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Resumo 

 

O desenvolvimento de capabilidades como uma combinação da utilização dos recursos e 

competências, tem sido objeto de estudos para compreender a competitividade das empresas. 

Nesse sentido, este estudo, buscou verificar a influência das capabilidades operacionais na 

relação entre estratégia e desempenho operacional das empresas da indústria automotiva. 

Fundamentada, do ponto de vista teórico, em autores da gestão da cadeia de suprimentos, 

operações, estratégias e capabilidades dinâmicas, como Teece e Pisano (2003), Christopher 

(2003), Barney (1991), Ferdows e DeMeyer (1990) e Morash (2001), realizou-se um trabalho 

de pesquisa composto de duas etapas principais. A primeira, de natureza exploratória do tipo 

qualitativo, teve como objetivo aprofundar o entendimento da cadeia automotiva, bem como 

identificar as prioridades competitivas como elemento de alinhamento (ou direcionador) entre 

fornecedores, empresa foco e clientes, em contexto de cadeia de suprimentos diádicos. Foram 

coletados dados, por meio de entrevistas em profundidade junto a cinco empresas 

representativas da cadeia automotiva. Estes foram tratados pela técnica de análise de 

conteúdo, revelando três prioridades competitivas comuns: custo, confiabilidade e 

flexibilidade. As prioridades identificadas foram desdobradas em estratégias, capabilidades e 

desempenho, concentradas nas empresas foco (no caso, empresas de autopeças). Assim, 

seguiu-se para a segunda etapa com o objetivo de verificar, na empresa foco, a influência da 

capabilidade na relação entre estratégia e desempenho. A pesquisa de natureza exploratória do 

tipo quantitativo utilizou-se de uma amostra de 48 empresas de autopeças automotivas, 

coletada junto aos gestores de operações, cadeia de suprimentos e logística. Os dados 

coletados, tratados pela estatística multivariada, revelaram que a capabilidade tem um papel 

mediador na relação entre estratégia e desempenho. Deste resultado pode-se concluir que as 

empresas de autopeças focam em capabilidades relacionadas a processos (combinação de 

recursos e competências) para influenciar o seu desempenho.  

 

Palavras-chave: Prioridades competitivas; alinhamento estratégico; desempenho; 

capabilidades; critérios ganhadores de pedidos; critérios qualificadores de pedidos. 

 

Linha de pesquisa: Recursos e Desenvolvimento Empresarial. 
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Abstract 

 

The capabilities’ development, as a combination of resources and competencies, have been 

studied to understand the competitiveness of companies. Accordingly, this study sought to 

verify the influence of capabilities in the relation between strategy and operational 

performance of  the Brazilian automotive industries. The theory presented is based in authors 

of Supply Chain Management, operations strategy and dynamic capabilities such as Teece 

and Pisano (2003), Christopher (2003), Barney (1991), Ferdows e DeMeyer (1990) e Morash 

(2001). This research was performed in two phases: The first phase, consisted of a qualitative 

exploratory study, which main’s objective was to deepen the understanding of the Brazilian 

automotive chain, as well as to identify the competitive priorities as an element of fit between 

second tier suppliers, first tier suppliers and OEMs, in the dyadic context. Data was collected 

using in-depth interviews with five companies that were in the automotive sector. Data was 

analyzed using content analysis, and it was verified that there were three common competitive 

priorities among those companies: cost, reliability and flexibility. These competitive priorities 

were then translated into strategies, capabilities and performance, concentrating the focus on 

the automotive suppliers. The second phase of this research consisted of verifying the 

influence of capabilities in the relation between strategy and performance. This phase 

consisted of a quantitative exploratory research, that included a sample of 48 automotive 

suppliers, whose respondents were managers of the operations, supply chain and procurement 

areas. The data was treated using multivariate statistics, and revealed that capabilities in 

general have a mediation effect in the relation between strategy and performance. It was 

concluded that Braziian’s automotive suppliers have their biggest focus in capabilities related 

to processes (combination of resources and competencies) to influence performance. 

 

Key-words: Competitive priorities; strategic fit; performance; capabilities; order winners; 

order qualifiers 

 

Research area: Resources and Business Development 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Dados da ANFAVEA (2011) mostram que a capacidade produtiva mundial de 

veículos leves é de 85 milhões para uma produção efetiva de 58 milhões. A capacidade ociosa 

de 27 milhões impõe pressão crescente em atividades como inovação, conquista de novos 

mercados, reestruturações e de gestão organizacional. Os fabricantes de automóveis, por se 

tratarem de empresas transnacionais que, segundo Gereffi (2001), possuem estrutura de 

governança de cadeia global de valor do tipo ‘producer-driven chains’ na busca da 

competitividade, têm alterado de maneira significativa, o modo de gerir empresas. Técnicas 

administrativas como gestão de produção seriada, produção just-in-time, colaboração, cadeia 

de suprimentos, condomínio de fornecedores e os consórcios modulares são práticas usuais 

nas empresas do ramo automotivo. 

No Brasil, em 2011, o setor automotivo teve uma participação no Produto Interno 

Bruto (PIB) de 18,2% (AMORIM; NEDER, 2013). Dados da ANFAVEA mostram que no 

início de 2013 havia 53 fábricas de 26 montadoras, espalhadas por nove estados. Com 3,3 

milhões de unidades produzidas no ano passado, o Brasil é o sexto maior produtor do mundo 

(VEJA, 2013). 

Desde a década de 1950, o governo brasileiro tem incentivado o crescimento da 

indústria automotiva. O decreto n° 7.819, publicado em 03/10/2012, denominado Programa 

Inovar-Auto, é um exemplo disso. Com duração entre primeiro de janeiro de 2013 a 31 de 

dezembro de 2017, tal Programa tem como objetivo incentivar o desenvolvimento tecnológico 

da indústria, fortalecer os fabricantes e fornecedores nacionais e atrair investimentos 

estrangeiros para o país. 

A premissa é de que a abertura de novas montadoras de veículos também atraem 

fornecedores. A vinda das empresas fabricantes automotivas chinesas, como a Chery e a Jac, 

atraiu a empresa do grupo francês Faurecia, considerado o sexto maior fabricante de 

autopeças do mundo (GUIMARÃES, 2012).  

A chegada de montadoras e fornecedores de autopeças no país cria uma maior 

competitividade no setor. Dessa forma, para competir no mercado, empresas como General 

Motors e Peugeot Citroën criaram alianças e investiram em um centro de pesquisa e 

desenvolvimento unificado de plataformas – com o objetivo de reduzir custos e melhorar a 

Luciana Sobral




! 18!

eficiência de entrega de novidades aos consumidores (KEESE, 2012). 

Como contraponto, apesar do esforço brasileiro no desenvolvimento da indústria 

automotiva, estudos feitos pela professora Nara Simone Roehe, da PUC-RS, a pedido do 

jornal OESP de São Paulo (SP), os ganhos de produção das montadoras, beneficiadas pelas 

políticas específicas desde a década de 1950, não se disseminaram pelo restante dos 

segmentos produtivos (VEJA, 2013). 

Outro estudo, de autoria de Salerno, Marx, Zilbovicius e Dias (2004), mostra que 

as atividades de projeto de produto se concentram nos “sistemistas” (empresas que fornecem 

sistemas/módulos diretamente para as montadoras) e nas demais empresas do primeiro nível 

da cadeia de suprimentos. Em geral, há uma concentração da engenharia brasileira em 

atividades de processo, como especificação de equipamentos e sua forma de organização, 

visando à operação e não em projeto do produto, que envolve a definição das características 

do automóvel.  

De forma que existe essa concentração em atividades de processo, as empresas 

fabricantes de autopeças precisam encontrar formas de se diferenciar no mercado e manter 

sua competitividade focando em seus recursos e competências internos. 

Dentro desse contexto, formulou-se o problema de pesquisa para responder a 

seguinte questão: as capabilidades (como uma combinação de recursos e competências) das 

empresas brasileiras de autopeças influenciam a relação entre estratégias e desempenho em 

fatores como qualidade, custo, velocidade e flexibilidade de entrega?  

Para facilitar o entendimento do escopo desta pesquisa, a introdução divide-se nas 

seguintes seções: seção 1.1. Delimitação do estudo; 1.2. Relevância do estudo e justificativa 

do tema; e 1.3. Objetivos da pesquisa. 

 

1.1  Delimitação do Estudo 

 

Uma cadeia automotiva, segundo a gestão da cadeia de suprimentos, pode ser 

decomposta: a montante, os fornecedores de autopeças (e seus vários níveis); no centro (ou 

governança da cadeia), a empresa montadora; e a jusante, composta pelos clientes. 

Simplificadamente, esta cadeia  pode ser visualizada na Figura 1. 
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Figura 1: Cadeia de Suprimentos Automotiva Simplificada 
Fonte: A autora 
 

Os fornecedores do Nível 1 são formados pelos sistemistas e fornecedores diretos 

de peças para as montadoras, como por exemplo, os fornecedores de pneus. Os fornecedores 

do Nível 2 são formados por fornecedores de peças e componentes e os fornecedores do Nível 

n dos fornecedores de matérias primas padrão, como por exemplo, fornecedores de óleo para 

motor. 

Assim, com base na Figura 1, o estudo foi delimitado em duas vertentes: 

a) Em relação ao escopo da pesquisa, às empresas fornecedoras de autopeças nível 1 

tendo, portanto, como fornecedoras, empresas nível 2 e clientes (as montadoras); 

b) Em relação à concepção, foi considerada transversal, isto é, a amostra foi 

realizada uma única vez. 

É fundamental explicitar a relevância desse estudo tanto para a academia como 

para a prática gerencial, conforme segue. 

 

1.2  Relevância do Estudo e Justificativa do Tema 

 

1.2.1  Para a Academia 

 

Em pesquisa realizada na base Scielo em 10/12/2012, com as palavras chave 

“prioridades competitivas” e “alinhamento estratégico”, não foram encontrados muitos 

estudos sobre o tema de alinhamento estratégico nas revistas brasileiras. Os resultados obtidos 

na pesquisa estão mostrados na Tabela 1 e 2. Ressalta-se que os resultados demonstrados 

Fornecedor 
Nível n Fornecedor 

Nível 2 
Cliente 
Nível n 

Cliente 
Nível 1 

Fornecedor 
Nível 1 

MONTANTE JUSANTE 

MONTADORA 
(Empresa Foco) 
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contém todos os estudos que contemplam as palavras chave utilizadas na busca, que retornou 

estudos sobre as áreas de manufatura, cadeia de suprimentos e tecnologia. 

Tabela 1. Quantidade de Publicações por Periódico  
 

Periódico Alinhamento estratégico 
(n.º de artigos) 

Prioridades competitivas 
(n.º de artigos) 

Cad. EBAPE. BR 1 0 
Gest. Produção 5 2 

JISTEM J. Inf. Syst. Technol. Manag. (online) 2 0 
Produção 4 4 

RAE eletrônica 0 1 
RAM Rev. Adm. Mackenzie 3 1 

Rev. Administração 1 0 
Rev. Adm. Contemporânea 4 2 

Rev. Adm. Empresas 0 1 
Rev. Adm. Pública 4 0 

Rev. Contabilidade e Finanças 1 0 
Total de publicações 25 11 

Fonte: Base Scielo.org, acesso em 10/12/2012 
 

Tabela 2. Quantidade de publicaçõo tema por ano  
Tabela 2. Quantidade de Publicações do Tema por Ano 

 
 Prioridades competitivas Alinhamento estratégico 

Ano de 
publicação 

N.º de 
artigos 

Autores N.º de 
artigos 

Autores 

2012 2 Jabbour et al.; Silva et al. 4 Tonolli et al.; Rezende et al.; Wagner; 
Padula; Oliveira et al. 

2011 1 Corrêa; Corrêa 2 Asato et al.; Sanapeschi; Godinho 

2010 0 - 2 Pereira; Dornelas; Padovani et al. 

2009 1 Moori et al. 5 Coelho et al.; Mayrink et al.; Joia; Souza; 
Affeldt; Vanti; Prieto et al. 

2008 0 - 3 Santos; Martins; Canépa et al.; Löbler et al. 

2007 0 - 2 Volplon; Macedo-Soarez; Corrêa, I. 

2006 0 - 3 Prieto et al.; Galas; Ponte; Villas et al. 

2005 2 Maia et al.; Silva E.; 
Santos, F. 1 Saccol, A. 

2003 1 Barros Neto et al. 1 Brodbeck; Hoppen 

2002 1 Alves Filho et al. 0 - 

2001 0 - 1 Laurindo et al. 

1999 1 Santos et al. 0 - 

1998 0 - 1 Nogueira; Moreira 

1995 1 Alves Filho et al. 0 - 

1994 1 Pires; Agostinho 0 - 
Total de 

publicações 11  25  

Fonte: Base Scielo.org, acesso em 10/12/2012 
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A mesma busca foi realizada na base de dados ProQuest, mostrada na Tabela 3. 

Tal busca retornou um resultado de 516 artigos publicados entre 1994 e 2012 para a palavra 

chave “strategic fit” e 314 artigos para a palavra chave “competitive  priorities”. 

Tomou-se cuidado para avaliar a quantidade de publicações com origem brasileira 

que retornaram nessa busca. Foram apenas dois artigos relacionados à palavra chave 

“strategic fit” e nenhum artigo relacionado à palavra chave “competitive priorities”. Esta 

constatação se deu por meio da busca de artigos por localidade, no menu lateral da base de 

dados ProQuest, menu “Narrow results  by location”. 

 

Tabela 3 Quantidade de Publicações do Tema por Ano 
em Periódicos Internacionais - ProQuest  

 

Ano de 
publicação 

Prioridades 
competitivas 

Alinhamento 
estratégico 

N.º Publicações N.º Publicações 
2012 8 6 
2011 19 54 
2010 34 40 
2009 25 48 
2008 23 38 
2007 17 45 
2006 24 44 
2005 18 41 
2004 16 31 
2003 23 30 
2002 22 18 
2001 14 18 
2000 17 15 
1999 14 22 
1998 8 24 
1997 13 15 
1996 9 14 
1995 10 13 
Total 314 516 

Fonte: Base de dados ProQuest, acesso em 10/12/2012 

 

Verificou-se nessa busca por palavras-chave que estudos nacionais poderiam 

contribuir quanto à aplicação dos conceitos conhecidos à realidade brasileira. 

O presente estudo contribui, dessa forma, para a academia na aplicação de 

conceitos sobre estratégias operacionais e prioridades competitivas no contexto brasileiro. 
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 1.2.2  Para a Prática Gerencial 

 

As empresas fabricantes de autopeças pertencem um setor complexo e bastante 

diversificado. Pelo Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), tais empresas 

fazem parte do setor das indústrias de transformação, conforme estruturado no Quadro 1. 

As empresas participantes desse trabalho fazem parte do grupo 294 apresentado 

no Quadro1. 

Quadro 1.  Classificação CNAE 
 

Seção: C INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

Divisão: 29 FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E 
CARROCERIAS 

Grupo 291 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

Classe 2910-7 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

Grupo 292 Fabricação de caminhões e ônibus 

Classe 2920-4 Fabricação de caminhões e ônibus 

Grupo 293 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 

Classe 2930-1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 

Grupo 294 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 

Classe 

2941-7 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores 

2942-5 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos 
automotores 

2943-3 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores 

2944-1 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos 
automotores 

2945-0 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias 

2949-2 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados 
anteriormente 

Grupo 295 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 

Classe 2950-6 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 

Fonte: IBGE – Comissão Nacional de Classificação (CONCLA-CNAE 2.1 Subclasses) 

 

A cadeia produtiva das empresas fabricantes de autopeças, foco desse trabalho de 

pesquisa, é bastante complexa e possui cinco níveis de negócios: i) as empresas clientes 
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(montadoras); ii) no primeiro nível, os sistemistas; iii) no segundo nível, conjuntos; iv) no 

terceiro nível, peças; v) e no nível base, por exemplo, os fornecedores de óleo e borracha. 

Adicionado a essa complexidade da cadeia do setor automotivo, de acordo com a 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores do Brasil (ANFAVEA, 2011), 

a participação da indústria automobilística no PIB industrial do país foi de 22,5%. Esta 

participação no PIB industrial mostra tendência de crescimento desde 2005, como mostrado 

no Gráfico 1. 

 

 

 

 

As vendas dos produtos das empresas fabricantes de autopeças dependem 70,5% 

da demanda das montadoras e de 14,6% do mercado de reposição (ANFAVEA, 2011). A 

relevância do alinhamento entre estas empresas e seus principais clientes, as montadoras, é 

necessária para que elas sobrevivam no mercado, e corrobora para justificar a relevância deste 

estudo.  

Essa pesquisa visa contribuir com a alta gerência das empresas fabricantes de 

autopeças, tornando visíveis as prioridades competitivas comuns do mercado, além das 

estratégias e capabilidades necessárias para a obtenção do desempenho superior.  

 

Fonte: Dados Anfavea (2011) 

Gráfico(1.(Participação(da(Indústria(Automotiva(no(PIB!
!
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1.3  Objetivos 

 

Em função do problema de pesquisa formulado: ‘as capabilidades operacionais 

das empresas de autopeças influenciam a relação entre estratégias e desempenho em fatores 

como qualidade, custo, velocidade e flexibilidade de entrega?’, foram definidos os seguintes 

objetivos: 

 

1.3.1  Objetivo geral 

 

Verificar a influência das capabilidades operacionais (como uma combinação de 

recursos e competências) das empresas fabricantes de autopeças na relação entre estratégia e 

desempenho em fatores como qualidade, custo, velocidade e flexibilidade de entrega. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos  

 

a) São objetivos da primeira etapa: 

• Conhecer as prioridades competitivas do ponto de vista da montadora, bem 

como das empresas fornecedoras de autopeças. 

• Identificar as prioridades competitivas em comum na cadeia automotiva. 

b) São objetivos da segunda etapa: 

• Identificar o alinhamento das relações entre estratégias, capabilidades e 

desempenho; 

• Verificar a influência das capabilidades na relação entre estratégia e 

desempenho. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para melhor entendimento do referencial teórico, elaborou-se a estrutura 

representada pela Figura 2. Inicialmente, são fundamentadas as prioridades competitivas e os 

critérios ganhadores e qualificadores de pedidos, dado que elas foram consideradas pontos de 

partida para a definição estratégica das empresas. A estratégia da empresa deve alinhar as 

expectativas do mercado para alocar e definir melhor os recursos e competências necessários 

para obter o desempenho esperado em fatores como custo, velocidade e flexibilidade de 

entrega. Assim, tem-se o alinhamento estratégico das prioridades competitivas e dos critérios 

ganhadores e qualificadores de pedidos, eleitos estrategicamente pelas empresas para 

competir no mercado. Em seguida, as estratégias desdobradas em capabilidades (como uma 

combinação de recursos e competências) para atender o desempenho em fatores como custos, 

velocidade e flexibilidade de entrega e qualidade. 

Faz-se necessário ressaltar que essa pesquisa referiu-se ao relacionamento diádico, 

isto é, entendido como a operação direta de negócio entre duas empresas (PAULRAJ; CHEN, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Estrutura do Referencial Teórico 
Fonte: A autora 

Prioridades 
competitivas 

(Item 2.1) 

Critérios 
ganhadores e 
qualificadores 

de pedidos  
(Item 2.2) 

Alinhamento estratégico e estratégia 
operacional 
(Item 2.3) 

Capabilidades 
(Item 2.4) 

Desempenho 
(Item 2.5) 
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Estrutura d Referencial Teórico 

2.1 Prioridades Competitivas  

 

Prioridades competitivas referem-se à ênfase estratégica dada no desenvolvimento 

de capacidades competitivas como custo, qualidade, entrega, e flexibilidade para melhorar o 

posicionamento de uma empresa no mercado (BOYER; LEWIS, 2002). Prioridades 

competitivas constituem-se em um termo comum encontrado na literatura para descrever as 

capabilidades operacionais das empresas (GARVIN, 1993; WARD et al., 1998; SLACK et 

al., 2002).  

Boyer e Lewis (2002) explicam que para que a área de operações desenvolva uma 

vantagem competitiva para a empresa, é preciso que haja uma consistência entre as 

prioridades competitivas e as decisões sobre estrutura organizacional e infraestrutura 

correspondentes. Peng et al. (2010) e Kathuria et al. (2010) também evidenciam que o 

alinhamento entre capabilidades operacionais e as prioridades competitivas tem um efeito 

positivo sobre o desempenho operacional. 

Essa pesquisa adota a premissa que as empresas fornecedoras de autopeças irão 

selecionar as prioridades competitivas mais valorizadas por seus clientes, as montadoras, para 

orientar sua estratégia de manufatura e as capabilidades operacionais necessárias para 

obtenção de um bom desempenho. 

Por meio da revisão de literatura, observa-se, basicamente, a existência de seis 

prioridades competitivas, a saber: Custos; Qualidade; Flexibilidade; Velocidade de entrega; 

Confiabilidade e Serviço. O Quadro 2 mostra quais são as prioridades competitivas 

exploradas em cada autor. É importante ressaltar que alguns autores incluem a prioridade 

competitiva de Confiabilidade dentro da dimensão de Qualidade (GARVIN, 1993; WARD et 

al., 1998). Entretanto, no Quadro 2, esses autores não foram marcados para conservar o 

estado literal da classificação.  

Como se observa no Quadro 2, as prioridades competitivas mais presentes nos 

artigos utilizados na revisão de literatura são Custos, Qualidade, Flexibilidade e Velocidade 

de entrega. Porém, como a dimensão de Confiabilidade é tratada dentro da dimensão de 

Qualidade por Garvin (1993) e Ward et al. (1998), considerou-se importante incluí-la no 

âmbito dessa pesquisa. 
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Quadro 2. Prioridades Competitivas por Autor 
 

Autores 
Prioridades Competitivas 

Custos Qualidade Flexibilidade Velocidade de 
Entrega Confiabilidade Serviço 

DeMeyer et al 
(1989) X X X  X  

Boyer (1998) X X X X   
Kathuria et al (2010) X X X X   
Garvin (1993) X X X X  X 
Ward et al (1998) X X X X   
Boyer; Lewis (2002) X X X X   
Slack et al. (2002) X X X X X  
Fonte: A autora 

 

Dessa forma, nas próximas subseções são detalhadas cada uma dessas cinco 

prioridades competitivas eleitas, a saber: 2.1.1 Qualidade; 2.1.2 Flexibilidade; 2.1.3 

Velocidade de Entrega; 2.1.4 Confiabilidade; 2.1.5 Custo. 

A prioridade competitiva Serviço não foi considerada nessa pesquisa, pois 

somente um dos sete autores buscados a considerava relevante.    

 

2.1.1  Qualidade 

 

A prioridade competitiva de qualidade, segundo Slack (1993), garante que a 

empresa obtenha um bom desempenho em outras esferas importantes como a velocidade, 

confiabilidade e custos. Para exemplificar, DeMeyer (1989) identifica que empresas japonesas 

possuem um nível superior de qualidade se comparadas com empresas europeias ou 

americanas, pelo fato de terem focado por muitos anos nessa prioridade competitiva.  

O autor explica, ainda, que devido às empresas japonesas terem uma alta eficácia 

em qualidade, elas podem focar em outras prioridades competitivas como liderança em custo 

e flexibilidade. Entende-se, portanto, que a qualidade deve estar presente em todas as áreas da 

empresa para que ela consiga melhorar o desempenho de outras prioridades competitivas, 

como por exemplo, a prioridade competitiva de confiabilidade e custos (FERDOWS; 

DEMEYER, 1990; SLACK, 1993).  
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A qualidade é uma dimensão ampla e pode ser abordada sob várias óticas. O 

Quadro 3 sumariza as dimensões da qualidade segundo Garvin (1992), Hill (1993), Slack 

(1993) e Slack et al. (2002). 

 

 

Quadro 3. Dimensões da Qualidade 
 

Conceito Definição Autores 

Conformidade 

O quanto as especificações técnicas de um produto estão 
preocupadas com o desempenho do processo: 

- Fáceis de entender 
- Não ambíguas 
- Operacionais 
- Uteis 

Quanto o projeto/produto estão dentro dos padrões pré-
estabelecidos. 

Slack (1993); Hill 
(1993); Garvin 
(1993); Slack et al. 
(2002) 

Desempenho O quanto um produto atende às suas especificações técnicas.  Slack (1993); Hill 
(1993); Garvin (1993) 

Características Características secundárias dos produtos que suplementam seu 
funcionamento básico – personalização do produto. 

Garvin (1993); Hill 
(1993) 

Confiabilidade Refere-se a probabilidade de mau funcionamento de um produto. Garvin (1993); Hill 
(1993) 

Durabilidade Vida útil do produto, nas dimensões econômicas e técnicas. Garvin (1993); Hill 
(1993) 

Serviços 
agregados 

Rapidez no atendimento, cortesia e facilidade de reparo oferecida 
pela empresa 

Garvin (1993); Hill 
(1993) 

Estética Característica mais subjetiva quanto a aparência de um produto do 
ponto de vista dos clientes. 

Garvin (1993); Hill 
(1993) 

Qualidade 
percebida 

Outra dimensão subjetiva, sobre como o cliente percebe um 
produto, desta vez, mais relacionado a marca, reputação da empresa. 

Garvin (1993); Hill 
(1993) 

Fonte: Garvin (1993), Slack (1993); Hill (1993) e Slack et al. (2002) 

 

Garvin (1993) explica que a dimensão de qualidade possui aspectos subjetivos 

como a estética dos produtos (aspectos relacionados à aparência do ponto de vista dos 

clientes) e qualidade percebida pelo cliente (referente à percepção da marca ou reputação de 

uma empresa). Como essa pesquisa possui foco sobre a identificação de capabilidades 

operacionais que levam ao bom desempenho de autopeças, os aspectos de percepção do 

cliente não são levados em conta. O foco é nas capabilidades internas da autopeça e seu 

impacto no desempenho. 
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2.1.2 Flexibilidade 

 

A flexibilidade da manufatura é entendida como uma ferramenta poderosa para a 

competição de uma empresa e para o atendimento de flutuações de demanda do mercado 

(DEMEYER et al., 1989; SLACK, 1993; GERWIN, 1993).  

Para Slack (1993), ser flexível é uma capacidade necessária para acompanhar 

mudanças tecnológicas e concorrentes ágeis e rápidos. O autor explica que a flexibilidade 

permite à empresa operar com uma variedade de produtos, viabilizando outros objetivos como 

velocidade, custos, confiabilidade e qualidade. Para ser capaz de ter flexibilidade, uma 

empresa precisa primeiramente ser eficaz em qualidade, confiabilidade e custos (DEMEYER 

et al., 1989).  

Entretanto, segundo Cox (1989), nem todas as empresas terão uma visão linear 

para a obtenção da flexibilidade, conforme a proposta de DeMeyer et al. (1989). 

Contraditoriamente, Cox (1989) identifica que muitas empresas não consideram a 

flexibilidade em suas prioridades competitivas tão fortemente devido a não compreenderem 

como medi-la. O autor define a flexibilidade como a rapidez e a facilidade com a qual as 

empresas podem responder às mudanças de mercado. Para o autor, a medida da flexibilidade é 

tida pela eficiência do processo de mudança, ou seja, o quanto eficiente é o sistema produtivo 

em mudar a quantidade e o volume de produtos que são feitos (COX, 1989). 

A flexibilidade é mais um conceito amplo no âmbito das prioridades competitivas, 

e pode ser dividida em duas dimensões detalhadas no Quadro 4. Os autores ressaltam-na 

como um fator decisivo para a competitividade e para a adaptação às novas demandas de 

mercado. Assim, uma empresa que a desconsidera, corre riscos de não obter vantagem 

competitiva. 

Segundo Cox (1989) e Slack (1993), a flexibilidade de uma empresa depende da 

flexibilidade dos recursos de sua operação, ou seja, o quanto os recursos são capazes de 

mudar: 

- Em relação à tecnologia empregada; 

- Em relação à capacidade dos recursos humanos; 

- E em relação à rede de suprimentos da operação. 
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Quadro 4. Dimensões da Flexibilidade 
 

Dimensão Tipo Definição  Autores 

Flexibilidade por 
faixa 

Flexibilidade de novos 
produtos   

Capacidade de introduzir novos 
produtos ou realizar modificações dos 
atuais  Cox (1989); 

Slack (1993) Flexibilidade de variedade/mix  Capacidade de mudar a  variedade dos 
produtos que estão sendo produzidos  

Flexibilidade de volume Capacidade de alterar o nível agregado 
de saídas da operação  

Flexibilidade das 
instalações/Equipamentos 

Capacidade do tempo de preparo das 
linhas de produção, o tempo do ciclo de 
produção  

Cox (1989) 

Flexibilidade por 
tempo de 
resposta 

Flexibilidade de entrega Capacidade de alterar as datas 
prometidas para a entrega Slack (1993) 

Rede de suprimentos Tempo de resposta do fornecedor Cox (1989) 

Fonte: Slack (1993) e Cox (1989) 

 

Nessa pesquisa, a flexibilidade é considerada como a habilidade da empresa em 

adequar seus processos e recursos para atender a flutuações de demanda do mercado e, assim, 

manter-se competitiva. Não se trata de uma função dependente de qualidade, custo e 

velocidade (DEMEYER et al., 1989), mas sim um recurso interno para obter competitividade 

(COX, 1989; SLACK, 1993; GERWIN, 1993). 

 

2.1.3  Velocidade 

 

Velocidade refere-se à capacidade de uma empresa em entregar algo no tempo 

prometido (SLACK et al., 2002). Entende-se que o bom desempenho da velocidade depende 

do desempenho de outras prioridades competitivas, como por exemplo, da confiabilidade 

(WARD et al., 1998).  

A dimensão de velocidade possui duas perspectivas: a perspectiva do cliente e a 

perspectiva da empresa (SLACK, 1993). A primeira considera velocidade como o tempo que 

o cliente precisa esperar desde o momento de colocação de uma ordem até o momento de 

recebê-la.  A segunda refere-se ao tempo total de processamento de uma ordem, ou seja, toda 

a operação interna da empresa para o atendimento de uma ordem de um cliente (SLACK; 

1993). O Quadro 5 demonstra as dimensões da velocidade. 
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Quadro 5. Dimensões da Velocidade 
 

Perspectiva Conceito Definição Autores 

Empresa 

Velocidade do 
processo 

Tempo necessário para a empresa receber o pedido do 
cliente, processar o pedido, produzir e finalmente entregar o 
pedido ao cliente 

 Slack (1993) 
 

Velocidade da 
entrega Capacidade de entregar algo no tempo prometido. Ward et al. 

(1998) 

Cliente  Velocidade de 
entrega 

Tempo que o cliente está disposto a esperar para receber um 
produto. Slack (1993) 

Fonte: Slack (1993) e Ward et al. (1998)  

 

No âmbito dessa pesquisa, as autopeças brasileiras normalmente trabalham com 

sistema de produção puxado, principalmente os sistemistas, que na maioria dos casos recebem 

pedidos diários das montadoras (MAIA et al., 2005). Assim sendo, qualquer melhoria 

conseguida no processo como um todo é uma melhoria que será percebida no tempo de 

demanda da montadora. São melhorias que podem ser conseguidas nas seguintes fases do 

processo: tempo de processamento da ordem; tempo para desenvolver produtos; tempo para 

comprar, tempo de produção e tempo de entrega (SLACK, 1993). Hill (1993) complementa 

que as empresas podem decidir por reduzir seus prazos internos de entrega, trabalhar com 

estoques ou até mesmo aumentar sua capacidade (HILL, 1993).  

Dentre os benefícios que a velocidade pode trazer para a empresa, são destacados: 

a redução de atividades especulativas; a melhoria nas previsões; a redução de despesas 

indiretas; a redução de material em processo e a facilidade para enxergar problemas na 

operação (SLACK, 1993). 

 

2.1.4 Confiabilidade 

 

“Confiabilidade significa cumprir as promessas de entrega – honrar o contrato de 

entrega com o cliente” (SLACK; 1993, p. 66). Para Slack (1993), a confiabilidade de entrega 

é medida pela data efetiva de entrega. O autor enfatiza que a integridade da entrega é um fator 

importante e complementar, capaz de fidelizar o cliente e que se constitui, também, numa 

vantagem competitiva. A integridade da entrega refere-se à capacidade da empresa em manter 

a satisfação do cliente, como por exemplo, por meio de serviços de vendas. Confiabilidade 

também se refere à dimensão de qualidade, no que tange a conformidade de entregas. Um 
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ponto importante que Slack (1993) demonstra, é que, ao passo que confiabilidade aumenta, a 

velocidade também pode aumentar.  

Slack (1993) ressalta que qualquer atraso na cadeia interna da empresa pode 

impactar no desempenho da confiabilidade da operação. A empresa precisa ter capacidade de 

planejar com antecedência; precisa ter capacidade de organização de pedidos para garantir o 

bom fluxo das operações; os recursos humanos da operação também precisam ser confiáveis. 

O autor demonstra que quanto maior a confiabilidade das operações maior a probabilidade de 

que haja um impacto positivo na velocidade das operações. 

A confiabilidade é um conceito multidimensional, uma vez que se refere à 

confiabilidade do produto dentro da dimensão de qualidade – probabilidade de um produto 

operar sem interrupção no maior tempo possível, antes de ocorrer qualquer falha (GARVIN, 

1993). Refere-se também à confiabilidade da entrega de produtos (SLACK et al., 2002). O 

Quadro 6 resume as dimensões da confiabilidade. 

 

Quadro 6. Dimensões da Confiabilidade 
 

Dimensão Conceito Definição Autores 

Qualidade Confiabilidade 
do produto 

Tempo de operação que o produto funcionará antes que 
ocorra uma falha. 

Garvin (1993) 
 

Entrega 

Qualidade da 
entrega 

Capacidade de entregar os pedidos sem erros, em sua 
íntegra. 

Slack (1993); 
Christopher (2003) 

Confiabilidade 
de entrega 

Capacidade de cumprir os prazos prometidos, medido 
pela proporção de entregas realizadas na data prometida Slack (1993) 

Fonte: Slack (1993), Gavin (1993) e Christopher (2003) 

 

Slack (1993) ressalta que a confiabilidade de entrega vem se tornando um fator 

decisivo na obtenção de pedidos, pois entregas confiáveis melhoram o vínculo entre cliente e 

fornecedor. A confiabilidade de entrega é denominada como Pedido Perfeito por Christopher 

(2003), e consiste em entregar pontualmente a ordem completa e sem erros.  

 

 

 

 



! 33!

2.1.5  Custo 

 

Ferdows e DeMeyer (1990) em sua pesquisa constataram uma sequência no 

melhoramento de cada uma das prioridades competitivas. Identificam que o alicerce para o 

melhoramento contínuo de uma operação começa com um bom desempenho em qualidade. 

Somente após ter condições minimamente aceitáveis em qualidade é que uma empresa 

poderia, na visão dos autores, atingir a confiabilidade no processo e, por conseguinte, a 

velocidade, a flexibilidade e finalmente os custos operacionais. Os autores propõem uma 

pirâmide (mostrada na Figura 3) que simboliza a estrutura das prioridades estratégicas em sua 

ordem de importância, sendo que a base simboliza o fator principal para que se atinja o topo 

de desempenho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas que possuem um bom desempenho nas prioridades competitivas de 

qualidade, confiabilidade e velocidade tendem, portanto, a ter um custo melhorado devido a 

serem mais eficientes (SLACK, 1993). Os custos também variam devido às economias de 

escala na produção, à curva de experiência e à produtividade e, consequentemente, ocorre a 

melhoria de processos, da qualificação dos recursos humanos, da integração com a cadeia de 

suprimentos, o que pode habilitar um melhor desempenho nos custos da operação (PAIVA et 

al., 2009). 

 

!!!!
!!

Custo 

Velocidade 

Confiabilidade 

Qualidade 

Fonte:  adaptado de Ferdows e DeMeyer (1990) 

Figura 3. Cone de Areia de Ferdows 
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A percepção de custo das empresas é influenciada pelo desempenho em outras 

prioridades competitivas (DEMEYER et al., 1989; FERDOWS; DEMEYER, 1990; SLACK, 

1993; PENG et al., 2011). Peng et al. (2011). Eles identificam que empresas que priorizam a 

flexibilidade têm um desempenho em custo desfavorável. Em contrapartida, Peng et al. 

(2011) não avaliaram o desempenho dos custos relacionados às prioridades competitivas de 

qualidade, flexibilidade e confiabilidade e, portanto, não se pode afirmar que empresas que 

são flexíveis possuem um pior desempenho em custo.  

A análise da prioridade competitiva em custos é bastante sutil, visto que ela não 

pode ser feita isoladamente (FERDOWS; DEMEYER, 1990). É fato que o custo pode 

aumentar dependendo do nível de variedade que uma empresa oferece, considerando que 

oferecer variedade requer uma tecnologia mais elaborada, sistemas de controles mais 

complexos, maior quantidade de ajuste de máquinas (SLACK, 1993). Slack (1993) também 

explica que a variedade pode aumentar custos indiretos com a mão de obra para a aquisição 

de materiais.  

Por outro lado, Garvin (1993) defende que se uma empresa possui processos que 

não tem erros em qualidade, não são incorridos custos para a correção desses erros, e 

portanto, custos com qualidade serão menores.  

O Quadro 7 descreve as relações entre os conceitos de custo encontradas na 

revisão de literatura realizada. 

 

Quadro 7. Relações Entre Conceitos de Custo 
 

Relações entre 
Conceitos  Definição Autores 

Qualidade do produto 
reduz custos 

Quanto menores os erros de qualidade, menores serão os gastos 
para correção  

Garvin (1993) 
 

Confiabilidade de 
entrega reduz os custos 

Quando as entregas são confiáveis os custos de desperdício de 
energia, mão de obra e recursos são evitados. 

Slack (1993) 
 

Custos das operações  

Custo das instalações, tecnologia e equipamento: valor 
despendido em investimentos, manutenção preventiva/corretiva, 
troca de equipamentos 

Custos dos funcionários: o custo com mão de obra 

Custos dos materiais: valor gasto nos materiais utilizados na 
produção  

Fonte: Garvin (1993) e Slack (1993) 
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Nessa pesquisa, os custos são considerados em função da eficiência do processo 

produtivo, suas instalações e da qualidade dos produtos, conforme a posição de Garvin (1993) 

e Slack (1993), ou seja, quanto melhor a eficácia da empresa em utilizar os seus recursos e 

evitar problemas em qualidade, maior será sua eficiência em custos. 

 

2.2  Critérios Ganhadores e Qualificadores de Pedidos 

 

Na seção anterior foram abordadas as prioridades competitivas que uma empresa 

pode adotar estrategicamente e como o desempenho de uma prioridade competitiva pode 

impactar em outra. Nesta seção, explicam-se os critérios competitivos que uma empresa pode 

escolher para competir no mercado. 

 O objetivo mais óbvio de qualquer empresa é o de satisfazer ao mercado em que 

ela está inserida (SLACK et al., 2002). Diante disso, a empresa deve considerar as 

expectativas dos clientes para ter chance de sobreviver em longo prazo. Hill (2000, p. 33) 

afirma que ligar a área de operações e marketing é imperativo e lógico, pois estas constituem 

a operação básica de qualquer negócio: a oferta e demanda de produtos ou serviços. Hill 

(2000, p. 39) explica que a estratégia de negócios deve ser clara e, antes da definição da 

estratégia operacional, a empresa precisa identificar os critérios ganhadores e qualificadores 

de pedidos relevantes para o seu negócio. 

Os critérios ganhadores e qualificadores de pedidos são função das prioridades 

competitivas que são mais valorizadas pelos clientes (SLACK et al., 2002). Estes critérios 

podem mudar de mercado para mercado e constituem-se em: i) critérios relacionados somente 

a operações, como por exemplo, velocidade e conformidade de entrega; ii) critérios que são 

junção de operações com outra função, como por exemplo, o desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços e iii) critérios relacionados principalmente a outras funções que não a de 

operações, como por exemplo, reconhecimento da marca (HILL, 2000).  

É importante ressaltar que estes critérios são classificados em: a) critérios 

ganhadores de pedidos; b) critérios qualificadores de pedidos e c) critérios menos importantes 

(SLACK et al., 2002; HILL, 2000). A seguir esses critérios são abordados de maneira mais 

consistentes. 
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2.2.1 Critérios Ganhadores de Pedidos  

 

Os critérios ganhadores de pedidos são aqueles que contribuem diretamente para a 

realização de um negócio e os clientes o consideram como principais razões para adquirir um 

produto ou serviço de determinada empresa (SLACK et al., 2002). Empresas ganham ordens 

quando fornecem a seus clientes critérios ganhadores melhores que seus fornecedores (HILL, 

2000). 

Hill (1993) explica que na visão de marketing, os critérios ganhadores de pedidos 

representam o comportamento de compra do cliente. Na visão de manufatura, esses critérios 

representam uma forma de descrever o mercado por meio das capabilidades necessárias para 

esta visão. 

 

2.2.2  Critérios Qualificadores de Pedidos 

 

Critérios qualificadores de pedidos são aqueles determinados pelo nível mínimo 

aceito pelos clientes (SLACK et al., 2002). Hill (2000), explica que esses critérios 

representam as condições mínimas para que uma empresa possa competir no mercado, 

oferecendo produtos ou serviços em níveis mínimos equiparados com a concorrência.  

Os critérios qualificadores de pedidos não são ganhadores de ordens (HILL, 

2000). Eles servem para apoiar os critérios ganhadores de pedidos, de forma que uma empresa 

seja melhor que seus competidores (HILL; 1993). 

 

2.2.3  Critérios Menos Importantes  

 

Além dos critérios ganhadores e qualificadores de pedidos, também existem 

outros critérios menos importantes que nem qualificam nem ganham pedidos para a empresa, 

porém, podem ser importantes para o desempenho da manufatura (SLACK et al., 2002).  

Dependendo do mercado no qual as empresas atuam, os critérios competitivos 

podem migrar entre qualificadores e ganhadores de pedidos (HILL, 1993). Tudo depende de 

como uma empresa se posiciona para atender a um mercado, conforme exemplifica Hill 
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(1993), o preço de um produto será um critério ganhador de pedido quando a empresa 

competir num mercado em que o preço é o fator decisivo de um cliente, por outro lado, o 

preço poderá ser um critério qualificador de pedido quando a empresa competir em um 

mercado em que existem faixas de preços que normalmente são aceitas, entretanto, ele não se 

constitui como fator decisivo. A autora enfatiza que uma empresa pode, no âmbito 

estratégico, optar em tornar o preço um fator ganhador de pedidos. Nesse sentido, a estratégia 

de manufatura da empresa deverá considerar outros aspectos para atingir tal objetivo, dentre 

eles a redução de custos totais, a disponibilidade potencial e o tempo de entrega, além dos 

potenciais investimentos que serão necessários. 

A confiabilidade de entrega é um critério considerado como qualificador de 

pedidos. Segundo Hill (1993), o desempenho da manufatura pode gerar competitividade para 

a empresa neste critério competitivo por meio da sua capacidade instalada, da eficiência de 

sua programação de produção e do gerenciamento de estoques (estoque em processamento e 

de produtos acabados). 

A velocidade de entrega refere-se ao tempo em que uma empresa entrega um 

pedido para o cliente. A velocidade de entregas vem se tornando cada vez mais um critério 

ganhador de pedidos devido à alta competitividade e à própria demanda dos clientes em 

reduzirem seus prazos (HILL, 1993).  

A flexibilidade de uma operação como forma de ganhar pedidos irá depender, 

principalmente, do conhecimento que uma empresa possui sobre o mercado em que atua. 

Conhecer as flutuações de demanda pode, por exemplo, habilitar a empresa a melhor negociar 

seus contratos de suprimentos, seu planejamento de capacidade instalada e de mão de obra e 

tomar decisões sobre seus estoques (HILL, 1993). Hill (1993) enfatiza a importância de se 

conhecer o mercado em que se atua e, mais ainda, a necessidade de clareza das estratégias da 

empresa, para que as decisões tomadas pelas áreas da organização sejam coerentes e não 

gerem discrepâncias. 

Qualidade passou a ser considerado como critério qualificador de pedidos (HILL, 

1993). Isto se justifica, sobretudo, ao fato das indústrias japonesas entregarem qualidade 

consistentemente (HILL, 1993; DEMEYER et al., 1989). Contudo, conforme descrito no item 

2.1.1, é preciso que a empresa tenha clareza sobre quais dimensões da qualidade que irão 

gerar um melhor resultado no mercado em que a empresa opera. 
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O Quadro 8 relaciona dez critérios ganhadores e qualificadores de pedidos que são 

considerados na pesquisa de campo dessa dissertação e fornece uma breve definição de cada 

um deles.  

 

Quadro 8. Critérios Ganhadores e Qualificadores de Pedidos 
 

Critérios 
Ganhadores/ 
Qualificadores de 
Pedidos 

Fatores 
competitivos Descrição Autores 

Preço Custo 
Reduzir custo em todas as áreas, inclusive de 
pessoal para oferecer produtos a preços mais 
competitivos 

Hill (2000); 
Slack et al. 
.(2002) 

Flexibilidade de data 
de entrega Flexibilidade 

Capacidade de modificar os prazos de 
entrega para se adaptar a uma mudança de 
cronograma.  

Slack et al. (2002) 

Flexibilidade de 
volume Flexibilidade Habilidade de alterar o nível de saída de 

atividades Slack et al. (2002) 

Flexibilidade de 
produto/mix Flexibilidade Capacidade de variar a oferta de produtos 

com base nos requerimentos dos clientes 

Hill (2000); Slack 
et al. (2002); Hill 
(1993) 

Confiabilidade às 
normas  Qualidade 

Atender às especificações das normas 
internas de segurança e normas de qualidade 
ISO9000 

Slack  et al. 
(2002) 

Confiabilidade ao 
projeto Qualidade 

Fornecer produtos em conformidade com as 
especificações e qualidade no processo para 
evitar falhas. 

Garvin (1993); 
Slack (1993); Hill 
(2000) 

Conformidade e 
desempenho do 
produto  

Qualidade 
Capacidade de fornecer produtos capazes de 
desempenhar as funções para as quais foi 
projetado.  

Garvin (1993); 
Hill (1993) 

Confiabilidade e 
durabilidade do 
produto 

Qualidade 
Fornecer produtos capazes de operar sem 
interrupção no maior tempo possível, antes 
de ocorrer à falha.  

Garvin (1993) 

Confiabilidade de data 
de entrega  Confiabilidade Entregar produtos no tempo prometido para 

o cliente.  
Hill (2000); Slack 
et al. (2002) 

Velocidade de data de 
entrega Velocidade 

Disponibilizar produtos mais rápido que 
fornecedores por meio da revisão dos 
processos internos da empresa.  

Hill (2000); Slack 
et a (2002) 

Fonte: adaptado de Garvin (1993), Hill (1993), Slack et al. (2002) e Hill (2000) 

 

Critérios ganhadores e qualificadores de pedidos são relevantes e essenciais para 

as empresas competirem no mercado (HILL, 2000). Outros critérios competitivos que não 

estão diretamente relacionados a manufatura de uma empresa são: 

- A liderança em design de produtos, que o simples fato de uma empresa ser pioneira, 

faz com que ela ganhe pedidos. Este critério se relaciona com a manufatura pela 

conformidade às demandas do negócio. O design também influencia os custos a 
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depender dos processos necessários para produzir o produto. O design, portanto, deve 

considerar tanto a funcionalidade do produto como o impacto nos custos (HILL, 

1993).  

- A marca de um produto pode influenciar sua compra devido a sua imagem. 

- Apoio e suporte técnico são outros critérios que podem decidir a compra de um 

produto quando uma empresa busca por apoio técnico na fase do pré-contrato e 

suporte pós-contrato. 

- Suporte pós-venda é outra forma das empresas diferenciarem seu produto no mercado. 

Com base nos critérios ganhadores e qualificadores de pedidos, as empresas 

elaboram suas estratégias de operação, enfatizando as prioridades elencadas pelos clientes e 

os objetivos de desempenho esperados da manufatura (SLACK et al., 2002; Hill, 1993). 

No presente trabalho de pesquisa, espera-se que os critérios ganhadores e 

qualificadores de pedidos considerados importantes sejam coerentes com as prioridades 

competitivas das autopeças e, assim, identificar as prioridades competitivas mais importantes 

no setor automotivo. Na próxima seção são analisadas as razões pelas quais o alinhamento 

entre as prioridades competitivas é importante na formulação da estratégia operacional. 

 

2.3  Alinhamento Estratégico e Estratégia Operacional 

 

Na revisão de literatura sobre estratégia, encontra-se o tema “alinhamento 

estratégico” para tratar tanto do alinhamento entre as estratégias corporativas, de negócios e 

funcionais de uma empresa (MINTZBERG, 1987; PORTER, 1996), como ao alinhamento da 

estratégia funcional com as capabilidades e recursos que a empresa utiliza para ser 

competitiva e atingir seus objetivos (SLACK et al., 2002; HILL, 2000).  

Quanto à estratégia, o modelo mais aceito é o de que existem três níveis de 

planejamento: o da estratégia corporativa, o da estratégia de negócios e o da estratégia 

funcional (GARVIN, 1993; CAMPBEL; FAUKNER, 1997; HILL, 2000), nos quais:  

a) O primeiro nível é o da estratégia corporativa, que se relaciona com o ambiente 

externo à empresa, como tecnologia, ecologia, aspectos econômicos, setor, 

aspectos políticos e sociedade. Nesse nível, há uma preocupação com o 

posicionamento da empresa no mercado.  
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b) O segundo nível é o da estratégia de negócios, que leva em conta a estratégia 

corporativa e a análise dos pontos fortes e fracos da unidade de negócios para 

elaborar as estratégias de negócio: políticas, planos e objetivos para que a 

empresa se mantenha no setor. Nesse nível, a empresa opta entre três 

estratégias genéricas: foco em custo, diferenciação ou nichos.  

c) O terceiro nível trata da estratégia funcional, ou seja, as decisões operacionais 

que a sustentam: se as decisões forem coerentes, podem criar competências de 

operações que podem se transformar em fontes de vantagem competitiva. 

Sabendo-se do modelo geral para a elaboração da estratégia empresarial, passa a 

ser importante conhecer a elaboração da estratégia operacional em si, que é o recorte dessa 

pesquisa. Ressalta-se que a estratégia funcional tida no terceiro nível do planejamento 

estratégico é, nesta pesquisa, denominada estratégia operacional. 

A decisão estratégica operacional de uma empresa (decisões estruturais e 

infraestruturais) operacionaliza os requerimentos dos clientes, traduzindo-os em prioridades 

competitivas: custo, qualidade, flexibilidade e entrega (BOYER; LEWIS, 2002; VACHON et 

al., 2009).  

As decisões estruturais são aquelas relacionadas à capacidade instalada, 

tecnologia utilizada, unidades fabris e a necessidade de fornecimento ou integração vertical. 

As decisões infraestruturais são aquelas relacionadas aos recursos humanos da empresa, 

questões de qualidade, planejamento de produção e organização (BOYER; LEWIS, 2002). 

A Figura 4 representa o modelo de uma estratégia operacional, na qual se observa 

que as prioridades competitivas influenciam simultaneamente as decisões tomadas sobre 

estrutura e infraestrutura da manufatura de uma empresa. 
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Quanto ao alinhamento entre prioridades competitivas e a estratégia, observa-se que as 

prioridades competitivas influenciam a tomada de decisão sobre a estrutura e a infraestrutura 

de uma empresa (BOYER; LEWIS, 2002). Considera-se que a função da estratégia de 

operações é a de desenvolver capabilidades relevantes para apoiar os critérios qualificadores e 

ganhadores de pedidos (HILL, 2000; SLACK et al., 2002), caracterizando, portanto, um 

alinhamento consistente entre prioridades competitivas e capabilidades. Assim, seguindo a 

argumentação de Morash (2001), é necessário que haja uma congruência entre a estratégia e 

as capabilidades operacionais (MORASH, 2001). 

A Figura 4 demonstra como esta pesquisa considera o alinhamento estratégico: as 

prioridades competitivas são vistas como ponto de partida para elaborar a estratégia 

operacional e identificar os critérios considerados importantes para que a empresa ganhe um 

pedido no mercado. Com essa informação, a empresa define a estrutura adequada para atender 

a demanda do mercado, além dos recursos e capabilidades necessários para atingir as 

expectativas determinadas pelas prioridades competitivas.  

 

 

 

 

! 
 

Prioridades competitivas 
 

- Custo      - Flexibilidade 
- Qualidade         - Entrega 

Estrutura  
- Capacidade instalada 
- Tecnologia utilizada 
- Unidades fabris 
- Fornecimento/integração 
vertical 

Infraestrutura 
- Recursos Humanos 
- Qualidade 
- Planejamento de produção 
- Organização 

Figura 4. Modelo de uma estratégia de operações 
Fonte: adaptado de Boyer e Lewis (2002) 
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A Figura 5 permite que a definição de Porter (1996) seja visualizada, isto é, 

aborda a necessidade que uma empresa tem em definir a sua estratégia em consonância com o 

mercado no qual deseja atuar. Esta figura também representa a necessidade de operacionalizar 

a estratégia de maneira alinhada com os critérios ganhadores e qualificadores de pedidos, que 

são aqueles critérios que fazem com que as empresas consigam ganhar pedidos no mercado 

em detrimento de seus competidores (HILL, 2000). Boyer (1998) entende que o grau de 

alinhamento entre as prioridades competitivas, assim como as decisões estratégicas 

operacionais de uma empresa podem favorecer a obtenção da vantagem competitiva por meio 

da área de operações. 

Ainda de acordo com a visão de que as prioridades competitivas são essenciais 

para direcionar a estratégia, complementa-se que uma estratégia que não contempla a 

operacionalização gera riscos para a organização (MINTZBERG, 1987). Mintzberg (1987) 

define: 

O pensamento estratégico puro [pensar e predizer] pode explicar grandes sucessos 
(...) [entretanto], as falhas podem provavelmente ser atribuídas às organizações que 
acertaram a estratégia enquanto falharam em suas operações. (p. 26). 

 

Dessa forma, assume-se que sem o alinhamento entre a estratégia elaborada e os 

recursos e capabilidades da organização, não é possível obter a competitividade.  

A visão de Mintzberg (1987) e a Visão Baseada em Recursos de Barney (1991) 

complementam a visão de posicionamento de mercado de Porter (1986) e consideram a 

 

Prioridades 
competitivas/Critérios 

ganhadores e 
qualificadores de pedidos 

 Estratégia 
operacional Capabilidades 

Definidas em função do 
posicionamento estratégico e 
entendimento do mercado em 

que a empresa atua 

Decisões estruturais e 
infraestruturais que 

apoiam as prioridades 
competitivas 

Meios pelos quais a 
empresa operacionaliza 

sua estratégia para 
atingir seus objetivos  

Figura 5. Alinhamento Estratégico 
Fonte: elaborado pela autora. 



! 43!

importância dos recursos organizacionais para elaboração da estratégia, e como melhor 

utilizá-los para a obtenção de vantagem competitiva. Além da visão para o ambiente externo 

em que estão as cinco forças competitivas (PORTER, 1986), não se pode descartar a 

importância da estrutura da empresa e de seus recursos e capacidades para que uma estratégia 

possa ser bem implementada e executada de maneira eficaz (BARNEY, 1991). 

 

2.4  Capabilidades 

 

Grant (1991) define capabilidade em três dimensões: os recursos físicos da 

organização e suas decisões; a configuração destes recursos para apoiar as atividades da 

organização e a melhor utilização dos recursos para gerar valor para o mercado em que 

empresa atua. Na visão baseada em recursos - RBV, para que a empresa obtenha a vantagem 

competitiva, seus recursos e capabilidades precisam ser raros, difíceis de imitar, difíceis de 

mover e difíceis de serem substituídos (BARNEY; HESTERLY, 2007).  

A prevalência de uma empresa sobre a outra, entretanto, não pode ser totalmente 

explicada somente com uma visão interna. É preciso expandir essa visão para o ambiente 

externo, já que as organizações não sobrevivem sozinhas. Por exemplo, é comum que as 

autopeças sejam donas de processos que antigamente faziam parte da estrutura das 

montadoras (SCAVARDA; HAMACHER, 2001).  

Empresas cada vez mais buscam recursos fora de suas fronteiras, ou seja, buscam 

empresas com conhecimentos específicos para diversificar seus produtos, dessa maneira, 

podem focar em suas competências principais (SQUIRE et al., 2009). Squire et al. (2009) 

constatam que as capabilidades de alguns fornecedores, como por exemplo, as capabilidades 

de responsividade, flexibilidade e modularidade, têm um efeito direto sobre o desempenho da 

empresa compradora, que é medido pelos níveis de resposta ao cliente. Além da constatação 

de que as capabilidades dos fornecedores podem influenciar o desempenho de uma empresa, 

Morash (2001) também identifica que as empresas precisam ter as prioridades competitivas de 

suprimentos alinhadas com a demanda a fim de focar em capabilidades que sejam coerentes 

com a estratégia.  

A Visão Relacional sustenta que uma relação díade ou uma rede podem 

desenvolver capabilidades que resultam em vantagem competitiva sustentável (DYER; 

SINGH, 1998). Para que as capabilidades operacionais da cadeia tragam benefícios para as 
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empresas, é fundamental que estas coordenem suas capabilidades, aproximando-as do 

alinhamento estratégico da empresa internamente e junto com seus parceiros da cadeia (KIM, 

2006).  

A visão da “extended resource based view” complementa a visão relacional, de 

maneira a conceituar que os recursos das empresas devem ser considerados além de suas 

fronteiras (SQUIRE et al., 2009). Squire et al. (2009) avaliam o impacto das capabilidades 

dos fornecedores sobre o desempenho dos compradores por meio da colaboração. 

Existem outros estudos que tratam de capabilidades dinâmicas (TEECE; PISANO, 

2003; DEFFEE; FUGATE, 2010). Teece e Pisano (2003), explicam sobre a influência de 

outros fatores sobre as capabilidades, como por exemplo, cultura, valores e processos 

organizacionais. Teece e Pisano (2003) explicam que esses fatores apoiam o desenvolvimento 

de capabilidades que se adequam ao ambiente que muda constantemente. Para os autores, a 

vantagem competitiva decorre das capabilidades que estão enraizadas na alta performance de 

rotinas operacionais da empresa, baseadas em seus processos e condições históricas. Em 

consonância a isso, Deffee e Fugate (2010) defendem a necessidade de abordar as 

capabilidades da cadeia de abastecimento com a visão das capabilidades dinâmicas. 

Neste trabalho, serão focadas as capabilidades operacionais internas das indústrias 

de autopeças, ou seja, aquelas capabilidades que apoiam a operacionalização das estratégias 

selecionadas. Conforme Alves Filho et al. (2011), as indústrias do setor automotivo brasileiro 

passaram por um momento de mudança estratégica, isto é, as montadoras passaram a 

terceirizar seus produtos e, por sua vez, as empresas de autopeças precisaram se reorganizar. 

Constata-se a existência de uma interdependência na relação entre fornecedor (autopeças) e 

comprador (montadora). Tendo isto em vista, as capabilidades operacionais selecionadas para 

o estudo de campo desta pesquisa estão listadas abaixo: 

a) Capabilidades relacionadas à flexibilidade: 

- Habilidade de produzir/introduzir novos produtos/serviços rapidamente 

(GARVIN, 1993; SLACK et al., 2002);  

- Habilidade para mudar o volume de saída (SLACK et al., 2002); 

- Habilidade para postergar ou antecipar entregas (SLACK et al., 2002); 

- Habilidade para responder às incertezas de demanda (GARVIN, 1993); 

- Habilidade de produzir em horas extras a fim de atender flutuações de 

demanda (GARVIN, 1993; SARMIENTO et al., 2006) 
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- Habilidade para ajustar a capacidade fabril rapidamente (BOYER, 1998); 

- Habilidade de integração interna entre área comercial e industrial para melhor 

atender as necessidades do cliente (HILL, 1993; SLACK, 1993); 

b) Capabilidades relacionadas à confiabilidade: 

- Capacidade de programar eficientemente a produção (HILL, 1993); 

- Capacidade de produzir itens com qualidade, consequentemente aumentando a 

confiabilidade (SARMIENTO et al., 2006); 

- Habilidade de evitar problemas, buscando proativamente soluções para 

problemas logísticos (MORASH, 2001); 

- Habilidade de manobrar rupturas internas de forma a não afetar os clientes 

(MORASH, 2001). 

c) Capabilidades relacionadas ao custo: 

- Habilidade para realizar os processos logísticos com eficiência (MORASH, 

2001); 

- Realizar programas de manutenção preventiva (SLACK et al., 2002; PADMA 

et al., 2006) 

- Recursos humanos que possuam conhecimento e, assim, são considerados 

como parte importante do processo de manufatura (HILL, 2000, p. 248) 

d) Capabilidades relacionadas à velocidade de entrega: 

- Habilidade para processar rapidamente os pedidos dos clientes (SLACK, 1993; 

MORASH, 2001); 

- Habilidade de entregar os pedidos na data correta (MORASH, 2001); 

e) Capabilidades relacionadas à Qualidade: 

- Habilidade de produzir em conformidade com o projeto (SLACK, 1993; HILL, 

1993; GARVIN, 1993; SLACK et al., 2000); 

- Habilidade de produzir produtos conforme as especificações técnicas (SLACK, 

1993; HILL, 1993; GARVIN, 1993); 

- Habilidade de produzir produtos customizados (HILL, 1993; GARVIN, 1993); 

- Habilidade de produzir produtos duráveis (HILL, 1993; GARVIN, 1993); 

- Possuir estrutura de suporte técnico ao cliente (HILL, 1993; HILL, 2000; 

GARVIN, 1993). 
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Tais capabilidades foram selecionadas a partir de estudos sobre o desempenho em 

operações para a obtenção da competitividade (HILL, 1993; GARVIN, 1993; SLACK, 1993; 

SLACK et al., 2002; PADMA et al., 2006; MORASH, 2001; SARMIENTO et al., 2006; 

BOYER, 1998). Por exemplo, verifica-se que a capabilidade de confiabilidade de entrega 

pode depender da capacidade de produzir itens com qualidade e de possuir processos internos 

confiáveis (SARMIENTO et al., 2006). Assim sendo, adota-se a perspectiva acerca de 

capabilidades definida pela Visão Baseada em Recursos, que tem a articulação interna dos 

recursos e a sua combinação como fator determinante da obtenção da vantagem competitiva e 

do desempenho da empresa (BARNEY, 1991; GRANT, 1991). 

 

2.5  Desempenho 

 

A obtenção da vantagem competitiva de uma empresa depende da sua capacidade 

em fornecer produtos ou serviços que gerem maior valor econômico para seus clientes 

(PETERAF; BARNEY, 2003). O valor econômico criado pela empresa consiste na diferença 

entre o beneficio percebido pelos clientes e o custo econômico gerado por ela. Dessa forma, 

uma empresa cria um valor econômico relativamente maior que seus rivais quando traz 

benefícios percebidos pelo cliente por meio da diferenciação de seus produtos ou serviços, ou 

por meio de baixos custos (PETERAF; BARNEY, 2003). 

Christopher (2003), explica que as empresas que competem em cadeias 

complexas podem alcançar a vantagem competitiva na medida em que compreendem o 

ambiente em que operam e a sua interdependência na rede. O autor enfatiza que a troca de 

informações e a visibilidade do negócio são cruciais para que a empresa consiga gerar o valor 

esperado pelo cliente e, dessa forma, obter vantagem competitiva. 

Os objetivos relacionados ao desempenho operacional de uma empresa são 

baseados na estratégia de negócios, visto que a área de operações precisa apoiar e satisfazer às 

necessidades de seus elos internos (SLACK et al., 2002). Os principais objetivos de 

desempenho operacional considerados por Slack et al. (2002) são: qualidade, velocidade, 

confiabilidade, flexibilidade e custo. 

Os objetivos ressaltados por pelos autores (2002) são condizentes com as 

principais medidas de desempenho enumeradas por Skinner (1974), a saber: ciclo reduzido de 

entregas, qualidade e confiabilidade superiores do produto; confiabilidade de entrega; 
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habilidade de produzir/introduzir novos produtos/serviços rapidamente; flexibilidade de 

volume e, por fim, baixo custo produtivo. É importante ressaltar também que os objetivos de 

desempenho definidos pela empresa são baseados nas prioridades competitivas (SLACK et 

al., 2002; HILL, 2000). 

Brown et al. (2010), dividem o desempenho de operações em quatro fatores: 

qualidade, estoques, gerenciamento de fornecedores e inovação. Os autores identificam, em 

seu artigo, que existe um consenso na literatura de que as medidas de desempenho devam ser 

derivadas das estratégias das empresas. Os autores definem que as funções dos indicadores de 

desempenho são: (i) medir a implementação da estratégia e (ii) avaliar os pressupostos 

estratégicos assumidos inicialmente.   

Sellitto e Walter (2005) defendem que a medição dos resultados da manufatura 

serve como elo para realimentação da estratégia. Para os autores “a medição de desempenho 

pode ser pensada como uma estrutura hierárquica de variáveis de estado, com métodos 

específicos de cálculo” (p. 446). Pode ocorrer, por exemplo, que os objetivos de uma 

estratégia de manufatura tenham sido atingidos, como o objetivo de aumento da qualidade e, 

em contrapartida, o objetivo de negócios não tenha sido alcançado (como por exemplo, o 

aumento do lucro líquido) e, dessa forma, o processo de elaboração da estratégia se 

realimenta. 

Com base na revisão de literatura, os objetivos de desempenho de uma empresa 

estão relacionados com a definição da estratégia de negócios, a partir da qual a área de 

operações irá transformar em ações as expectativas dos parceiros internos à empresa e as 

demandas originadas pelo mercado em que ela atua.  

Neste trabalho, o desempenho em operações é direcionado pelas prioridades 

competitivas (HILL, 2000; SLACK, 1993; SLACK et al., 2002), que dependem das 

capabilidades operacionais das empresas para apoiar suas estratégias (BARNEY, 1991; 

GRANT, 1991).  
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3.  MODELO TEÓRICO E DEFINIÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

Um modelo teórico tem como objetivo mostrar abrangentemente os conceitos que 

são operacionalizados na pesquisa empírica (HAIR et al., 2007).  

Assim, com base no referencial teórico, as prioridades competitivas, definidas no 

ambiente externo da empresa fluem para o interior dela por meio das estratégias empresariais. 

Estas, por sua vez, são desdobradas pelos gestores em capabilidades, por meio da combinação 

dos recursos tangíveis (máquinas e equipamentos) e competências ou habilidades dos 

funcionários da empresa para atender às necessidades dos clientes. 

Uma visão simplificada do modelo de prioridades competitivas, estratégias, 

capabilidades operacionais e desempenho está representada na Figura 6, mostrada a seguir.   

 

 

É possível observar que os critérios ganhadores e qualificadores de pedidos bem 

como as prioridades competitivas influenciam a estratégia operacional. Estes construtos são o 

plano de fundo para compreender o modelo principal desta pesquisa, que estuda a relação 

entre estratégia operacional, capabilidades e desempenho. O modelo proposto, tratou de 

identificar as prioridades competitivas, que eram consideradas nas estratégias empresariais e 

  
Primeira etapa 

Critérios 
ganhadores e 
qualificadores 

de pedidos 
(CGQP) 

Prioridades 
Competitivas  

(PC) 

Estratégia 
Operacional 

(E) 

Capabilidades 
Operacionais 

(CO) 

Desempenho 
(D) H3 

H2 H1 

Figura 6 Modelo teórico da pesquisa 
Fonte: A autora 
! 
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desdobradas em capabilidades e desempenho na primeira etapa exploratória para permitir um 

melhor enfoque na pesquisa descritiva da segunda etapa desse trabalho. 

Para as demais relações, resumidamente, a primeira hipótese (H1) derivou-se de 

que existe relação positiva entre a estratégia operacional e as capabilidades das empresas. 

Essa hipótese foi apoiada nas definições de Hill (2000) e Slack et al. (2002), de que a 

estratégia operacional desenvolve capabilidades operacionais relevantes.  

Essa hipótese considerou que as capabilidades são definidas a partir das 

prioridades competitivas eleitas pela empresa para competir no mercado, conforme descrito 

no Capítulo 2, itens 2.1 e 2.4. Ela se apoia, principalmente, nos estudos de Garvin (1993), 

Slack (1993), Hill (2000) e Boyer e Lewis (2002). Tem-se, então, como H1: 

H1: a estratégia operacional influencia as capabilidades operacionais da 

empresa.  

A dedução da segunda hipótese se deu partindo da premissa que as empresas que 

desenvolvem capabilidades específicas para apoiar sua estratégia operacional, conseguem 

obter um bom desempenho. A segunda hipótese somente é válida quando a relação entre  

estratégia operacional e desempenho, é impactada positivamente com a presença de 

capabilidades específicas condizentes com as prioridades competitivas elegidas pela empresa. 

Assim, tem-se H2: 

H2: As capabilidades operacionais influenciam o desempenho operacional da 

empresa. 

Nessa hipótese (H2), estão embutidos os conceitos da Visão Baseada em 

Recursos, principalmente de que o melhor gerenciamento de capabilidades e recursos leva ao 

desempenho superior (BARNEY, 1991; GRANT, 1991). Ela também se constitui das 

capabilidades operacionais discutidas por Hill (1993), Garvin (1993), Slack (1993), Slack et 

al. (2002), Padma et al. (2006), Morash (2001),  Sarmiento et al. (2006) e Boyer (1998), que 

estão elencadas no Capítulo 2, item 2.4 dessa pesquisa. 

Por fim, tem-se H3: 

H3: A estratégia operacional influencia o desempenho operacional da 

empresa. 

Essa hipótese gira principalmente em torno da visão de Mintzberg (1987), em que 

geralmente as empresas devem operacionalizar corretamente suas estratégias para obter 
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sucesso, mas em determinadas circunstâncias existem empresas que ainda obtêm o sucesso 

sem se preocupar com as estratégias e a sua operacionalização.  O autor explica que em 

determinadas ocasiões, é melhor não fazer nada e esperar a estabilização do ambiente. A 

decisão de não fazer nada descaracteriza a necessidade de desenvolver capabilidades para 

apoiar as estratégias e, portanto, justifica a H3, que define o fato de que a estratégia tem o 

mesmo impacto sobre o desempenho quando as capabilidades são desconsideradas.  

No próximo capítulo são detalhados os procedimentos metodológicos adotados 

nessa pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para responder ao problema de pesquisa e atender os objetivos definidos, este 

estudo foi dividido em duas etapas. A primeira, de natureza exploratória do tipo qualitativo e 

a segunda etapa de natureza exploratória do tipo quantitativo. 

 

4.1  PRIMEIRA ETAPA - PESQUISA EXPLORATÓRIA DO TIPO 

QUALITATIVA 

 

4.1.1 Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

Esta primeira etapa, teve como objetivo aprofundar o entendimento da cadeia 

automotiva bem como identificar as prioridades competitivas como elemento de alinhamento 

(ou direcionador) entre fornecedores, empresa foco e clientes, no contexto de cadeia de 

suprimentos diádicos. 

Assim como Malhotra (2002) explica, a pesquisa qualitativa exploratória permite 

ao pesquisador compreender o problema e seus fatores subjacentes, ampliando a sua visão 

para melhor definir o problema de pesquisa.  

 

4.1.2 Instrumento e Coleta de Dados, Amostra e Sujeitos da Pesquisa 

 

Foram selecionados cinco entrevistados para coletar os dados desta primeira 

etapa. Dois deles trabalhavam em montadoras; dois deles em autopeças e um deles em 

empresa de consultoria empresarial. O contato com os entrevistados ocorreu por 

acessibilidade do pesquisador, que agendou as entrevistas nas dependências das empresas em 

que cada um trabalhava. 

Os dados da primeira etapa foram coletados por meio de entrevistas em 

profundidade, conduzida por meio de um roteiro (ou guia). Este roteiro (ou guia) foi  

estruturado com perguntas espontâneas e estimuladas. Segundo Malhotra (2002), o objetivo 

das questões espontâneas e estimuladas é criar um padrão para interpretar as respostas 
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obtidas. As questões estimuladas fazem com que os entrevistados examinem alguma coisa e 

reflitam sobre o assunto, gerando maiores detalhes para o pesquisador (STAKE, 2010).  

O protocolo de registro das informações da entrevista seguiu as seguintes 

indicações de Creswell (2007): (i) o registro foi realizado por meio de gravação em áudio com 

prévio acordo dos entrevistados, para que nenhum detalhe das respostas fosse perdido; e (ii) a 

transcrição dos dados foi realizada pelo próprio entrevistador para que não se perdesse 

nenhuma informação relevante para o embasamento da pesquisa.  

O roteiro da entrevista foi construído a partir do referencial teórico, de forma a 

permitir as inferências sobre a literatura já existente e possibilitar novas inferências.  Este 

roteiro foi composto por quatro blocos com questões espontâneas e estimuladas, focadas nas 

principais variáveis do modelo da pesquisa, com o objetivo de compreender e identificar os 

fatores competitivos mais importantes para estes entrevistados.  

Os blocos 1 e 2 foram foi constituídos de perguntas demográficas a fim de traçar o 

perfil dos respondentes e das empresas. O bloco 3 constituiu-se de perguntas que solicitavam 

aos entrevistados avaliar e ordenar os quatro principais critérios que a sua empresa 

considerava importantes, para colocar pedidos com seus fornecedores de partes e peças. Na 

sequência, os entrevistados discorreram sobre a importância de um critério sobre o outro. No 

Bloco 4 os respondentes avaliaram o grau de importância de cada critério competitivo numa 

relação de compra com seus fornecedores, a partir de uma listagem disponível no próprio 

instrumento de coleta.  

Foram elaborados dois roteiros diferenciados para viabilizar a entrevista com os 

diferentes sujeitos: (1) um roteiro para o elo de clientes principais (Montadora) que se 

encontra no APÊNDICE A; e (2) um roteiro para os fornecedores de autopeças e especialistas 

do setor que se encontra no APÊNDICE B. 

Definido o roteiro (ou guia), foram selecionados gestores dos elos relacionados às 

empresas montadoras e empresas de autopeças (níveis 1 e 2), composta de 500 fabricantes de 

autopeças associadas ao SINDIPEÇAS e 25 montadoras instaladas no país (ANFAVEA, 

2011). 
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4.1.3 Tratamento dos Dados 

 

Os dados coletados por meio das entrevistas foram analisados a partir da técnica 

de análise de conteúdo, em que os dados foram codificados por unidade de registro e, na 

sequência, foi realizada a categorização destas unidades para realizar a interpretação dos 

dados (BARDIN, 2006).  

De acordo com Bardin (2006), a codificação consiste em transformar os dados 

brutos do texto em características ou índices que possam ser agregados em unidades que 

permitam uma descrição exata das características pertinentes ao conteúdo. O autor explica 

que os dados da análise de conteúdo clássica são dados imóveis, manipuláveis e 

fragmentados. Para Bardin (2006), o conhecimento se extrai do conteúdo da análise por meio 

de processos descritivos, sistemáticos e objetivos. A análise de conteúdo pode ter natureza 

tanto quantitativa quanto qualitativa. O resultado desse tipo de análise são quadros de 

resultados, figuras e modelos, que explicam e enfatizam as informações fornecidas pela 

análise. 

Dado que os conceitos das prioridades competitivas já eram conhecidos na 

literatura, a análise de conteúdo partiu de categorias já existentes para identificar a 

correspondência dessas com a prática dos sujeitos (BARDIN, 2006).  

A unidade de registro utilizada neste processo foi a semântica (temas), que 

consistiu no recorte do texto em ideias, enunciados e proposições.  Nessa primeira fase, 

também se explorou o contexto ambiental dos dados obtidos (BARDIN, 2006), para propiciar 

uma interpretação dos resultados bem delimitada, pois a análise qualitativa, apesar de ser 

válida para a dedução de inferências sobre variáveis em um determinado contexto, não pode 

ser generalizada. 

Durante o processo da categorização, os seguintes aspectos ressaltados por Bardin 

(2006) foram levados em consideração para garantir a boa qualidade da mesma: 

a) exclusão mútua: um elemento não pode ser apontado em mais que uma 

categoria. 

b) homogeneidade: no mesmo conjunto de categorias só se pode funcionar uma 

dimensão de análise. 

c) pertinência: as categorias devem refletir as intenções da investigação. 
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d) objetividade de fidelidade: deve-se definir claramente as variáveis de que se 

trata e, precisamente, os índices que classificam e determinam a entrada de 

um elemento numa categoria 

e) produtividade: os resultados das categorias são férteis: em índices de 

inferências, em hipóteses novas e em dados exatos. 

 

 

4.1.4  Nível e Unidade de Análise 

 

Nessa primeira etapa da pesquisa, as investigações foram realizadas com base nas 

entrevistas com os executivos das empresas do setor automotivo. As análises englobaram o 

nível da empresa e o nível ambiental. No nível da empresa, procurou-se identificar os 

principais aspectos considerados pelo executivo para elaborar a estratégia operacional da 

empresa.  

Já no nível ambiental, buscou-se identificar um padrão de prioridades 

competitivas que regia o setor das indústrias automotivas. Com isso, objetivou-se analisar em 

campo quais as prioridades competitivas mais valorizadas pelas empresas do setor. 

 

4.1.5 Resultados da Etapa Exploratória  

 

As entrevistas que foram realizadas entre Novembro/2012 e Janeiro/2013 e 

tiveram duração total de 237 minutos. Elas ocorreram dependências das empresas em que os 

entrevistados trabalhavam, sendo gravadas para posterior transcrição, com exceção da 

Montadora 2, que não autorizou a gravação dos dados. 

Em função do sigilo solicitado, os nomes das empresas e seus entrevistados foram 

substituídos pelas seguintes denominações: 

- Empresas: Montadora 1, Montadora 2, Autopeça 1, Autopeça 2 e 

Especialista 1 

- Entrevistados: E1, E2, E3, E4 e E5, respectivamente. 

As características dos entrevistados estão detalhadas no Quadro 9. 
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Quadro 9. Sujeitos da Etapa Qualitativa Exploratória 
 

Entrevistados Empresa Cargo 
Anos de 

experiência no 
cargo 

Anos de 
experiência na 

indústria 
automobilística 

Entrevistado 1 (E1) 
Montadora 1 
(veículos de 

passeio) 

Diretor de Logística 
e Supply Chain 3 anos 19 anos 

Entrevistado 2 (E2) 
Montadora 2 
(veículos de 

passeio) 
Gerente de compras 1 ano e meio 16 anos 

Entrevistado 3 (E3) Autopeça 1 
(segundo nível) Gerente de compras 1 ano e oito meses 6 anos 

Entrevistado 4 (E4) Autopeça 2 
(primeiro nível) Gerente de compras 2 anos 7 anos 

Entrevistado 5 (E5) Especialista 1 Diretor de negócios 5 anos 25 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para registro das informações da entrevista da Montadora 2, foram feitas 

anotações durante a entrevista e, a partir destas, foi elaborado um relatório com o registro das 

informações. As transcrições das entrevistas, assim como o relatório, podem ser encontrados 

no Apêndice C. 

Nesse estudo, optou-se por analisar as entrevistas sem o apoio de softwares, 

considerando a pequena quantidade de entrevistas realizadas. 

Seguindo os passos propostos por Bardin (2006), a análise de conteúdo 

contemplou uma análise exaustiva dos relatos obtidos nas entrevistas. Esta análise foi 

comparada e categorizada de acordo com as dimensões encontradas na literatura sobre 

prioridades competitivas e critérios ganhadores e qualificadores de pedidos, de modo a 

atender aos objetivos específicos da primeira etapa dessa pesquisa. O procedimento citado 

permitiu compreender a importância dada para cada prioridade competitiva pelas empresas do 

setor automotivo, e assim melhor direcionar a interpretação dos indicadores propostos pela 

revisão teórico-empírica da segunda etapa desse trabalho de pesquisa.  

Dessa forma, o resultado da análise de conteúdo é mostrado no Quadro 10, em 

que é representada a tabulação das respostas do terceiro bloco dos roteiros de entrevistas. Esse 

quadro apoia o primeiro objetivo específico elencado, que foi o de identificar as prioridades 

competitivas de cada elo. Destacou-se em verde a prioridade competitiva de Confiabilidade; 

em azul a prioridade competitiva de Desempenho; e em amarelo, Preço, que se refere à 
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prioridade competitiva Custos. Utilizou-se a denominação preço, pois os entrevistados ao 

referirem-se ao custo faziam relação direta com o preço das peças e matérias primas 

compradas.  

Com base no Quadro 10, deu-se início à segunda parte da categorização dos 

resultados, que consistiu em reduzir as categorias identificadas por cada elo em categorias 

comuns do setor automotivo. As informações foram reorganizadas por temas dentro dessas 

novas categorias, que serviram como etapas para a análise de resultados (BARDIN, 2006), a 

ser apresentada no próximo capítulo. A reorganização das informações por temas pode ser 

vista no Apêndice D. 

 

Quadro 10. Principais Prioridades Competitivas Consideradas Pelos Respondentes 
 

Importância 
dos fatores 

ganhadores e 
qualificadores 

de pedidos 

Entrevistados 

Montadora 1 Montadora 2 Autopeça 
segundo nível 

Autopeça 
primeiro nível Especialista 1 

1o lugar 4. Confiabilidade 
de entrega 

2. Preço 
(Custo) 

8. Desempenho 
das peças e 

componentes 

9. 
Confiabilidade 

das peças; e  
8. Desempenho 

das peças e 
componentes 

7. 
Confiabilidade 

ao projeto 

2o lugar 2. Preço 
(Custo) 

1. 
Flexibilidade 

de entrega 

2. Preço 
(Custo) 

2. Preço 
(Custo) 

2. Preço 
(Custo) 

3o lugar 1. Flexibilidade 
data de entrega 

6. 
Confiabilidade 

as normas 

4. Confiabilidade 
de entrega 

3.Velocidade 
de entrega 

10. 
Flexibilidade de 

alteração 
técnica 

4o lugar Tecnologia 
7. 

Confiabilidade 
ao projeto 

10. Flexibilidade 
de alteração 

técnica 

1. Flexibilidade 
de entrega 

3. Velocidade 
da entrega 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Confiabilidade 
 Flexibilidade 
 Preço (Custo) 
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Nos próximas seções, cada categoria será interpretada à luz da revisão da 

bibliografia e dos relatos dos entrevistados, sendo: 4.1.5.1 Custos; 4.1.5.2 Confiabilidade e 

4.1.5.3 Flexibilidade. Por último, a subseção 4.1.5.4 apresentará as conclusões da primeira 

etapa desse estudo. 

 

4.1.5.1 Custos 

 

Ao justificar a seleção do custo como um fator importante no momento da decisão 

por um fornecedor, os entrevistados E1 e E2, que trabalhavam em montadoras concordaram 

que o fato de atuarem em um mercado muito competitivo, no qual existiam vários 

concorrentes e novos entrantes, o preço do produto final normalmente era estabelecido pelos 

custos de toda a composição do veículo juntamente com o preço que o mercado estava 

disposto a pagar pelo mesmo. O (E2) explicou que as montadoras competiam na base de 

preço no segmento de veículos de passeio e suas vendas dependiam do grau em que um 

consumidor preferia uma marca sobre a outra, com base no preço do produto. Neste momento 

assumiu-se claramente a estratégia por liderança em custo, que podia levar à prática de 

menores preços no mercado (PORTER, 1986). 

Segundo Slack (1993), para que as empresas possam obter custos menores, elas 

precisam ser eficientes nas prioridades competitivas de qualidade, confiabilidade e 

velocidade. Isso foi evidenciado pelo (E2) quando explicou que a robustez do processo dos 

fornecedores era o que faria o diferencial no processo como um todo. O (E2) exemplificou 

que possuir um processo robusto significava principalmente atender às especificações de 

normas internas e de segurança; possuir qualidade total dos produtos oferecidos e assegurar a 

funcionalidade do produto oferecido de acordo com as especificações de projeto. O (E2) ainda 

explicou que mesmo que os custos para obter uma peça fossem baixos, de nada valeria a 

negociação sem estes quesitos considerados básicos na operação do cliente. 

O entrevistado (E1), explicou a importância da qualidade dos fornecedores para 

evitar custos desnecessários na operação de sua fábrica: 

 “É o mínimo [que o fornecedor precisa ter]... a gente tem um histórico... de 
qualidade. (...) Eu sei quantas peças com defeito por milhão ele tem, eu sei 
quanto que ele já teve de problema, se ele atingir um certo patamar 
vermelho que a gente chama, a gente nem cota o cara, pra não ter 
discussão. Ele nem entra na discussão mais. Eu não vou perguntar preço, eu 
não vou dar um desenho novo pra ele.”  
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Da mesma forma que Ficou claro que na visão dos gestores das montadoras era 

primordial receber um produto com qualidade assegurada e confiável, pois desta forma os 

processos da montadora não teriam problemas ou estes tenderiam a ser reduzidos conforme o 

depoimento do (E1):“... se a gente descobrir que ele não consegue cumprir... é... eu não vou 

mais trabalhar com aquele fornecedor. Nem que ele tenha o melhor preço do mundo.” 

Os fornecedores de autopeças possuíam uma visão muito aproximada da visão das 

montadoras. O preço dos materiais que são comprados pelas autopeças precisa ser 

competitivo, entretanto, verificou-se que não existia uma relação de troca entre a qualidade 

dos produtos pelo preço baixo, ou seja, as autopeças também preferiam produtos com maior 

qualidade, mesmo que o preço fosse alto em comparação com outros fornecedores. O (E3) 

relatou: 

 “[se um fornecedor] se demonstrar bem competitivo a gente pode ajudar a 
desenvolver ele para atender nossas especificações. Mas a gente nunca vai 
abrir mão da nossa especificação (...). Isso daí nunca acontece. Ele já é 
descartado se ele não conseguir atender. Mas se ele tiver um preço bem 
competitivo (...) aí a gente ajuda ele a atingir a nossa especificação.” 

 
Assim como os fornecedores de autopeças e as montadoras, o especialista do setor 

(E5) também concordou que o fator de preço era bastante relativo, ao dizer que: 

 
“É... por que [preço] baixo, o barato sai caro. Competitivo a propósito, por 
que não adianta nada: o cara coloca uma peça que deveria custar cinco, 
mas ele coloca uma que custa dois, só que aí a empresa vai à falência... aí, 
você vai fazer o que? (...) o preço é relativo. Ele tem que estar combinado 
com outros fatores.” 

 
Observou-se uma interessante semelhança entre as premissas sobre custos, tanto 

do ponto de vista dos entrevistados das montadoras como dos entrevistados das autopeças: 

independente do nível em que essas empresas estavam na cadeia automotiva, elas 

consideravam que a qualidade dos produtos vinha antes de qualquer discussão sobre o preço. 

Elas identificaram que um preço muito baixo poderia incorrer em custos futuros. Algumas 

dessas semelhanças foram evidenciadas nos relatos a seguir: 

 
 (E1): “A gente olha muito preço e negocia muito preço. Mas não é só 
preço.” 
(E3): “A gente nunca vai comprometer a qualidade de um produto para 
oferecer ele mais barato”. 
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(E4): “Eles preferem pagar um preço até um pouco maior, mas ter 
qualidade.”. 
(E5): “Tem fornecedores que você starta com ele lá no início do projeto pra 
discussão de qual fornecedor vai atender, aí vem um processo de validação, 
(…). Não necessariamente esse cara tem o melhor preço”. 

 
 

4.1.5.2  Confiabilidade 

 

A confiabilidade do ponto de vista dos entrevistados referiu-se à observação de 

quanto um fornecedor era capaz de realizar suas entregas em dia e o quanto os fornecedores 

possuíam conhecimento acerca dos processos a fim de garantir a qualidade dos seus produtos. 

Esse achado corroborou com as visões de Slack (1993), no momento em que o autor enfatiza 

que a confiabilidade dos produtos depende do grau de conhecimento dos processos da 

organização para garantir a qualidade de um produto e adiciona que a confiabilidade refere-se 

inclusive ao cumprimento das promessas de entrega. 

Para exemplificar, o entrevistado (E2) destacou que quando o processo de 

produção de um fornecedor não era robusto, o produto que esse fornecedor produzia também 

não era. Por isto, verificou-se ser prática comum da empresa em que o (E2) trabalhava 

realizar auditorias anuais sem aviso prévio, nos seus fornecedores, a fim de averiguar os 

procedimentos internos de produção e controle de qualidade, além de realizar treinamentos 

para a capacitação de fornecedores. 

Esta prática também foi comum na empresa em que o (E1) trabalhava e esse 

acrescentou referindo-se a confiabilidade do produto quanto às especificações de projeto: 

 

 “O pessoal esquece que é assim, como é que eu vou fazer um negócio com um cara 
se ele não consegue provar que ele consegue fazer. (...) Por que senão eu posso ter 
um problema depois, eu estrago um lote de carros”. 

 

A confiabilidade dos produtos, tanto no ponto de vista das montadoras como na 

das autopeças, pode afetar os custos das operações das empresas nos seguintes aspectos: 

a) Atrasos na produção: quando fornecedores falham nas entregas prometidas, podem 

ocorrer paradas de linhas e incorrer em custos de materiais em processo que 

precisarão ser (re) trabalhados posteriormente. O relato do (E3) é direto: “Eu vejo 
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isso aqui assim: se ele confirma para mim a entrega eu preciso dela nessa data. 

(...) Isso é importante”. 

b) Custos de produtos fora da especificação: nesse caso, se o fornecedor não entrega 

produtos com qualidade (dentro das especificações preestabelecidas), aumentam 

os custos com retrabalho e descarte de itens com defeito. Conforme (E1): “Eu 

posso ter um problema depois: eu estrago um lote de carros”.  

O (E1) enfatizou, ainda, a importância da aderência dos fornecedores às normas 

internas específicas de seus clientes, assim como às normas ISO. Ele disse: “Se a gente 

descobrir qualquer coisa [falha no cumprimento às exigências das normas], nunca mais o 

fornecedor entra.” No mesmo sentido, (E4) afirmou: “esses requisitos aí de normas de 

qualidade é fundamental”. 

O seguinte relato do (E5) resume como as normas ISO podem habilitar a 

confiabilidade dos fornecedores: 

 

 “Por exemplo, quando você fala de histórico de entrega você olha muito processo 
né? Você tem norma pra atender, pra executar, pra produzir, tal, tal. Legal. Então, 
no final, ele é um fator que pode aumentar a confiabilidade de entrega dele, pode 
aumentar a capacidade de ser flexível que ele tem... são enablers né... eles não são 
fundamentais, mas eles são facilitadores pra que ele possa entregar no prazo, pra 
que ele possa entregar sempre, que possa entregar com confiabilidade”. 

 

Verificou-se, assim, a aparente relação entre confiabilidade e qualidade. Não é 

possível desconectar essas duas dimensões a partir dos relatos dos entrevistados.  

 

4.1.5.3 Flexibilidade 

 

A prioridade competitiva da flexibilidade pode ser entendida como a capacidade 

que o fornecedor tem em se adaptar aos processos e às necessidades dos clientes. Conforme o 

depoimento do entrevistado (E1): “As montadoras normalmente conseguem impor as nossas 

regras”. Cabe, portanto, aos fornecedores adaptarem-se às exigências das montadoras.  

O (E4), ao discorrer sobre a importância da flexibilidade, disse: “(...) no ramo 

automotivo, tudo é parada de linha. Você tem uma entrega programada (...) para sexta-feira, 

aí por algum motivo o cliente está sem peça e precisa antecipar pra quarta... Aí, mesmo fora 

do contrato, você tenta atender, então entra essa flexibilidade.”. 
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Existe, portanto, uma posição proativa dos fornecedores para atenderem às 

necessidades das montadoras. O (E3) identifica que ser flexível aumenta a vantagem da sua 

empresa sobre os concorrentes. Este posicionamento corrobora com a posição de Cox (1989), 

Slack (1993) e Garvin (1993), que defendem a flexibilidade de uma operação como um 

recurso para manter-se competitivo e atender às flutuações de demanda. Segundo a definição 

dada por (E5), “flexibilidade implica em você ter disponibilidade de mudar a sua linha de 

produção e adaptar ela à demanda na mesma velocidade que o cliente... impõe a demanda”. 

Complementando isto, o (E2) explicou que a maior exigência de flexibilidade dos 

fornecedores se dava durante o desenvolvimento de novos projetos, momento em que o 

fornecedor precisava ser flexível na alocação de seus recursos produtivos para validar uma 

nova linha.  

Identificou-se, portanto, que a capacidade de flexibilização dos recursos dos 

fornecedores permitiam a conclusão do processo de desenvolvimento de produtos das 

mondadoras, viabilizando assim a disponibilização de produtos no mercado. Esta constatação 

está em consonância com os estudos de Squire et al. (2009), quando os autores identificam 

que as capacidades de seus fornecedores podem melhorar a responsividade dos clientes. 

 

4.1.6  Conclusões da Primeira Etapa – Pesquisa Exploratória 

 

Conforme Hill (2000), o critério ganhador de pedido é aquele que faz com que a 

empresa consiga vender seu produto, sendo que os critérios qualificadores de pedidos são o 

mínimo necessário para que ela possa competir no mercado.  

Pode-se verificar no Quadro 10, apresentado da p. 55, que Preço foi eleito um 

critério ganhador de pedidos com unanimidade nas respostas dos entrevistados.  

Na literatura, a dimensão Qualidade também poderia ser considerada como um 

fator competitivo para ganhar pedidos. Entretanto, a posição dos entrevistados foi que a 

qualidade é o mínimo necessário para se competir no mercado, portanto, ela não foi 

considerada como um fator ganhador de pedidos, e classificou-se como qualificador. Isso foi 

sustentado nos seguintes relatos: 
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E1: “Se ele tiver um índice de qualidade ruim, um histórico de qualidade 
ruim a gente breca”. 
E3: “E antes de a gente conversar qualquer outro ponto, a gente fala sobre 
a qualidade”. 
E4: “eles preferem pagar um preço até um pouco maior, mas ter qualidade, 
do que de repente fechar com um fornecedor xis, mas que não tem qualidade 
nas peças”. 
E5: “ele vai buscar melhor oferta dentro de uma qualidade comum no 
mercado, vê quem pode oferecer”. 

 

Conforme visto nas seções precedentes, a qualidade dos produtos foi 

frequentemente atrelada à confiabilidade, não se podendo analisar uma sem a outra. 

Ainda no Quadro 10, verificou-se que somente (E4) e (E5) consideraram a 

velocidade de entrega como fator ganhador de pedidos e o surgimento do critério Tecnologia 

para o E1. Como esses dois critérios não tiveram grande foco para os demais entrevistados, 

eles foram desconsiderados da segunda etapa do presente estudo. 

No Quadro 11 são mostradas as prioridades competitivas comuns do setor 

automotivo e os temas obtidos no processo de categorização. 

O Quadro 11, responde ao segundo objetivo específico dessa etapa, que era o de 

identificar as prioridades competitivas em comum na cadeia automotiva. Os principais 

critérios considerados pelos entrevistados como ganhadores de pedidos foram: 

a) Confiabilidade: da data de entrega, ao projeto, do produto, do desempenho e às 

normas. 

b) Flexibilidade: para alterar a data de entrega; para alterar especificações 

técnicas. 

c) Custo: cobrar preços competitivos, ou seja, o quanto o preço cobrado reflete o 

conjunto de serviços atrelados à venda como a qualidade dos produtos e a 

confiabilidade das entregas. 
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Quadro 11. Resumo das Principais Prioridades Competitivas da Primeira Etapa 
 

Categorias Temas 

Custo 

- Preço é ponderação entre diversos fatores (custo X benefício) 
- Custo de comprar X custo de capacitar para obter preço futuro melhor 
- Existe um padrão de preço de mercado 
- Custos aceitáveis são normalmente repasses devido à inflação, mão de obra. 

Confiabilidade 

- Pode gerar impactos de qualidade no automóvel 
- A robustez de processo aumenta a confiabilidade do produto 
- É uma questão indiscutível 
- Não se negocia nenhum novo negócio sem que exista a confiabilidade do item que está sendo 
comprado 
- É preciso cumprir os prazos de entrega 
- Produzir conforme especificações do projeto é extremamente importante 

Flexibilidade 

- Não é imprescindível para todos os componentes do veículo 
- O fornecedor deve ser flexível para alocar capacidade de linha (linhas flexíveis) 
- Não ser flexível pode causar impactos na operação do cliente (custos com paradas de linha) 
- Não ser flexível pode impactar o negócio (perda de vendas do cliente) 
- É preciso ser flexível e rápido 
- Toda mudança impacta em custo e processo 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

4.1.7 Limitações do Método  

 

O método utilizado limitou-se no que diz respeito à seleção dos sujeitos para as 

entrevistas: a pesquisa foi realizada com cinco entrevistados responsáveis pelas áreas de 

compras e suprimentos das empresas, cujas respostas às perguntas apresentadas podem conter 

vieses pessoais.  

Entretanto, ao fazer um cruzamento dos depoimentos obtidos com a pesquisa 

bibliográfica, foi possível consolidar o conhecimento sobre essas prioridades competitivas, de 

forma que essa etapa da pesquisa confirmou alguns aspectos tratados na literatura e contribuiu 

para a preparação do instrumento de pesquisa de campo a ser aplicado na pesquisa descritiva 

da Segunda Etapa. 
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4.2 SEGUNDA ETAPA – PESQUISA  QUANTITATIVA DESCRITIVA 

 

4.2.1  Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

Esta segunda etapa, teve como objetivo verificar a existência do alinhamento das 

prioridades competitivas detectadas na primeira etapa com as estratégias e capabilidades da 

empresa foco, desencadeando desempenhos superiores. Para a obtenção dos dados foi 

utilizado o método de corte transversal, que consiste da coleta dos dados numa única vez 

(SEKARAN, 2000). 

Esta etapa contemplou os testes das hipóteses formuladas no modelo proposto 

como mostrado na Figura 6, Capítulo 3. Além disso, buscou-se explicar a relação entre as 

variáveis em questão: capabilidades, estratégia operacional e desempenho operacional 

(MALHOTRA, 2002; CRESWELL, 2007).  

 

4.2.2  Instrumento e coleta de dados, Amostra e Sujeitos da pesquisa  

 

Os sujeitos desta etapa possuíam o mesmo perfil dos sujeitos que participaram da 

etapa anterior: cargos gerenciais e de coordenação, e que atuavam na área de manufatura, 

compras ou logística das empresas de autopeças. 

O instrumento de coleta de dados da fase descritiva está detalhado no Apêndice E. 

Os dados foram coletados de duas formas: 

a) A primeira coleta com 18 respondentes, ocorreu por intermédio do Sindipeças, 

que enviou os questionários por e-mail aos respondentes. A mensagem eletrônica enviada às 

empresas possuía o endereço do sítio que o questionário estava hospedado. É  importante 

ressaltar, que o Sindipeças incluiu um bloco adicional ao questionário original dessa pesquisa, 

com perguntas específicas para um outro estudo que essa instituição estava realizando no 

período. A plataforma utilizada para coletar os dados eletronicamente foi o sistema 

SurveyMonkey; 
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b) A segunda coleta com 23 respondentes foi realizada pessoalmente. O 

pesquisador  procurou respondentes que trabalhavam em empresas fabricantes de autopeças 

na região ABC do Estado de São Paulo. A pesquisa foi aplicada em profissionais que estavam 

realizando cursos de especialização MBA voltados para as áreas de operações e cadeia de 

suprimentos na região ABC do Estado de São Paulo. Essa região foi selecionada devido à 

facilidade de acesso do pesquisador e também devido à concentração de montadoras na região 

e de seus fornecedores. A segunda coleta foi realizada devido ao baixo índice de resposta 

obtido na primeira tentativa com o apoio do Sindipeças – somente 18 de 500 empresas 

participaram da pesquisa na primeira coleta. 

O período de coleta dos dados ocorreu de Maio de 2013 a  Junho de 2013. 

Seguindo orientações de Hair et al. (2005), para desenvolver o questionário foram 

considerados aspectos relacionados à especificidade das assertivas; à sua clareza na 

perspectiva dos respondentes; à capacidade/conhecimento do respondente para responder às 

perguntas; se os respondentes estariam dispostos a responde-las, pois poderia ser um tópico 

delicado ou confidencial; e se os respondentes responderiam com exatidão. Adicionalmente, o 

questionário foi elaborado com formato agradável e com boa fluidez para os respondentes 

(DILLMAN; 2007). 

O questionário aplicado foi do tipo fechado, e possuía a seguinte estrutura, 

conforme indicado por Hair et al. (2005): (i) perguntas de abertura fáceis, as quais 

estabeleciam o primeiro contato com o respondente; e (ii) perguntas específicas, com a 

preocupação da ordem destas perguntas para não enviesar respostas.  

Antes de aplicar em campo o questionário, três especialistas do setor o validaram, 

de forma que um deles havia participado da primeira etapa dessa pesquisa. Na sequencia, 

realizou-se um pré-teste com 8 respondentes, com o objetivo de avaliar a coerência e exatidão 

das respostas (MALHOTRA, 2002). Após obter o resultado do pré-teste e ter feito os ajustes 

necessários quanto à linguagem utilizada nas assertivas, finalmente o questionário foi 

submetido aos respondentes por e-mail com o apoio do Sindipeças conforme é mostrado no 

Apêndice F. O Sindipeças enviou um e-mail para todos os seus associados com o sitio de 

acesso à pesquisa, conforme é mostrado no Apêndice G. 

O questionário estruturado foi composto por cinco blocos. O bloco 1 referiu-se 

aos dados dos respondentes. Por conta disso, perguntas sobre cargo, tempo no cargo, tempo 

na empresa fizeram parte deste bloco. O bloco 2 foi constituído por perguntas sobre as 
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estratégias da empresa; o bloco 3 de perguntas sobre as capabilidades de operações; o bloco 4 

de perguntas sobre o desempenho operacional; e finalmente, o bloco 5, com o agradecimento 

pela participação. 

As assertivas do bloco 2, são mostradas no Quadro 12, com a denominação das 

variáveis de estratégia empresarial consideradas nesse estudo. 

 
 

Quadro 12. Estratégias Operacionais 
 

Assertiva Código Variável Autores 

1. Possui planos de melhoramento contínuo de 
sistemas de planejamento da produção E_FL_1 Melhoria de sistemas Hill (2000) 

2. Preocupa-se em oferecer produtos 
confiáveis (o tempo entre falhas do produto é 
cada vez mais longo) 

E_CONF_1 Produtos confiáveis Garvin (1993) 

3. Busca entender as necessidades dos clientes E_CONF_2 Foco no cliente Morash (2001) 

4. Investe em melhoria das rotinas ou fluxo do 
trabalho E_CONF_3 Melhoria das rotinas Hill (1993) 

5. Considera os fornecedores como parte 
importante do fluxo de disponibilização de 
produtos 

E_CONF_4 Apoio de fornecedores Squire et al. (2009) 

6. Têm objetivos para fabricação de produtos 
com padrões de excelência em todos os 
mercados 

E_CUS_1 Foco na qualidade total Slack et al. (2002) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

As assertivas do bloco 3, são mostradas no Quadro 13, com a denominação das 

variáveis de Capabilidades (Recursos e Competências) consideradas nesse estudo. 
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Quadro 13. Capabilidades (Recursos e Competências) 
 

Assertiva Código Variável Autores 
1.Existem instalações adequadas para a armazenagem 
das matérias primas C_FL_1 Depósito Matéria-prima Boyer; Lewis 

(2002) 
2. Possui mais que um fornecedor para seus principais 
insumos/materiais C_FL_2 Múltiplos fornecedores Boyer; Lewis 

(2002) 
3. São realizadas reuniões com os fornecedores para 
resolução de problemas relacionados aos atrasos de 
entrega 

C_FL_3 Evitar problemas Morash 
(2001) 

4. Os fornecedores cumprem o programa de produção C_CONF_1 Cumprimento de 
entregas Hill (1993) 

5. Existem programas de melhoria continua no chão 
de fábrica C_CONF_2 Melhoria de processos Morash 

(2001) 
6. Existem sistemas para o planejamento de produção 
integrada as informações de vendas C_CUS_1 Integração de sistemas Christopher 

(2003) 
7. Os componentes ou matéria-prima para a fabricação 
são checadas com antecedência C_CUS_2 Checagem de material Morash 

(2001) 
8. Os programas de manutenção preventiva dos 
equipamentos fabris são cumpridos C_CUS_3 Manutenção preventiva Slack et al. 

(2002) 
9. Os funcionários são treinados em novos métodos de 
trabalho C_CUS_4 Treinamento Hill (2000) 

10. Fabrica itens com horas extras sempre que 
necessário C_FL_4 Horas-extra 

Garvin 
(1993); 
Sarmiento et 
al. (2006) 

11. Realiza estudos para as movimentações de 
materiais C_FL_5 Estudo de processos Morash 

(2001) 
12. Consegue alterar rapidamente a programação de 
produção C_FL_6 Flexibilidade de volume Garvin 

(1993) 
13. Realiza reuniões com seus principais clientes 
regularmente C_FL_7 Flexibilidade de mix Garvin 

(1993) 
14. Existe integração entre as áreas de manufatura e de 
marketing para melhor atender as necessidades dos 
clientes 

C_FL_8 Integração entre áreas Hill (1993); 
Slack (1993) 

15. Utiliza ferramentas de tecnologia de informação 
que dão suporte ao processo produtivo C_CONF_3 Disponibilidade T.I. Sarmiento et 

al. (2006) 
16. A documentação dos métodos do trabalho está 
atualizada C_CUS_5 Documentação  Hill (2000) 

17. Sugestões para alterações do processo produtivo 
são aprovadas rapidamente: C_CUS_6 Abertura para sugestões Hill (2000) 

18. Existem instalações adequadas para a 
armazenagem dos produtos acabados C_FL_9 Depósito produto final Boyer; Lewis 

(2002) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As assertivas do bloco 4, são mostradas no Quadro 14, com a denominação das 

variáveis de Desempenho, consideradas nesse estudo. 
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Quadro 14. Desempenho Operacional 
 

Assertiva Código Variável Autores 

1. Aumentou a variedade de produtos D_FL_1 Variedade Slack (1993) 

2. Melhorou a movimentação dos materiais no chão 
de fábrica D_CONF_1 Movimentação 

Christopher 
(1993); Slack 
(1993) 

3. Reduziu o índice de devoluções de produtos D_CONF_2 Devoluções Garvin (1993) 

4. Melhorou o tempo de troca das linhas de produção D_CUS_1 Tempo de troca Hill (2000) 

5. Reduziu a quantidade de itens produzidos fora de 
especificação D_CUS_2 Confiabilidade 

Ferdows; 
DeMeyer (1990); 
Garvin (1993); 
Slack (1993) 

6. Reduziu o custo de estoques D_CUS_3 Estoques Morash (2001) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Para as repostas dessas assertivas foi utilizada uma escala Likert de seis pontos 

que variava de 1 (Discordo Totalmente) a 6 (Concordo Totalmente).  A escolha de uma escala 

do tipo Likert de seis pontos foi feita para minimizar uma possível confusão dos respondentes 

entre os extremos de concordância e discordância, e para evitar que os respondentes tivessem 

a tendência de dar uma resposta central (McDANIEL; GATES, 2003). Outro fator que 

norteou a decisão pela escala Likert de seis pontos foi a inexistência de categorias de opção do 

tipo “neutro”, e gerou-se dessa forma, uma escala forçada (MALHORA, 2002). 

A seguir, são apresentados o tratamento dos dados e a unidade e nível de análise 

usados nessa pesquisa. 

 

4.2.3 Tratamento dos Dados, Nível e Unidade de Análise 

 

Inicialmente, os 18 questionários coletados pelo SurveyMonkey foram exportados 

desse sistema para o software Excel e codificados. Quanto aos 33 questionários coletados 

pessoalmente, estes foram adicionados manualmente ao arquivo em Excel gerado. Na 

sequência realizou-se a verificação de dados faltantes no banco de dados bruto para que não 

ocorressem problemas na utilização do programa SmartPLS.  

As técnicas utilizadas para o tratamento dos dados coletados foram: a estatística 

descritiva e a multivariada, como as técnicas da análise fatorial (exploratória e confirmatória) 
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e a modelagem em equações estruturais, para verificar a significância estatística das relações 

dos construtos: estratégia, capabilidades e desempenho.  

Nessa segunda etapa, os questionários foram direcionados para as unidades 

produtivas de autopeças, em funções relacionadas à produção, planejamento, logística e 

compras. O nível hierárquico dos respondentes eram de liderança, como encarregados, chefes 

e gerentes e operacionais, como analistas. 

Na próxima seção é discutida a análise dos dados e resultados. 

 

4.2.4   Análise dos Dados e Resultados 

 

Os dados foram coletados no período de Novembro de 2012  a Junho de 2013. 

Foram enviados 500 questionários cujos destinatários foram extraídos do cadastro de 

associados do Sindipeças e mais 60 questionários que foram destinados aos profissionais de 

empresas fabricantes de autopeças que estavam realizando cursos de especialização MBA no 

ABC Paulista.  

Do montante de questionários destinados aos associados do Sindipeças, 

retornaram 18 questionários preenchidos, dos quais 3 foram descartados por apresentarem 

problemas de preenchimento. Com relação aos questionários entregues aos profissionais de 

empresas fabricantes de autopeças que realizavam MBA, retornaram 33 questionários 

preenchidos e completos. 

Percebeu-se que, a coleta de dados realizada pessoalmente teve uma taxa de 

resposta melhor em comparação à coleta de dados realizada via e-mail.  
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4.2.4.1 Análise Descritiva da Amostra 

 

a) Perfil dos respondentes 

 

Fizeram parte da amostra, 48 respondentes compostos de 1 vice presidente, 7 

diretores e 20 gerentes.  Conforme se observou na Tabela 4, grande parte dos entrevistados 

(68,8%), possuíam cargos de decisão e portanto realizavam funções conhecedoras dos 

processos de operações dessas empresas. O Gráfico 2 ilustra a divisão dos cargos da amostra.   

 

 

 
 

 
Tabela 4. Cargo 

 
Descrição Frequência % 
Analista 14 29,2 

Supervisor 6 12,5 
Gerente 20 41,7 
Diretor 7 14,6 

Vice Presidente 1 0,0 
Total 48 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

!

 

 

 

 

Na Tabela 5,  constatou-se que quase metade da amostra (46%) trabalhava nas 

funções informadas há mais de cinco anos, e isso permitiu com que essa amostra respondesse 

apropriadamente as questões que demandavam relembrar um passado recente de três anos. O 

Gráfico 3 ilustra a quantidade de respondentes por tempo na função.  

 

 

 

Grafico 2. Cargo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 5. Tempo na Função 
 

Descrição Frequência % 

Até 2 anos 12 25% 
Entre 2 e 5 anos 14 29% 
Acima de 5 anos 22 46% 

Total 48 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

!

!

 

 

Na Tabela 6,  também se observou que a grande maioria da amostra trabalhava 

nas empresas acima de cinco anos (60,4%). Este dado indicou que os respondentes possuíam 

conhecimento sobre a organização e seus processos, e permitiu que as respostas obtidas no 

questionário fossem bastante condizentes com a realidade das empresas. O Gráfico 4 ilustra o 

tempo de experiência dos respondentes nas empresas.  

 

 

Tabela 6. Tempo na Empresa 
 

Descrição Frequência % 

Até 2 anos 9 18,8% 
Entre 2 e 5 anos 10 20,8% 
Acima de 5 anos 29 60,4% 

Total 48 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
A partir dessas informações, pode-se considerar que a amostra possuía 

conhecimento relevante sobre as características das empresas quanto suas estratégias, 

capabilidades e desempenho. Portanto, as respostas obtidas por meio dessa amostra podem ser 

consideradas válidas e a confiáveis. 

Gráfico 3. Tempo na Função 

Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 4. Tempo na Empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 

18,8%!

20,8%!60,4%!

Até!2!anos! Entre!2!e!5!anos! Acima!de!5!anos!
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b) Perfil das empresas 

 

Com relação às empresas, observou-se que todas elas estavam situadas no Estado 

de São Paulo.  

Na Tabela  7, mostrou-se que 87,4% das empresas possuíam relacionamento com 

fornecedores por períodos maiores que cinco anos, ou seja, mantinham relações comerciais 

com seus fornecedores por um período relativamente longo.  

 

 

Tabela 7. Tempo de Relacionamento com Fornecedores 
  

Descrição Frequência % 

Até 2 anos 2 4,2% 
Entre 2 e 5 anos 4 8,3% 
Acima de 5 anos 42 87,5% 

Total 48 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verificou-se na Tabela 8, que 93,8% das empresas possuíam mais que cinco anos 

de relacionamento com as montadoras. Esta frequência permitiu considerar as respostas 

obtidas na pesquisa como relevantes para a análise dos resultados, visto que as empresas 

participantes conseguiam manter negócios por mais que cinco anos com as montadoras. 

 

Tabela 8. Tempo de Relacionamento com Montadoras 
 

Descrição Frequência % 

Até 2 anos 3 6,3% 
Entre 2 e 5 anos 0 0,0% 
Acima de 5 anos 45 93,8% 

Total 48 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tabela 9, observou-se que apenas oito empresas faziam parte do nível base  da 

cadeia automotiva. As demais empresas faziam parte do grupo dos fornecedores de primeiro a 
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terceiro níveis. O percentual de empresas por tipo de fornecimento é visualizado no Gráfico 

5.f  

 

 

Tabela 9. Atuação no Mercado 
 

Descrição Frequência % 

Fornecedor de partes ou matérias-primas para empresas (inclusive de auto peças) 8 16,7% 
Autopeças: Fornecedor de autopeças para montadoras 26 54,2% 

Sistemista: Fornecedor de conjuntos completos para montadora (sistemas) 14 29,2% 
Total 48 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nesses dados, considerou-se que a amostra das empresas participantes 

da pesquisa possuíam boa experiência no negócio com fornecedores e montadoras, devido ao 

tempo de negociação com seus elos havia pelo menos cinco anos. Adicionalmente, verificou-

se relevância das respostas obtidas devido ao tempo de experiência dos respondentes no cargo 

dos respondentes bem como seu nível hierárquico dentro das empresas. 

Gráfico 5. Tipo de fornecimento 

Fonte: Dados da pesquisa 

16,7%!

54,2%!

29,2%!

Fornecedor!de!partes!ou!matérias!primas!para!
empresas!(inclusive!de!auto!peças)!
Autopeças:!Fornecedor!de!autopeças!para!
montadoras!
!Sistemista:!Fornecedor!de!conjuntos!
completos!para!montadora!(sistemas)!
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4.2.4.2 Análise Descritiva dos Construtos e seus Indicadores 

 

Em relação à análise descritiva dos construtos e os indicadores, foram elaboradas 

as tabelas 11 a 16. 

 

1) Estratégias Empresariais 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas  
 

VARIÁVEIS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

[D
P/

M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

(E_FL_1) Melhoria de sistemas 2,1 2,1 0 12,5 31,3 52,1 5,25 1,06 0,20 6 6 

(E_CONF_1) Produtos confiáveis 2,1 0 0 14,6 22,9 60,4 3,38 0,98 0,29 6 6 

(E_CONF_2) Foco no cliente 2,1 0 0 8,3 31,3 58,3 5,42 0,92 0,17 6 6 

(E_CONF_3) Melhoria das rotinas 2,1 0 2,1 18,8 25,0 52,1 5,21 1,05 0,20 6 6 

(E_CONF_4) Apoio de fornecedores 2,1 0 2,1 12,5 18,8 64,6 5,4 1,03 0,19 6 6 

(E_CUS_1) Foco na qualidade total 2,1 0 0 8,3 25,0 64,6 5,48 0,92 0,17 6 6 

Total Geral 3,1% 96,9% 5,02 0,99 0,20 6 6 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Na Tabela 10, observou-se que as assertivas elencadas para tratar das estratégias 

das empresas, mostraram uma concordância com relação ao construto numa porcentagem de 

96,9% do total da amostra. Verificou-se uma grande concordância sobre a relevância da 

estratégia para disponibilizar produtos confiáveis (assertiva E_CONF_1), ter foco no cliente 

(E_CONF_2), e trabalhar com foco na qualidade total (E_CUS_1). Também verificou-se que 

a maioria dos respondentes concordaram que os fornecedores eram parte fundamental no 

processo de disponibilização dos produtos (E_CONF_4).  As respostas obtidas quanto ao 

construto Estratégia foram alinhadas aos resultados obtidos na primeira etapa exploratória e 
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mostrou a preocupação das empresas fabricantes de autopeças em atender à demanda dos 

clientes fornecendo produtos confiáveis e com qualidade. 

 

2)  Capabilidades (Recursos e Competências) 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas  
 

VARIÁVEIS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

[D
P/

M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

(C_FL_1) Depósito Matéria-prima 0 4,2 0 16,7 41,7 37,5 5,08 0,96 0,19 5 5 

(C_FL_2) Múltiplos fornecedores 4,2 2,1 0 14,6 25,0 54,2 5,17 1,24 0,24 6 6 

(C_FL_3) Evitar problemas 2,1 2,1 4,2 12,5 35,4 43,8 5,08 1,13 0,22 6 5 

(C_CONF_1) Cumprimento de 
entregas 2,1 0 14,6 37,5 22,9 22,9 4,48 1,13 0,25 4 4 

(C_CONF_2) Melhoria de 
processos 2,1 0 0 6,3 35,4 56,3 5,42 0,90 0,17 6 6 

(C_CUS_1) Integração de sistemas 2,1 0 0 8,3 37,5 52,1 5,35 0,91 0,17 6 6 

(C_CUS_2) Checagem de material 2,1 0 6,3 12,5 50,0 29,2 4,96 1,01 0,20 5 5 

(C_CUS_3) Manutenção 
preventiva 2,1 0 4,2 20,8 37,5 35,4 4,98 1,04 0,21 5 5 

(C_CUS_4) Treinamento 2,1 0 2,1 22,9 31,3 41,7 5,06 1,04 0,21 6 5 

(C_FL_4) Horas-extra 2,1 2,1 2,1 25,0 41,7 27,1 4,83 1,06 0,22 5 5 

(C_FL_5) Estudo de processos 2,1 2,1 2,1 33,3 31,3 29,2 4,77 1,10 0,23 4 5 

(C_FL_6) Flexibilidade de volume 2,1 0 4,2 16,7 52,1 25,0 4,92 0,96 0,20 5 5 

(C_FL_7) Flexibilidade de mix 2,1 0 0 18,8 50,0 29,2 5,02 0,91 0,18 5 5 

(C_FL_8) Integração entre áreas 2,1 0 6,3 29,2 41,7 20,8 4,71 1,01 0,21 5 5 

(C_CONF_3) Disponibilidade  T.I. 2,1 0 6,3 6,3 52,1 33,3 5,06 0,99 0,20 5 5 

(C_CUS_5) Documentação de 
processos 2,1 0 6,3 16,7 35,4 39,6 5,02 1,08 0,22 6 5 

(C_CUS_6) Abertura para 
sugestões 2,1 2,1 10,4 16,7 41,7 27,7 4,75 1,16 0,24 5 5 

(C_FL_9) Depósito produto final 2,1 0 2,1 25,0 27,1 43,8 5,06 1,06 0,21 6 5 

Total Geral 6,8% 93,2% 4,98 1,04 0,21 5 5 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
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As assertivas sobre capabilidades (recursos e competências) mostraram que as 

empresas consideraram essas questões importantes no gerenciamento das suas operações em 

93,2% dos casos. 

 Verificou-se que a maioria das respostas sobre a existência de rotinas de melhoria 

contínua nas fábricas (C_CONF_2), integração de sistemas (C_CUS_1), e flexibilidade de mix 

(C_FL_7), permaneceram no extremo de concordância da escala.  

Observou-se um maior desvio nas assertivas sobre múltiplos fornecedores 

(C_FL_2), cumprimento de entregas (C_CONF_1), e abertura para sugestões (C_CUS_6). Essas 

assertivas tiveram um desvio padrão maior que 1 sobre a média,  entretanto o nível de 

impacto foi considerado baixo: em todos os casos o impacto ficou abaixo de 0,25.  

Foi possível avaliar que a maioria das empresas possuíam os recursos necessários 

para realizar suas atividades (C_FL_1), buscavam ser flexíveis desenvolvendo múltiplos 

fornecedores (C_FL_2), e tinham processos de manutenção preventiva (C_CUS_3) e  de 

melhoria contínua (C_CONF_2) que poderiam contribuir para evitar gastos desnecessários 

com qualidade (GARVIN, 1993; SLACK et al., 2002). 

 

3)  Desempenho Operacional 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas  
 

VARIÁVEIS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

[D
P/

M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

(D_FL_1) Variedade 2,1 0 2,1 39,6 27,1 29,2 4,77 1,04 0,22 4 5 
(D_CONF_1) Movimentação 2,1 0 8,3 20,8 39,6 29,2 4,83 1,08 0,22 5 5 
(D_CONF_2) Devoluções 2,1 0 8,3 14,6 31,3 45,8 5,10 1,10 0,22 6 5 
(D_CUS_1) Tempo de troca 2,1 4,2 0 12,5 52,1 29,2 4,96 1,07 0,22 5 5 
(D_CUS_2) Confiabilidade 2,1 4,2 10,4 12,5 33,3 37,5 4,83 1,28 0,27 6 5 
(D_CUS_3) Estoques 4,2 0 6,3 27,1 31,3 31,3 4,75 1,21 0,25 5 5 

Total Geral 9,4% 90,6% 4,87 1,13 0,23 5 5 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação às assertivas sobre Desempenho, verificou-se uma concordância em 

relação ao construto de 90,6%. As assertivas com maiores desvio padrão foram as 

relacionadas à Confiabilidade (D_CUS_2) e aos Estoques (D_CUS_3). Isso pode ser devido 

ao fato que provavelmente a operação dessas empresas não obtiveram bom desempenho 

nesses aspectos nos últimos anos.  

 

Em resumo: 

A análise descritiva dos construtos e indicadores mostrou que a maioria dos 

construtos obtiveram respostas no extremo concordante da escala utilizada. As respostas 

variaram de 90% a 96%. Aparentemente, as empresas consideravam as demandas do mercado 

em suas estratégias para desmembrar capabilidades específicas das operações que resultavam 

no desempenho operacional.  

Com base neste cenário, obtido a partir da análise descritiva dos construtos e dos 

indicadores, prosseguiu-se a validação das medidas e escalas utilizadas no modelo de 

mensuração. 

 

4.2.4.3 Validação das Medidas e Escalas 

 

Para validar as medidas e escalas foram utilizadas as técnicas da análise fatorial 

exploratória e a confirmatória, cujos resultados são mostrados nas Tabelas 14 e 15. 

 

4.2.4.4  Análise Fatorial Exploratória 

 

O objetivo da análise fatorial exploratória foi identificar itens cujas cargas 

fatoriais fossem inferiores a 0,5 em seus respectivos fatores pois esses itens poderiam ser 

considerados para exclusão da estrutura fatorial final (HAIR et al., 2007). 

A Tabela 13 mostra os valores das cargas obtidas e os índices AVE, CR, KMO e 

comunalidade. 

Os valores de alfa (α) de Cronbach foram menores que 0,7 para as variáveis 

Capabilidades e Desempenho. Somente a variável Estratégia, obteve alfa (α) de Cronbach de 



! 78!

0,715. Os resultados do AVE ficou abaixo de 0,5 exceto para a variável Estratégia. O valor do 

KMO foi igual a 0,765, denotando que os dados eram adequados para a aplicação da análise 

fatorial. Mesmo os índices de composite reliability sendo maiores do que 0,7 conforme indica 

Hair et al. (2007), o modelo, nesta primeira rodada, não se apresentou válido 

 

Tabela 13: Análise Fatorial Exploratória 
AVE: Average Variance Extracted; CR: Composite Realibility 

ASSERTIVAS COMPONENTES PRINCIPAIS Comuna 
lidade 

AVE CR 
1 2 3 4 5 6 

ES
TR

A
TÉ

G
IA

  E_FL_1 0,30 0,56 0,12 0,22 0,07 0,51 0,73 

0,715 0,938 

E_CONF_1 0,02 0,75 0,18 0,18 0,39 0,12 0,79 
E_CONF_2 0,45 0,38 0,26 0,30 0,38 0,28 0,72 
E_CONF_3 0,45 0,62 0,21 0,20 0,05 0,28 0,75 
E_CONF_4 0,52 0,65 0,08 0,19 0,00 0,28 0,80 
E_CUS_1 0,30 0,75 0,01 0,26 0,18 0,35 0,87 

C
A

PA
B

IL
ID

A
D

E 

C_FL_1 0,59 0,40 0,29 -0,03 0,43 -0,19 0,82 

0,563 0,958 

C_FL_2 0,14 0,17 0,19 0,11 0,11 0,80 0,75 
C_FL_3 0,67 0,27 0,21 0,09 0,15 0,52 0,86 
C_CONF_1 0,25 0,19 0,46 0,64 -0,21 0,10 0,78 
C_CONF_2 0,42 0,70 0,11 0,23 0,24 0,26 0,86 
C_CUS_1 0,52 0,52 0,16 0,21 0,38 0,26 0,83 
C_CUS_2 0,56 0,09 0,54 0,21 0,36 0,12 0,80 
C_CUS_3 0,44 0,54 0,34 0,35 0,08 0,16 0,76 
C_CUS_4 0,59 0,38 0,27 0,13 0,43 0,18 0,81 
C_FL_4 0,41 0,10 0,04 0,04 0,79 0,18 0,84 
C_FL_5 0,77 0,30 0,15 0,11 0,18 0,28 0,83 
C_FL_6 0,01 0,23 0,56 0,32 0,47 0,36 0,82 
C_FL_7 0,26 0,31 -0,03 0,71 0,38 0,11 0,83 
C_FL_8 0,39 -0,05 0,40 0,58 0,15 0,30 0,77 
C_CONF_3 0,71 0,21 0,20 0,39 0,10 0,10 0,76 
C_CUS_5 0,32 0,53 0,42 -0,07 0,45 -0,10 0,77 
C_CUS_6 0,29 0,31 0,67 0,15 0,10 0,30 0,75 
C_FL_9 0,68 0,34 0,22 0,20 0,32 -0,15 0,79 

D
ES

EM
PE

N
H

O
  D_FL_1 0,01 0,44 0,15 0,68 0,00 0,05 0,68 

0,547 0,877 

D_CONF_1 0,75 0,38 0,17 0,10 0,20 0,05 0,79 
D_CONF_2 0,21 0,82 0,33 0,15 -0,05 -0,13 0,87 
D_CUS_1 0,75 0,05 0,40 0,13 0,03 0,31 0,83 
D_CUS_3 0,23 0,10 0,76 0,31 0,14 0,00 0,76 
D_CUS_2 0,38 0,40 0,71 -0,07 -0,06 0,22 0,85 

EIGENVALUE 6,55 5,85 3,67 2,83 2,55 2,43    
AVE 21,82 19,49 12,24 9,43 8,50 8,11   

AVE Acumulada 21,82 41,31 53,55 62,98 71,48 79,59    
α-Cronbach 0,919 0,951 0,831 - - -    

Variável Latente 

C
ap

ab
ili

da
de

 

Es
tra

té
gi

a 

D
es

em
pe

nh
o 

- - 

 

 

  

KMO / MAS (Kaiser-Meyer Olkin / Mesasuring of Sampling Adeqyacy) = 0,765 
Bartlett’s Test of Sphericity (Approx. Chi-Square) = 1621,81, df = 435, Sig. = 0,000  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Observou-se na Tabela 13, a estrutura fatorial com o valor do eigenvalue maior do 

que 1, e que foram gerados seis componentes distintos. O maior agrupamento se deu no 

componente 2, para a variável latente Estratégia, a qual obteve cinco itens com carga maior 

que 0,5 relacionados a ela. Com relação à variável latente Capabilidades, somente oito itens 

ficaram agrupados no componente 1, e os demais ficaram dispersos entre os componentes 3 a 

6. A variável desempenho não se agrupou em nenhum componente. A carga cruzada dos 

fatores mostrou que nem todas as variáveis estavam com uma carga mínima de 0,5, portanto, 

não se obteve validade discriminante (HAIR et al., 2007; SEKARAN, 2000).  

Assim sendo, todos os indicadores com carga abaixo de 0,5 foram retirados. 

Foram feitas várias rodadas para depurar os dados e, simultaneamente, aplicar novas análises 

fatoriais para atingir os valores aceitáveis recomendados. Finalmente chegou-se ao resultado 

mostrado na Tabela 14.  

 

Tabela 14: Análise Fatorial Exploratória – Dados Depurados 
AVE: Average Variance Extracted; CR: Composite Realibility 

ASSERTIVAS COMPONENTES PRINCIPAIS Comuna 
lidade AVE CR 1 2 3 

ESTRATÉGIA 

E_FL_1 0,80 0,27 0,14 0,738 

0,746 0,936 
E_CONF_1 0,72 0,17 0,22 0,594 
E_CONF_3 0,71 0,43 0,22 0,746 
E_CONF_4 0,79 0,41 0,17 0,813 
E_CUS_1 0,87 0,30 0,13 0,862 

CAPABILIDADE 

C_FL_1 0,20 0,79 0,21 0,708 

0,726 0,941 

C_FL_3 0,50 0,61 0,28 0,711 
C_CUS_4 0,41 0,74 0,27 0,792 
C_FL_5 0,45 0,75 0,17 0,793 
C_CONF_3 0,36 0,67 0,27 0,648 
C_FL_9 0,22 0,85 0,18 0,796 

DESEMPENHO D_CUS_3 0,13 0,25 0,88 0,848 0,786 0,880 D_CUS_2 0,37 0,32 0,72 0,755 
EIGENVALUE 4,03 3,99 1,78 

 

  
AVE 30,99 30,73 13,71   

AVE Acumulada 30,99 61,71 75,42   
α-Cronbach 0,914 0,924 0,732   

KMO / MAS (Kaiser-Meyer Olkin / Mesasuring of Sampling Adeqyacy) = 0,834 
Bartlett’s Test of Sphericity (Approx. Chi-Square) = 513,620, df = 78, Sig. = 0,000  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Observou-se na Tabela 14, que a carga cruzada das variáveis em relação às 

demais variáveis latentes, ficaram agrupadas em seus respectivos construtos, respeitando a 

carga mínima de 0,5 (HAIR et al., 2007). Verificou-se pelas colunas dos componentes 

principais 1, 2 e 3, que a carga mais alta  de cada variável ficou nas colunas dos componentes 
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principais respectivos, caracterizando portanto, a validade discriminante do modelo 

(SEKARAN, 2000). Por exemplo, o construto Estratégia possui a variável E_CONF_3 com 

carga 0,71 no fator 1, e é maior que as cargas de 0,43 e 0,22 nos fatores 1 e 2 

respectivamente. Da mesma maneira, as variáveis E_CUS_1 e E_FL_1 também ficaram com 

o maior valor da carga fatorial na coluna do fator 1. Portanto, o fator 1 corresponde ao 

construto de Estratégia. 

Observou-se pela Tabela 14 o valor do eigenvalue maior que 1 e KMO igual a 

0,834 e superior ao KMO obtido anteriormente que foi de 0,765, mostrando uma melhora dos 

dados para a aplicação da técnica da análise fatorial. Verificou-se os resultados de AVE e 

confiabilidade maiores que 0,5, indicando validade convergente do modelo de mensuração. O 

alfa (α) de Cronbach obtido foi acima de 0,7 para as todas as variáveis latentes, assim como 

seus índices de confiabilidade composta (HAIR et al.; 2007).  

Os valores de Composite Reliability demonstraram que todas as variáveis latentes 

eram consistentes em suas mensurações. O valor mínimo obtido foi de 0,88, e significou que 

as medidas utilizadas explicavam pelo menos 88% dos construtos do modelo. 

Adicionalmente, conforme indicado por Cohen (2003, p. 474), as variáveis Estratégia e 

Capabilidades obtiveram no mínimo três medidas por fator, e a intercorrelação entre as 

variáveis latentes foi de pelo menos 0,6, valor aceitável para Hair et al. (2007) no caso de 

estudos exploratórios.  

Para a variável Desempenho, sobraram somente duas medidas, cujas correlações 

foram acima de 0,72. Os valores de alfa (α) de Cronbach, CR, e AVE, obtidos para a variável 

Desempenho, foram todos aceitáveis, por isso, o modelo foi considerado como válido.  

Observou-se que após a depuração das 30 variáveis originais e manifestas 

coletadas junto aos respondentes, pela aplicação da análise fatorial confirmatória, restaram 13 

variáveis, como se pode ser visto na Tabela 15. A razão da redução de 56% das assertivas do 

modelo inicial foi atribuída ao fato delas terem sido extraídas de estudos anglo-saxão, e talvez 

questões culturais ou de contexto não couberam na realidade das empresas brasileiras. Outra 

possibilidade que explicou essa redução na quantidade de assertivas foi o reduzido tamanho 

da amostra. 
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Tabela 15: Variáveis originais versus variáveis finais 
 

CONSTRUTO 
Variáveis 
originais 

Quantidade 

Variáveis finais 
(após depuração) 

Quantidade 

Qtde 
Redução 

% 
Redução 

Estratégia 6 5 1 16,7 
Capabilidade 18 6 12 66,7 
Desempenho 6 2 4 66,7 
TOTAL 30 13 17 56,7 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A partir dessa análise, deu-se continuidade na  validação das medidas do modelo. 

 

4.2.4.5 Validação Das Medidas  

 

a) Quanto à validação das medidas e escalas do modelo de mensuração, a validação 

convergente, foi avaliada pelo AVE, confiabilidade composta e alfa (α) de Cronbach. Como 

se viu na Tabela 14, obtiveram-se os resultados de AVE maiores que 0,7 e acima do limite de 

0,5 normalmente aceitado (HAIR et al. 2007). O alfa (α) de Cronbach obteve valor acima de 

0,7 para todos os constructos, assim como a confiabilidade composta (HAIR et al.; 2007). 

Portanto, o modelo apresentou validade convergente. Como se observou na Tabela 14, quanto 

à confiabilidade, medida pelo alfa (α) de Cronbach, todos os valores obtidos foram acima de 

0,7 (HAIR et al., 2007). A Tabela 16 consolidou os índices que demonstraram a validade 

convergente do modelo. 

 

Tabela 16. Validade Convergente 

Construto AVE Composite 
Reliability α-Cronbach Comunalidade 

Capabilidades 0,726 0,941 0,924 0,726 
Desempenho 0,786 0,880 0,732 0,786 

Estratégia 0,746 0,936 0,914 0,746 
Fonte: Dados da pesquisa 
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b)  A validação discriminante foi dada pela raiz quadrada da variância média extraída 

para cada construto, a qual deve ser maior que o quadrado da correlação entre o construto e 

qualquer outro construto (FORNELL; LARCKER, 1981). Avaliou-se que houve validade 

discriminante entre todos os construtos por meio do valor raiz quadrada da variância média 

extraída, conforme se observou na diagonal da Tabela 17. Os valores obtidos indicaram que 

cada indicador contribui para a explicação de perto de 85% da variância da dos construtos do 

modelo. O valor da variância média extraída está dentro do mínimo de 0,50  indicado por Hair 

et al. (2007, p. 490). 

 A seguir, na Tabela 17, também são mostrados os valores da correlação entre os 

construtos. 

 
Tabela 17: Correlação entre os construtos e raiz quadrada da  

variância média extraída (diagonal) 
CONSTRUTOS CAPABILIDADE DESEMPENHO ESTRATÉGIA 

CAPABILIDADE 0,852   
DESEMPENHO 0,645 0,887  
ESTRATÉGIA 0,754 0,571 0,864 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

 Adicionalmente, a validade discriminante também foi observada na Tabela 14, 

que mostrou a relação entre cargas cruzadas, constatando que as maiores cargas estavam nas 

variáveis de cada constructo (SEKARAN, 2000). 

 A seguir, são avaliadas as relações estruturais do modelo proposto. 

 

4.2.4.6 Avaliação das Relações Estruturais do Modelo de Mensuração 

 

Para realizar a análise dos dados empregou-se a Modelagem de Equações 

Estruturais utilizando como método de estimação o PLS (Partial Least Squares). Essa escolha 

foi determinada principalmente pelo tamanho da amostra, constituída por apenas 48 empresas. 

O modelo estimado dessa pesquisa é mostrado na Figura  7. 

Observou-se na Figura 7 que todos os índices dos construtos tiveram carga maior 

que 0,5 (HAIR et al., 2007). Com respeito à relação de causalidade entre os construtos, 

verificou-se que a estratégia operacional estava relacionada com as capabilidades 

operacionais em 0,754, e que sua correlação com o desempenho foi baixa, de 0,195.  
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Verificou-se que o construto Capabilidades possuiu relação causal com o 

construto Desempenho  que apresentou valores de 0,497. Observou-se pelo modelo que as 

variáveis independentes Estratégia e Capabilidades explicavam 43,2% da variável 

dependente, Desempenho. Essa relação causal pode ser dada pelo recorte do modelo teórico 

utilizado para a mensuração do modelo dessa pesquisa. 

co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar a significância estatística do modelo de mensuração, realizou-se o 

teste t de Student, que mede a significância da correlação parcial da variável refletida no 

coeficiente de regressão, cujo valor deve ser maior ou igual a  1,96 (HAIR et al., 2007). O 

valor t foi utilizado para rejeitar-se H0: de que não existe relação entre as variáveis de 

Capabilidade e Desempenho. 

 

 

Figura 10. Modelo Estimado Teórico-Empírico!
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão 2.0 M3 (RINGLE et al., 2005) e significâncias 
estimadas por bootstrap com n= 48 e 2000 repetições. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O modelo com os valores da distribuição do t-Student estão mostrados na Figura 

8.  Figura 11. Modelo com valores da distribuição t-student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se pela Figura 8 que a relação estrutural entre Estratégia e Desempenho 

foi a única que apresentou valor t  inferior a 1,96. A relação estrutural entre Estratégia e 

Capabilidade, e Capabilidade e Desempenho, possuíram valores de t superiores a 1,96.  

De modo que a relação entre Estratégia e Desempenho não apresentou 

significância em t no modelo original, optou-se verificar o efeito da Estratégia sobre o 

Desempenho sem a presença da variável Capabilidade como se observou na Figura 9. 

Conforme verificou-se na Figura 9, as cargas dos índices dos construtos tiveram 

carga maior que 0,5 (HAIR et al., 2007) e que a relação de causalidade entre Estratégia e 

Desempenho foi de 0,577, uma melhora em relação à carga anterior de 0,195. Verificou-se,  

nessas condições, que a Estratégia explicava 33,3% da variável dependente, dada pelo 

Desempenho. 

Figura 8. Modelo com valores da distribuição t-Student!
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão 2.0 M3 (RINGLE et al., 2005) e significâncias 
estimadas por bootstrap com n= 48 e 2000 repetições. 
Fonte: Dados da pesquisa 
!
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!Figura 1 

 

Após essa análise, procedeu-se a verificação da significância estatística do 

modelo, a partir do teste t-student acima de 1,96. Como se observou na Figura 10, a relação 

estrutural entre Estratégia e Desempenho passou de 1,342 para 4,514. 

 

O modelo apresentado na Figura 8 indica aceitação da relação proposta no escopo 

dessa pesquisa. A Capabilidade é um construto que media a relação entre Estratégia e 

Desempenho, ou seja, o Desempenho pode ser melhor explicado a partir da existência de 

Capabilidades específicas. A seguir, o Quadro 15 representa a significância da relação entre 

as variáveis do modelo com e sem o efeito da mediação. 

Figura 9. Teste coeficiente de mediação!
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão 2.0 M3 (RINGLE et al., 2005) e significâncias 
estimadas por bootstrap com n= 48 e 2000 repetições. 
Fonte: Dados da pesquisa 
!

Desempenho Estratégia 

Figura 10. Teste t – mediação do modelo!
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão 2.0 M3 (RINGLE et al., 2005) e significâncias 
estimadas por bootstrap com n= 48 e 2000 repetições. 
Fonte: Dados da pesquisa 
!

Estratégia Desempenho 
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Quadro 15. Relação de mediação do modelo 
 

Relação COM MEDIAÇÃO 
DA CAPABILIDADE 

SEM MEDIAÇÃO DA 
CAPABILIDADE 

Estratégia → Desempenho Não significante Significante 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pela Figura 10,  o modelo sem a mediação, apresentou um valor de coeficiente de 

correlação entre estratégia e desempenho igual a 0,577 e valor t-Student de 4,514. Estes 

valores foram bem superiores aos dos apresentados no modelo estrutural, com mediação das 

capabilidades, mostrada na Figura 7 e 8, que foram iguais a 0,497 e 3,416 para a correlação e 

valor de t-Student, respectivamente. 

Portanto, tomando como decisão para verificar o efeito de mediação conforme 

sugere Vieira (2009), pode-se afirmar que as Capabilidades possuem um efeito mediador na 

relação entre Estratégia e Desempenho, devido a correlação mais forte apresentada pelo 

modelo estrutural, sem mediação das capabilidades, em relação ao modelo estrutural com a 

mediação das capabilidades. 

Dessa maneira, concluindo a aplicação da modelagem em equações estruturais, 

deu-se continuidade nas análises de aceitação ou rejeição das hipóteses formuladas pelo 

modelo de mensuração. 

 

4.2.5 Discussão dos resultados 

 

A partir da confirmação da validade dos construtos do modelo de mensuração 

original, foram realizados os testes das hipóteses, mostrados na Tabela 18 e discutidos a 

seguir. 

Tabela 18. Coeficientes estruturais e teste de hipótese 
RELACIONAMENTO 
ESTRUTURAL 

COEFICIENTES 
ESTRUTURAIS 

ERRO 
PADRÃO 

VALOR 
t 

HIPÓ 
TESE Decisão 

Capabilidade → Desempenho 0,497 0,146 3,42 H2 Aceita 
Estratégia → Capabilidade  0,754 0,117 6,44 H1 Aceita 
Estratégia → Desempenho 0,196 0,146 1,34 H3 Rejeita 

 (**) < 0,01: level of significance (t > 2,58); (*) < 0,05: level of significance (t > 1,96) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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a)  A estratégia operacional influencia as capabilidades operacionais da 

empresa. 

De acordo com Slack (1993) e Garvin (1993), as empresas a partir da definição 

das suas prioridades competitivas operacionalizam a estratégia por meio de seus recursos 

tangíveis e intangíveis, ou seja, por meio de máquinas e equipamentos e também o 

conhecimento operacional.  

Observou-se uma convergência, com o referencial teórico e com as constatações 

obtidas na primeira etapa dessa pesquisa, que as empresas respondentes atuavam nas 

prioridades mais valorizadas pelo mercado, ou seja, a flexibilidade, o custo e a confiabilidade. 

Os índices que obtiveram correlação com o construto Estratégia estão relacionados a essas 

prioridades competitivas: o melhoramento contínuo de sistemas reflete a estratégia da 

empresa em obter infraestrutura adequada de tecnologia de informação (T.I.) para apoiar o 

sistema de produção. São as decisões sobre infraestrutura apontadas por Hill (2000) e Boyer e 

Lewis (1998).  

A variável melhoria das rotinas representa o foco da empresa em melhorar seus 

processos internos em favor da estratégia da empresa. Por exemplo, Hill (1993) explica que a 

integração dos processos da função de marketing com a função de operações propicia uma 

convergência entre as prioridades competitivas e a estratégia operacional, e permite o correto 

direcionamento de recursos.   E por último, a variável foco na qualidade total representa a 

preocupação das empresas em fornecerem produtos confiáveis e com qualidade a seus 

clientes. 

Levando-se em conta o perfil demográfico da amostra dessa pesquisa, a maioria 

dos respondentes possuíam experiência na empresa e no relacionamento com clientes e 

fornecedores acima de cinco anos. Este fato pode ter corroborado com a aceitação de H1, 

devido a maturidade dos respondentes nas empresas. 

Em resumo, observou-se que as empresas possuíam estratégias para manter uma 

boa infraestrutura  de sistemas (HILL, 2000), e que a estratégia tinha a visão de oferecer 

produtos confiáveis aos seus clientes (GARVIN, 1993). Para isso, as empresas definiam 

objetivos para manter a qualidade total dos seus produtos (SLACK et al, 2002) e também 

entendiam que seus parceiros na cadeia eram importantes no processo de disponibilização de 

produtos (SQUIRE et al., 2009). 

Por fim, aceitou-se a hipótese de que as estratégias operacionais influenciam as 
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capabilidades operacionais das empresas. 

b)  H2: As capabilidades operacionais influenciam o desempenho operacional da 

empresa. 

Conforme visto na Tabela 18, observou-se que a relação entre Capabilidade e 

Desempenho apresentou coeficiente de 0,49 e valor t-student igual a 3,42. Verificou-se pelo 

modelo estrutural que as empresas consideravam importante a existência de instalações 

adequadas para armazenar produtos e matérias-primas (C_FL_1 e C_FL_9), tratados como 

recursos tangíveis para apoiar as estratégias por Boyer e Lewis (1998). Também considerou-

se importante a habilidade de evitar problemas na cadeia de abastecimento (C_FL_3). Outra 

constatação foi que os recursos humanos também eram cruciais para o processo (C_CUS_4), 

assim como explica Hill (2000).  

Aceitou-se portanto a hipótese que as capabilidades operacionais influenciam 

positivamente o desempenho operacional da empresa assim como já se previa a partir da 

revisão bibliográfica dos conceitos da Visão Baseada em Recursos, que prega que o melhor 

gerenciamento de capabilidades e recursos leva ao desempenho superior (BARNEY, 1991; 

GRANT, 1991).  

c)  H3: As estratégias operacionais influenciam o desempenho operacional da 

empresa. 

Verificou-se na Tabela 18 que a significância do teste t-student para a relação 

entre Estratégia e Desempenho obteve um valor de 1,34 ficando abaixo do limite de 1,96. O 

coeficiente da relação entre os dois construtos também ficou abaixo de 0,5 e portanto rejeitou-

se a hipótese que as empresas podem obter bons desempenhos sem ter capabilidades 

específicas. Isso contrapõe a interpretação de Mintzberg (1987) de que empresas podem optar 

por não fazer nada para atingir bons resultados. 

 

4.2.6 Limitação do método 

 

A aplicação do método tiveram as seguintes limitações: a) a amostra pode conter 

um viés em razão da escolha das empresas da primeira etapa, que por terem sido poucas e de 

segmentos similares, podem não refletir o setor automobilístico completamente; b) tampouco 

se deve descartar o possível viés dos respondentes da segunda etapa; por fim c) o trabalho 
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coletou dados em corte transversal o que não permitiu comparar os resultados ao longo do 

tempo para verificar possíveis mudanças de comportamento do modelo.  

Por conta disso, os resultados não podem ser generalizados. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 

 

Os resultados obtidos são sintetizados a seguir. 

O objetivo central desse estudo foi o de identificar o alinhamento entre a 

estratégia operacional e as capabilidades que habilitam o desempenho das empresas de 

autopeças. A primeira etapa dessa pesquisa teve o objetivo de identificar as prioridades 

competitivas mais valorizadas pelo setor e, nessa etapa, se identificou que o custo, a 

flexibilidade e a confiabilidade eram as principais preocupações tanto das empresas clientes 

como das empresas fornecedoras no setor automobilístico.  

Foi possível compreender, ainda, que o preço dos produtos não era um fator que 

ganhava pedidos no mercado isoladamente. Tal fator precisava estar associado com outros, 

como a confiabilidade do produto e da entrega, para que esse conjunto de atributos fosse 

vantajoso para o cliente.  

Corroborou-se com Slack et al. (2002) quanto à percepção de que a melhoria em 

qualidade e confiabilidade impactavam positivamente no desempenho da empresa. Na 

primeira etapa da pesquisa, também foi possível verificar que os clientes consideravam a 

qualidade de produtos – tanto a confiabilidade do produto, durabilidade e confiabilidade do 

projeto – eram requisitos mínimos buscados em seus fornecedores e que a ineficiência na 

entrega de pedidos poderia gerar impactos negativos nas operações dos clientes. Novamente 

foi constatada uma convergência com a literatura buscada, a qual discorre sobre a eficiência 

dos fornecedores como impacto positivo nas operações dos clientes (SQUIRE et al., 2009). 

Com base nos resultados da primeira etapa, procedeu-se à segunda etapa da 

pesquisa, que tinha o objetivo de identificar o alinhamento das prioridades competitivas com a 

estratégia das empresas e identificar as principais capabilidades consideradas necessárias nas 

operações das empresas de autopeças.  

Assim, foram obtidos os resultados da modelagem em equações estruturais, cujo 

processamento foi realizado em algumas rodadas, para que se chegasse a um modelo com 

cargas de índices satisfatórios. Para chegar ao modelo final dessa pesquisa, foi necessário 

retirar algumas variáveis que não apresentaram correlação com os construtos, de forma a 

obter um modelo com validade discriminante, validade convergente e índices de AVE, alfa de 

Cronbach e índice t-student aceitáveis. O resultado final do modelo mostrou que o construto 

de Estratégia explicava 56,9% da variância dos índices do construto de Capabilidades e este, 
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por sua vez, explicava 43,2% da variância dos índices do construto de Desempenho. 

Corroborou-se com a visão baseada em recursos que as capabilidades das empresas eram um 

meio para obter desempenhos superiores nas empresas fabricantes de autopeças (BARNEY, 

1991; GRANT, 1991).  

Os resultados obtidos apresentam as seguintes implicações teórico-empíricas: 

a)  Quanto ao alinhamento entre prioridades competitivas e estratégia foi 

possível identificar que na prática, as empresas de autopeças ainda se preocupavam com 

aspectos considerados como básicos pela literatura. Constatou-se, por exemplo, que as 

variáveis que mediram a Estratégia estavam mais relacionadas às questões de qualidade da 

peça ou componente fornecido do que outras questões, como a flexibilidade. De acordo a 

literatura, a qualidade é considerada como ponto de partida para que uma empresa ganhe 

pedidos e obtenha vantagem (HILL, 2000; SLACK et al., 2002). Além disso, a partir de um 

consistente êxito na qualidade dos produtos, é que uma empresa poderia focar esforços em 

outras esferas como a flexibilidade, a confiabilidade e os custos (DEMEYER, 1989; 

FERDOWS; DEMEYER, 1990; SLACK, 1993). Na prática, o foco ainda estava na obtenção 

de qualidade dos produtos, com pequeno foco para a estratégia de aumento da flexibilidade e 

melhoria dos custos, como pode ser observado no modelo estrutural da pesquisa. É importante 

ressaltar que, apesar das empresas respondentes terem uma percepção sobre o que é 

valorizado pelo setor automotivo, elas falhavam na elaboração de estratégias que buscassem 

atender tanto a qualidade, considerada uma questão básica, quanto a flexibilidade e a 

confiabilidade dos seus produtos. 

b) De acordo com as hipóteses levantadas, foi constatado que as capabilidades 

possuíam impacto positivo sobre o desempenho operacional e realizavam um papel mediador 

da relação causal do modelo. As capabilidades identificadas nessa pesquisa estavam alinhadas 

com as prioridades competitivas mais valorizadas pelo mercado. Verificou-se, por exemplo, 

que a capabilidade de evitar problemas, refletia a habilidade da empresa em buscar soluções 

para possíveis problemas (MORASH, 2001). Observou-se isso na resposta concordante para a 

variável C_FL_3, que perguntava sobre a rotina de reuniões com fornecedores para resolver 

problemas. Outra possibilidade de constatação é a existência e o cumprimento de programas 

de manutenção preventiva nas fábricas, considerado nessa pesquisa como uma medida que 

visava reduzir os custos com paradas de fábricas (SLACK et al., 2002). 
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c) Finalmente, quanto ao desempenho operacional, observou-se que, de fato, ele 

era melhorado a partir das capabilidades. Por exemplo, capabilidades de flexibilidade de 

produto e de abertura para sugestões podiam aumentar a flexibilidade de produtos oferecidos. 

Outra capabilidade que melhorava a flexibilidade de produtos era a realização de estudos de 

processos, que visava evitar rupturas internas nas empresas. 

Portanto, os dados obtidos levam às seguintes conclusões: 

i) O bom desempenho das empresas fabricantes de autopeças ocorre em função 

das capabilidades mostrando, assim, que essas possuem papel decisivo na obtenção do 

desempenho operacional. Apesar da constatação de que as empresas fornecedoras de 

autopeças possuem uma visão congruente com o que os clientes esperam de seu desempenho, 

mostrou-se difícil transformar essa perspectiva em estratégias claras, dada a grande redução 

de variáveis do construto de estratégia. Esse fato mostrou principalmente que as empresas se 

preocupavam muito com os processos de disponibilização de produtos e nem tanto com o 

processo de desenvolvimento de produtos. 

ii) O preço é um fator relativo na negociação. Apesar de todas as empresas do 

setor automotivo buscarem sempre o baixo custo, conforme os relatos da fase exploratória, 

verificou-se que o preço é avaliado num conjunto de outras exigências, como a capacidade 

dos fornecedores de autopeças em conseguir produzir produtos confiáveis e de possuírem 

eficácia na entrega dos pedidos. 

Por fim, sugere-se para prosseguimento:  

a) Aumentar o tamanho da amostra, visto que a quantidade de respostas obtidas 

para essa pesquisa foi reduzida.  

b) Segmentar os fornecedores de autopeças por tipo de produto e processos 

produtivos. Com isso, seria possível aumentar as variáveis que explicam o desempenho, 

melhorando assim as inferências sobre os achados. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DA 
PRIMEIRA FASE DA PESQUISA (MONTADORA) 

 
Bloco 1: Dados do Respondente 
Nome (opcional): ____________________________________________________________  
Função: _____________________________ Formação: _____________________________  
Tempo na função: ____ ano(s) Tempo na empresa: __________ ano(s) 
Telefone para contato (opcional): (___): ____________________ Data: ___/___/ 2012 
 
 
Bloco 2: Dados da Empresa 
 
Nome da Empresa: ___________________________________________________________ 
Ramo de Atividade: ____________________ Município: ___________________ UF: ____ 
Principais produtos fabricados: ________________________________________________ 
Produção: ( ) Seriada ( ) Por lote ( ) Sob pedido ( ) Outras especificar________________ 
 
Número!de!empregados!da!empresa!em!2011!(classificação!utilizada!pelo!IBGE):!!
(!!)!até!9!empregados!
(!!)!10!a!49!empregados!
(!!)!50!a!249!empregados!
(!!)!250!e!mais!empregados!
!
Receita!operacional!bruta!em!2011!(classificação!do!BNDS!–!Circular!34/2011):!!
(!!)!menor!ou!igual!a!R$!2,4!milhões!
(!!)!entre!R$!2,4!!milhões!e!R$!16,0!milhões!
(!!)!entre!R$!16,0!milhões!e!R$!90,0!milhões!
(!!)!entre!R$!90,0!milhões!e!R$!300,0!milhões!
(!!)!acima!de!R$!300,0!milhões!!
 
Distribuição de vendas:  
 
____% mercado interno  ___% mercado externo   
 
Principais fornecedores: 
 
 
 
 
Principais Clientes: 
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Dados os critérios ganhadores de pedidos 
 

FATOR DESCRIÇÃO 

1 Flexibilidade de data de 
entrega 

Modificar os prazos de entrega para se adaptar a uma 
mudança de cronograma.  

2 Preço de peças e 
componentes 

Oferecer matéria-prima, peças e componentes de preço baixo 
comparado com similares da concorrência.  

3 Velocidade de data de 
entrega 

Fabricar em prazo mais curto que os concorrentes.  

4 Confiabilidade de data 
de entrega 

Entregar a matéria-prima, peças e componentes adquiridos 
dentro do prazo estipulado inicialmente.  

5 Flexibilidade de 
alteração do contrato 

Aceitar modificações no contrato durante o período de 
fabricação de matéria-prima,  peças e componentes.  

6 Confiabilidade às 
normas 

Atender às especificações das normas internas de segurança 
em meio ambiente.  

7 Confiabilidade ao 
projeto 

Fabricar matéria-prima, peças e componentes que esteja em 
conformidade com o projeto original.  

8 Desempenho das peças 
e componentes 

Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
desempenhar as funções para as quais foi projetado.  

9 
Confiabilidade das 
peças 

Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
operar sem interrupção no maior tempo possível, antes de 
ocorrer à falha.  

10 Flexibilidade de 
alterações técnicas 

Aceitar modificações técnicas nas peças e componentes 
durante o período de fabricação. 
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Bloco 3: Com base nos critérios ganhadores de pedidos:  
 
1) Ordene, do mais importante para o menos importante, os quatro fatores que levam 
a sua empresas a colocar um pedido com um fornecedor de peças e componentes. 

 
Primeiro: ______________________ 
 
Segundo: ______________________ 
 
Terceiro: ______________________ 
 
Quarto: ______________________ 
 
 
 
 
 

2) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado) 
OBS: Os pesos podem ser iguais 

 
 
Primeiro: ______________________ 
 
Segundo: ______________________ 
 
Terceiro: ______________________ 
 
Quarto: ______________________ 
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Bloco 4: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes na decisão de 
negócios relacionados a aquisição de peças e componentes. Para tanto, por gentileza, assinale 
com um “x” a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a 
escala abaixo. 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo 
Totalmente 

 Concordo 
Totalmente 
 
 

 

Nas decisões de negócios relacionados a aquisição de 
peças e componentes, é importante a capacidade da 

empresa fornecedora em... 

Grau de Concordância 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Modificar os prazos de entrega para se adaptar a uma 
mudança de cronograma.  

      

2 Oferecer matéria-prima, peças e componentes de preço 
baixo comparado com similares da concorrência.  

      

3 Fabricar em prazo mais curto que os concorrentes.        

4 Entregar a matéria-prima, peças e componentes 
adquirido dentro do prazo estipulado inicialmente.  

      

5 Aceitar modificações no contrato durante o período de 
fabricação de matéria-prima,  peças e componentes.  

      

6 Atender às especificações das normas internas de 
segurança em meio ambiente.  

      

7 Fabricar matéria-prima, peças e componentes que esteja 
em conformidade com o projeto original.  

      

8 Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
desempenhar as funções para as quais foi projetado.  

      

9 
Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
operar sem interrupção no maior tempo possível, antes 
de ocorrer à falha.  

      

10 Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o 
período de fabricação. 

      

 
 
 
Bloco 6: Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas 
respondidas), por gentileza inserir no campo abaixo: 

 
Obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DA PRIMEIRA 
FASE DA PESQUISA - Fornecedores de autopeças e especialista do setor 

 
Bloco 1: Dados do Respondente 
Nome (opcional): ____________________________________________________________  
Função: _____________________________ Formação: _____________________________  
Tempo na função: ____ ano(s) Tempo na empresa: __________ ano(s) 
Telefone para contato (opcional): (___): ____________________ Data: ___/___/ 2012 
 
 
Bloco 2: Dados da Empresa 
 
Nome da Empresa: ___________________________________________________________ 
 
Ramo de Atividade: ____________________ Município: ___________________ UF: ____ 
 
Produção: ( ) Seriada ( ) Por lote ( ) Sob pedido ( ) Outras especificar________________ 
 
Número!de!empregados!da!empresa!em!2011!(classificação!utilizada!pelo!IBGE):!!
(!!)!até!9!empregados!
(!!)!10!a!49!empregados!
(!!)!50!a!249!empregados!
(!!)!250!e!mais!empregados!
!
Receita!operacional!bruta!em!2011!(classificação!do!BNDS!–!Circular!34/2011):!!
(!!)!menor!ou!igual!a!R$!2,4!milhões!
(!!)!entre!R$!2,4!!milhões!e!R$!16,0!milhões!
(!!)!entre!R$!16,0!milhões!e!R$!90,0!milhões!
(!!)!entre!R$!90,0!milhões!e!R$!300,0!milhões!
(!!)!acima!de!R$!300,0!milhões!!
 
Distribuição de vendas:  
 
____% mercado interno  ___% mercado externo  ___% outros 
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Dados os critérios ganhadores de pedidos 
 

FATOR DESCRIÇÃO 

1 Flexibilidade de data de 
entrega 

Modificar os prazos de entrega para se adaptar a uma 
mudança de cronograma.  

2 Preço de peças e 
componentes 

Oferecer matéria-prima, peças e componentes de preço baixo 
comparado com similares da concorrência.  

3 Velocidade de data de 
entrega 

Fabricar em prazo mais curto que os concorrentes.  

4 Confiabilidade de data 
de entrega 

Entregar a matéria-prima, peças e componentes adquiridos 
dentro do prazo estipulado inicialmente.  

5 Flexibilidade de 
alteração do contrato 

Aceitar modificações no contrato durante o período de 
fabricação de matéria-prima,  peças e componentes.  

6 Confiabilidade às 
normas 

Atender às especificações das normas internas de segurança 
em meio ambiente.  

7 Confiabilidade ao 
projeto 

Fabricar matéria-prima, peças e componentes que esteja em 
conformidade com o projeto original.  

8 Desempenho das peças 
e componentes 

Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
desempenhar as funções para as quais foi projetado.  

9 
Confiabilidade das 
peças 

Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
operar sem interrupção no maior tempo possível, antes de 
ocorrer à falha.  

10 Flexibilidade de 
alterações técnicas 

Aceitar modificações técnicas nas peças e componentes 
durante o período de fabricação. 

 
 
 
 
Bloco 3: Neste bloco, considere sua empresa como um FORNECEDOR de peças e 
componentes e responda com base nos critérios ganhadores de pedidos:  
 
3) Ordene, do mais importante para o menos importante, os quatro fatores que levam 
a sua empresas a ganhar o pedido de um cliente. 

 
Primeiro: ______________________ 
 
Segundo: ______________________ 
 
Terceiro: ______________________ 
 
Quarto: ______________________ 
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4) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado) 
OBS: Os pesos podem ser iguais 

 
 
Primeiro: ______________________ 
 
Segundo: ______________________ 
 
Terceiro: ______________________ 
 
Quarto: ______________________ 
 
 
 
 
Bloco 4: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes na decisão de 
negócios relacionados a venda de peças e componentes. Para tanto, por gentileza, assinale 
com um “x” a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a 
escala abaixo. 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo 
Totalmente 

 Concordo 
Totalmente 
 
 

 

Nas decisões de negócios relacionados a venda de peças e 
componentes, é importante a capacidade da minha 

empresa em... 

Grau de Concordância 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Modificar os prazos de entrega para se adaptar a uma 
mudança de cronograma.  

      

2 Oferecer matéria-prima, peças e componentes de preço 
baixo comparado com similares da concorrência.  

      

3 Fabricar em prazo mais curto que os concorrentes.        

4 Entregar a matéria-prima, peças e componentes 
adquirido dentro do prazo estipulado inicialmente.  

      

5 Aceitar modificações no contrato durante o período de 
fabricação de matéria-prima,  peças e componentes.  

      

6 Atender às especificações das normas internas de 
segurança em meio ambiente.  

      

7 Fabricar matéria-prima, peças e componentes que esteja 
em conformidade com o projeto original.  

      

8 Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
desempenhar as funções para as quais foram projetadas.  

      

9 
Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
operar sem interrupção no maior tempo possível, antes 
de ocorrer uma falha.  

      

10 Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o 
período de fabricação. 
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Bloco 5: Neste bloco, considere sua empresa como um COMPRADOR de matérias-
primas para sua operação e responda com base nos critérios ganhadores de pedidos:  
 
5) Ordene, do mais importante para o menos importante, os quatro fatores que levam 
a sua empresas a colocar o pedido com um fornecedor. 

 
Primeiro: ______________________ 
 
Segundo: ______________________ 
 
Terceiro: ______________________ 
 
Quarto: ______________________ 
 
 
 
 

6) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado) 
OBS: Os pesos podem ser iguais 

 
 
Primeiro: ______________________ 
 
Segundo: ______________________ 
 
Terceiro: ______________________ 
 
Quarto: ______________________ 
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Bloco 6: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes na decisão de 
negócios relacionados a aquisição de peças e componentes. Para tanto, por gentileza, assinale 
com um “x” a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a 
escala abaixo. 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo 
Totalmente 

 Concordo 
Totalmente 
 
 

 

Nas decisões de negócios relacionados a compra de 
matérias-primas para a minha operação, é importante a 

capacidade da minha empresa em... 

Grau de Concordância 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Modificar os prazos de entrega para se adaptar a uma 
mudança de cronograma.  

      

2 Oferecer matéria-prima, peças e componentes de preço 
baixo comparado com similares da concorrência.  

      

3 Fabricar em prazo mais curto que os concorrentes.        

4 Entregar a matéria-prima, peças e componentes 
adquirido dentro do prazo estipulado inicialmente.  

      

5 Aceitar modificações no contrato durante o período de 
fabricação de matéria-prima,  peças e componentes.  

      

6 Atender às especificações das normas internas de 
segurança em meio ambiente.  

      

7 Fabricar matéria-prima, peças e componentes que esteja 
em conformidade com o projeto original.  

      

8 Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
desempenhar as funções para as quais foram projetadas.  

      

9 
Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
operar sem interrupção no maior tempo possível, antes 
de ocorrer uma falha.  

      

10 Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o 
período de fabricação. 

      

 
 
 
Bloco 7: Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas 
respondidas), por gentileza inserir no campo abaixo: 
 

 
Obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE C – Transcrições das Entrevistas 
 

PRIMEIRA ETAPA – FASE EXLORATÓRIA – ENTREVISTADO 1 
 
Aqui você quer só os qualificadores de pedidos? 
Na verdade, aqui você vai ler todas as opções e vai dizer o que a [MONTADORA 1] fala: 
ah, isso daqui tem que ter. Estes quatro aqui eu preciso, e depois a gente destrincha. 
Tem alguns aqui que claramente eu já colocaria como qualificador. [pausa lendo] 
Conforme você avaliar, por favor eu queria que você identificasse o ganhador. 
Ta. É que eu diria que não tem assim só um ganhador. É um conjunto de coisas. É um 
composto, por exemplo. A gente usa muito uma, um jargão é que é chamado QSTP aqui que a 
gente fala. A gente monitora e dá pedido baseado em QSTP. Que é qualidade, serviço, 
tecnologia e preço. Tão, preço é relativamente fácil vai. Então eu não vou esconder não que é 
um ganhador de pedido. O preço de peça aqui eu posso por um “g”. É um ganhador de 
pedido. Tecnologia pode ser um ganhador de pedido dependendo do tipo de peça. Te dou um 
exemplo clássico de quando a gente tinha aquela questão de que começou há muitos anos 
atrás, injeção eletrônica, cê não tinha muitos fornecedores. Na verdade você tinha um, 
primordial no Brasil, que tinha desenvolvido tecnologia suficiente pra aquilo. A gente queria 
o veículo. Aquela tecnologia passou a ser um ganhador de pedido praquele componente. Por 
que a gente precisava daquela tecnologia específica que o cara desenvolveu. Agora se você 
falar de uma peça plástica simples, aí a tecnologia não é um ganhador de pedido, por que você 
não tem nenhuma, nenhum diferencial. É. E não tem nada de relevância sobre ela que que vai 
fazer que um cliente vá comprar o carro por causa da peça. Então tem que tomar cuidado com 
isso. Por exemplo: serviço tá? Na velocidade de entrega, na data de entrega. A flexibilidade 
pode ser um ganhador. Mas também depende um pouco do componente. Então aqui, pode ser 
um ganhador. Então eu vou por entre aspas aqui [preenche o roteiro]. Você não pôs, mas 
tecnologia também pode ser um ganhador de pedido tá? 
Tá. 
Dependendo da situação aqui. Depois flexibilidade eu pus entre aspas, aqui não... nem se 
quer, a velocidade é uma coisa engraçada. A gente trabalha com, acho que a maioria das 
montadoras trabalha com programa de entrega, a velocidade na data de entrega não é uma 
coisa tão relevante para nós por que eu não tenho, o meu produto não é, ele não tem uma 
sazonalidade enorme que eu precise por exemplo num período do ano ter alguém me 
fornecendo muito rápido aqui. Eu passo quarenta semanas de programa. Procuro  manter 
aquelas quarenta semanas não mudar, e não é exatamente a velocidade que ele tem da entrega. 
Ele só tem que ter é muito mais a confiabilidade. Esse sim. Se o cara começar a falhar, ele 
afeta um item grande de serviço. Flexibilidade de alteração do contrato, tsc, aqui, sendo muito 
honesto, nós somos uma empresa grande. As montadoras normalmente consegue impor as 
nossas regras no contrato. Então isso passa a ser, é quase que irrelevante pra gente. Por que 
quem trabalha com a gente já conhece as as condições. Então isso num num chega a ser tão 
relevante. Aqui tudo é qualificador. Flexibilidade de alteração técnica, como a gente, a 
maioria das coisas a gente ainda faz a engenharia, a gente tá passando para eles fazer muito da 
engenharia, então ele não é tão relevante, que aqui, o que emplacaria então são esses daqui. O 
quatro, o dois, e eventualmente o um dependendo da situação. E poria um onze aqui que é a 
tecnologia que para nós é importante. 
É o 4, o 2 e o 1 e a tecnologia então como um quarto fator. 
É. Aqui você não colocou, apesar que a gente está colocando como qualificador, qualidade 
pra nós é é meio que base. Se ele tiver um índice de qualidade ruim um histórico de qualidade 
ruim a gente breca. 
Agora aqui o que é uma qualidade ruim? 
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Aqui você descreveu bem. É a confiabilidade das normas, confiabilidade do projeto, 
confiabilidade das peças, né, não discordo do que você tá dizendo aqui. Eu só to dizendo, é é 
tão importante que ele acaba não sendo um ganhador.  
É um qualificador direto? 
É um qualificador direto. É o mínimo que. Quando cota o cara, tem um histórico da maioria 
dos fornecedores a gente tem um histórico... de qualidade. 
Ta. 
Eu sei quantas peças com defeito por milhão ele tem, eu sei quanto que ele já teve de 
problema, se ele atingir um certo patamar que vermelho né que a gente chama, a gente nem 
cota o cara, pra não ter discussão. Ele nem entra na discussão mais. Eu não vou perguntar 
preço, eu não vou dar um desenho novo pra ele.  
Entendi. 
Aqui eu quis ressaltar isso por que eu não to colocando qualidade como qualificador de 
pedido para nada. Justamente, ele é muito forte.  
Claro. Está ok. Legal. Então aqui, de todos esses então os que ficaram no ranking dos 
principais, qualidade então é pré requisito, não existe um trade-off entre nenhum outro, 
agora confiabilidade, preço, flexibilidade e tecnologia: a [Montadora 1] quando vai 
colocar um pedido com um fornecedor ele tem que ter todos esses quatro, só que de 
repente, a confiabilidade dele não é tão cem por cento. 
Pode ter trade off. 
Aí, como que fica o trade-off entre esses aqui? 
Então ó, confiabilidade é... pode chegar num ponto que ele vire um qualificador se o histórico 
do fornecedor for muito ruim. Então pode acontecer de se assim eu faço alguns trade offs, por 
exemplo, ah, eu sei que ele não é tão confiável assim, mas ele é um excelente fornecedor do 
ponto de vista de qualidade, e é... assim, tem um preço bom, ele conhece o que ele está 
fazendo. A gente pode até conviver com um fornecedor assim desde que ele se mantenha no 
patamar do razoável. Assim, se ele for totalmente não confiável, aí também a gente já cruza 
um limite. Agora uma tecnologia e preço tem muito trade-off. Pode pode acontecer de ter 
muito trade-off. Por exemplo, aquele caso que eu te dei da injeção eletrônica, é é... com 
certeza a gente já tava, a gente saberia que iria pagar um premium, um preço maior, pelo 
fornecedor tar me trazendo uma tecnologia diferenciada. Então aí pode acontecer de ter um 
trade-off.  
Tá. Tá bom. Mas aí então, só entre tecnologia e preço? 
É... confiabilidade eu não diria que é um trade-off. É só se assim. Você tem uma você convive 
com aquilo até um certo patamar, desde que não seja uma coisa absurda. Por que tem tem 
cara, tem fornecedores que eu opero que não são ruins que mas por exemplo eles não 
conseguem cumprir o que a gente chama de programa, né, o que eu passo pra eles: olha, todo 
dia eu preciso desta quantidade de peças. Tem um estoque de segurança. Ele sabe por 
exemplo que eu tenho dois dias de peça aqui. Então ele entrega aquilo no dia seguinte 
certinho. Ele entrega atrasado. Ele é um cara não confiável, mas tá dentro assim... ele não me 
entrega hoje mas amanhã ele entrega.  
Então ele não afeta a sua operação? 
Ele não afeta a minha operação, e ele, ele tem que ter alguma outra vantagem. Então, pode 
acontecer de ter um trade-off dessa forma. [pausa] 
Ok. Nesta outra folha aqui, você já até avaliou lá, mas numa outra ótica: quando tem 
uma negociação com o fornecedor, pra  cada um desses aqui eu queria que você desse 
uma nota de um a seis, o que você concorda mais ou discorda que é importante que um 
fornecedor seu tenha. Então eu queria que você me desse um grau de importância para 
cada um desses fatores aqui.  
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Sim sim. [pausa lendo] tem alguns que não tem jeito. O qualificador ele tem que ter. [pausa 
lendo]. Posso complementar uma coisa? 
Pode. 
Assim, fornecer peças capazes de operar no maior tempo possível, antes de ocorrer a falha. A 
minha preocupação não é o maior tempo possível. É estar dentro do especificado. Por 
exemplo, se eu digo que aquele peça ela tem que ter uma durabilidade de xis, não é 
exatamente que ela tem que ter o maior tempo possível, mas ela tem que estar dentro daquilo 
que eu especifiquei que eu quero. Por exemplo, vou comprar um filtro que tem que durar 
5.000 km. Pra mim o importante não é que ele, ah o cara vai ganhar por que ele dura 7.000, 
não. Mas pra mim é qualificador, tem que durar os 5.000 pelo menos. Acima de 5.000 eu não 
acho nem que vai ser um ganhador de pedidos mas é... ele tem que estar dentro do que eu 
especifiquei. 
Entendi. 
Aí, eu concordo totalmente, ele é um qualificador importante. 
Este item que você mencionou ele é diferente. Aqui eu tenho exatamente um item que 
fala isso que você acabou de falar... [pausa breve] aqui: produzir de acordo com a 
especificação.  
É. Ah, então é esse.  
É, é esse daí ó, é o sete. 
Ah, totalmente então, ó, vou por totalmente. O ter a mais pode até ser um pode até ser um 
ganhador de pedidos, mas, não é tão relevante.  
Tá. 
Fala uma coisa, é no equipamento ou na peça? 
Estamos falando na peça. 
Ok. Tá bom. [pausa] isso aqui. Aceitar modificações no contrato tem aquele questão né... eu, 
eu.. pra nós isso acaba sendo quase irrelevante. A gente compra baseado num contrato padrão 
nosso. Eu nem tenho essa experiência de ficar aqui debatendo... é meio leonino mesmo. A 
gente pode até falar que é leonino.. é, até deselegante (risos), até é. É que é assim. A gente 
percebeu não é só pela questão do leonino por si. Como a gente lida com muito fornecedor, se 
a gente fosse discutir as clausulas e o contrato padrão com todos eles, a gente precisaria de um 
exercito de advogados, de gente analisando. Então, meio que chegou num padrão de que a 
gente acha que é razoável, os fornecedores concordam, e já tá esse tá parecido faz muito 
tempo, então, ah... é difícil eu colocar aqui um 6. Não tenho isso como algo muito relevante.
   
Ta bom. Posso só dar uma olhada aqui? Aqui, fabricar em prazo mais curto, por conta 
do programa que eles já tem,... é aquela questão de confiabilidade? 
É... Eu não to preocupado de eles fazer tão curto. Ele tem que fazer pra me atender aquele 
programa.  
Tá bom. 
se ele fez na ultima noite, ou se ele fez dois dias antes, desde que ele atender o programa,  
que ele te entregou no dia que foi programado? 
Entregou de acordo com aquilo que eu pedi. 
Ta.  Então nesta segunda parte, os mais importantes sao esses qualificadores? 
Sim, eu coloquei aqui que esses sao o que eles tem que ter.  
É o principal? 
É... se a gente descobrir que ele não consegue cumprir... é... eu não vou mais trabalhar com 
aquele fornecedor. Nem que ele tenha o melhor preço do mundo, que ele tenha velocidade, 
por que eu não posso trabalhar, eu não posso por em risco que eu fiz um projeto, eu desenhei 
esta peça aqui, e ela venha diferente. Eu não faço verificação de qualidade. A gente não faz. 
Assim... eu tenho qualidade, a gente usa um conceito de qualidade assegurada. A caixa que 
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vem com as peças eu levo direto na linha. Eu tenho que ter qualidade naquela peça. Por que 
isso, por isso que as vezes você vê recall, problema. Se o cara tem um problema de qualidade, 
esse problema ele é muitas vezes, só vai ser detectado quando o carro tá pronto. Então eu não 
posso correr esse risco de ter esse histórico né. O cara tem que ser confiável né. A qualidade 
para nós hoje é muito importante. Muita gente fala: aaah, a [Montadora 1] só compra por 
preço. É verdade. A gente olha muito preço e negocia muito preço. Mas não é só preço. O 
pessoal esquece que é assim, como é que eu vou fazer um negocio com um cara se ele não 
consegue provar que ele não consegue fazer. Mesmo que o preço dele seja excelente. Por que 
senão eu posso ter um problema depois, eu estrago um lote de carros.  
E com relação a normas? Ambientais e tal? 
São todas essenciais. Eu diria até mais. Para nós, ambiental, segurança, a gente tem no nosso 
contrato, em clausulas, e a gente leva muito a sério. Contra trabalho escravo, não pode ter. Se 
a gente descobrir qualquer coisa, nunca mais o fornecedor entra. É... como ele ele, como nós 
somos uma empresa americana, os Estados Unidos obriga a gente a não ter negócios ou com 
nós mesmos fazermos negócios com alguns países do mundo. Por exemplo, Irã, tem umas 
regras que a gente chama de export compliance, que é cumprimento de regras de exportação. 
Então eu faço meus fornecedores também ter este tipo de regra. Então não pode ter isso por 
conta da relação de eu ser uma empresa americana. Também isso também para nós isso é 
essencial. E a segurança e tal. 
Entendi. 
Isso não é... isso afeta a imagem. Pensa assim: você tem... a Zara por exemplo recentemente 
teve um problema que descobriram que... 
Sim. A Zara. 
Que o fornecedor dele tal... eu conheço um monte de gente que falava assim: ah, vou comprar 
na zara. Talvez os caras da zara nem sabiam. Mas você fica com receio. Você fala: “puta, 
esses caras tão usando trabalho infantil, trabalho escravo em algum lugar do mundo...”... a .... 
a imagem afeta de um jeito... 
É realmente é um choque... Fred, bom, legal. Agora além disso tudo que você já 
comentou, a tecnologia faltou aqui então, como fator ganhador. 
É... a tecnologia como fator ganhador assim: é tem uma tecnologia nova, uma inovação, trazer 
um diferencial tecnológico pode ser um ganhador de pedido importante.  
Mais relacionado a inovação. Design não? 
Olha... design, a gente faz o design. Até pelo contrário. A gente dá até pouca liberdade para as 
empresas mudarem o design, por que o nosso design é chato. A gente faz por que tem que 
ornar com o carro inteiro, então, tudo o que é, quando você fala design, é a questão do 
conjunto total, peças visíveis né. Então, isso tudo tem que ornar assim. Puta, o design não 
deixa a gente mudar a textura de uma peça que o cliente tenha contato. Por incrível que 
pareça, se tipo, o negócio da maçaneta lá, se a gente mudar na textura que o cara pegar, em 
vez de ser lisinho, ser poroso, aquilo tem que ser aprovado pelo design nosso. Então, eu não 
estou esperando o fornecedor me trazer inovação de design. Por que assim, o design... 
A tecnologia do funcionamento da peça então. 
Hum hum. Da peça ou de uma peça nova. A injeção eletrônica era uma peça nova. Não 
existia. Ela substituiu uma peça antiga chamada carburador. Nem tanto uma peça nova, quer 
ver um outro exemplo? Aquele painelzinho. A gente tem o [carro A] hoje que tem um 
painelzinho que se comunica com o com o celular, não sei quê, tal. Pra nós, aquilo é uma 
coisa nova. É um conjunto novo eletrônico, que tem conexão via blue tooth, não sei que, que 
é algo novo que o cara trouxe pra pra gente. 
Legal. Legal Fred era isso.  
 

FIM DA ENTREVISTA 1 
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PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 2 
 
O entrevistado não autorizou a gravação da entrevista em áudio. 
Esse entrevistado é um executivo de compras responsável pela compra de motores. Possui 
mais de 16 anos na empresa e especificamente na área de compras 1 ano e meio. 
A empresa em questão é uma empresa multinacional, com mais de 250 empregados e 
faturamento maior que R$ 300 milhões. 
O faturamento dessa empresa dividide-se com 81% no mercado interno e 19% exportação. 
 
No bloco 3, 
1) o entrevistado coloca o preço como principal fator ganhador de pedido considerado pela 
montadora. Em seguida elenca a flexibilidade de entrega, confiabilidade as normas e 
confiabilidade ao projeto na sequencia. Ele adiciona que o desempenho de peças e 
componentes também entraria na lista dos principais critérios considerados para colocar um 
pedido com um fornecedor.  Entretanto, o entrevistado considera que os fatores de 
flexibilidade de entrega, confiabilidade as normas, confiabilidade ao projeto e desempenho 
das peças e componentes são fatores que ele considera como agrupados. 
 
2) Com estes objetivos registrados, o entrevistado relacionou como estes critérios são tratados 
no processo decisório da escolha de um fornecedor sobre outro.  
Segundo sua explicação, como a montadora compete em custo com seus concorrentes, e o 
preço de um automóvel é determinado pelo mercado, não existe muita margem com a qual a 
montadora pode trabalhar. Desta forma, ele justificou que o preço de uma peça é o fator 
principal para escolher um fornecedor. Entretanto, perguntei dentre os critérios eleitos na 
primeira pergunta se algum outro fator poderia compensar o preço de uma peça caso este 
preço fosse muito diferente, ao que o entrevistado respondeu que normalmente não, pois o 
preço, devido ao mercado em que competem, é o que  direciona os custos da empresa e o 
preco do veículo no mercado, entretanto uma prática que esta montadora tem é que quando 
ela se depara com preços de fornecedores que ela considera acima da média do mercado ela 
avalia os riscos de contratar novos fornecedores e procura desenvolver um outro fornecedor 
no prazo de 2 anos para que ela possa obter preços mais competitivos. Nestes dois anos, a 
montadora desenvolve o fornecedor que foi eleito em processos, capacitação, e no inicio da 
operação deste fornecedor ela dá um pequeno percentual do volume necessário até que ela 
obtenha confiança na entrega e consistência na conformidade dos produtos. O entrevistado 
ressaltou que a empresa sempre faz a avaliação entre o custo em comprar uma peça cara 
versus o custo de capacitar e desenvolver um fornecedor que ela julga ser ideal. 
 
No Bloco 4 o entrevistado deu um peso de importância de 1 a 6 (1 sendo o menos importante 
e 6 sendo o mais importante) aos mesmos critérios competitivos disponibilizados para a 
resposta do bloco 3. 
As respostas do entrevistado foram: 
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Nas decisões de negócios relacionados a aquisição de 
peças e componentes, é importante a capacidade da 

empresa fornecedora em... 

Grau de Concordância 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Modificar os prazos de entrega para se adaptar a uma 
mudança de cronograma.  

   X   

2 Oferecer matéria-prima, peças e componentes de preço 
baixo comparado com similares da concorrência.  

     X 

3 Fabricar em prazo mais curto que os concorrentes.      X  

4 Entregar a matéria-prima, peças e componentes 
adquirido dentro do prazo estipulado inicialmente.  

  X    

5 Aceitar modificações no contrato durante o período de 
fabricação de matéria-prima,  peças e componentes.  

   X   

6 Atender às especificações das normas internas de 
segurança em meio ambiente.  

     X 

7 Fabricar matéria-prima, peças e componentes que esteja 
em conformidade com o projeto original.  

     X 

8 Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
desempenhar as funções para as quais foi projetado.  

     X 

9 
Fornecer matéria-prima, peças e componentes capaz de 
operar sem interrupção no maior tempo possível, antes 
de ocorrer à falha.  

   X   

10 Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o 
período de fabricação. 

   X   

 
No item 1, o entrevistado comenta que o processo de validação de um projeto em sua empresa 
é muito rigoroso, e por isto, dificilmente a empresa altera as datas principais dos projetos de 
lançamento de produtos. A única adaptação que o entrevistado identifica é a necessidade do 
fornecedor conseguir alocar recursos para validar uma nova linha. Além disto, existe uma 
preocupação com a aceitação do produto no mercado. Somente quando a empresa tem a 
percepção da aceitação de um produto é que pode haver uma alteração no cronograma. 
 
O entrevistado também fez um comentário ao refletir sobre o item 3, e disse que este item é o 
mínimo que um fornecedor precisa fazer para ser um fornecedor da sua empresa. 
 
No item 5, o entrevistado diz que isto vai depender da aceitação do produto no mercado, para 
iniciarem as mudanças da composição das peças e contratos com fornecedores. 
 
Do item 6 ao item 9 o entrevistado comenta que todos estes itens ele identifica como robustez 
do processo do fornecedor e que isto é fundamental que eles tenham. Quando chega no item 
9, o entrevistado ressalta que existe a limitação da tecnologia. Ele explica que o mercado já 
está acostumado com a durabilidade das peças, e que é difícil que ocorra um avanço 
tecnológico que gere aceitação no mercado pois provavelmente a inovação será muito cara 
pelo tempo de vida útil do produto na perspectiva do cliente. 
 
 
No último bloco, o entrevistado adiciona que a empresa em que ele trabalho busca se 
posicionar no mercado com base no preço.  
Ele destaca que se você não tem o processo robusto, você não tem um produto robusto. Por 
isto, a empresa realiza auditorias anuais sem aviso nos seus fornecedores e também possuem 
o processo de capacitação de fornecedores. 
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O entrevistado tem a percepção que os fornecedores são acomodados quanto à economia do 
Brasil – os preços das peças não são competitivos em comparação com o mundo.  
O planejamento dos fornecedores é muito mais preocupado com o curto prazo que o longo 
prazo. 
Os fornecedores, na opinião do entrevistado precisam investir mais em automação – hoje os 
volumes que esta empresa compra justificam a automação de processos 
O entrevistado entende que os fornecedores não investem em tecnologia por que não fazem o 
planejamento de longo prazo. 
A cobrança por melhorias de processos sempre vem como solicitação da empresa e nunca é 
proativa dos fornecedores.  
 

FIM DA ENTREVISTA 2 
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PRIMEIRA ETAPA – FASE EXLORATÓRIA – ENTREVISTADO 3 
 
 
Eu vou te entregar aqui o roteiro por que tem algumas partes que a gente deve 
acompanhar por este quadro aqui. 
Hum-hum. Eu cheguei a dar uma olhada breve. 
Esta parte [dados pessoais e informações gerais] acho que a gente deixa por ultimo para 
preencher, pode ser? 
Tá bom. 
Então tá. Então, nesta primeira fase aqui, eu queria que você se posicionasse como um 
fornecedor de peças para as montadoras, ok? 
Hum-hum 
Então, dentro destes fatores eu queria que você me dissesse quais são os mais 
importantes para a [Autopeça 1]. 
Eu vou colocar isto aqui  na divisão nossa de pneus tá? Porque a [Autopeça 1] fornece grande 
quantidade de produtos para as montadoras só que como eu sou da divisão de pneus isso pode 
variar um pouquinho tá? Só para você saber. 
Tá  
Então, o mais importante para a [Autopeça 1] aqui realmente que eu diria o número 8, o 
desempenho das pecas e componentes. Então a gente faz um produto premium né, a 
[Autopeça 1] é  um produto premium assim como algumas de nossas concorrentes sao, então 
é muito importante que a gente tenha um produto que atenda a demanda dos nossos clientes e 
isso é o nosso foco principal, da marca [Autopeça 1]. Tá? 
Ta bom 
Quer que eu coloque aqui?8? 
Ah, não precisa eu vou anotando aqui. 
Ah tá certo. Então, depois, eu colocaria ... que o preço é um fator importante, em segundo, o 
preço das peças. Então a gente tem, claro que é um produto premium, o custo dele vai ser 
maior que um produto que não seja desta mesma qualidade mas os custos tem que se manter 
dentro de um controle, não pode ser um, não há um passe livre para a gente fazer qualquer 
preço que a gente quer por que a gente tá fazendo um produto premium, isso não é não. Então 
o preço a gente sempre trabalha para reduzir nossos custos, para achar fontes de matérias 
primas também que atendem nossa qualidade mas que também sejam baratas e assim por 
diante, tá. 
Ta bom. 
É... depois também a confiabilidade das normas. 
As normas de... 
As normas ambientais. Não é nem assim normas, mas a gente quer seguir o... esse mega trend 
que temos agora que é sustentabilidade. Então a gente se  faz nossos pneus com materiais... 
é... que são sustentáveis ambientalmente e a gente tem uma estratégia mundial para isto. Por 
exemplo a gente hoje já não usa nenhum óleo aromático nos nossos pneus. Apesar de a 
legislação  não ser mundialmente assim a gente já pré definiu para a gente que a gente não vai 
usar. Isso é só um exemplo assim que mostra que isso ambiental  é muito importante para nós.  
Tá bom. 
E outro ponto também, só que não é tão importante como estes aqui, os primeiros, é ... 
hummm... deixa eu ver como é que vai ser aqui... na flexibilidade da data de entrega.  
Flexibilidade da data de entrega? 
Isso. Por que as montadoras hoje, é... exigem um bom desempenho nisto também. Eles 
exigem saber que flexibilidade que a gente tem. A gente tem estoque para eles, é... para eles 
não terem que se preocupar. 
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Você tem estoque na [Autopeça 1] de pneus? 
Temos. Temos um grande armazém lá. Temos um armazém aqui em Jundiaí também.  
De quantos dias é mais ou  menos o estoque? 
Depende da medida e de que cliente ele é. Por exemplo: se a gente é um single source a gente 
é um único cliente para esta medida para esta certa medida do pneu, então a gente pode ter até 
35 dias de estoque para este fornecedor. Alguns que ele tem 4 ou 5 fornecedores, a gente pode 
diminuir isto, mas chega até uns 30-35 dias. 
Entendi. Legal. Ta bom. Então nesta primeira parte a gente identificou em geral o que é 
mais importante na hora que você vai fornecer um... um... produto para uma 
montadora. Né? 
Isso 
Aí, bom, vamos refletir só um pouquinho dentro destes aqui que a gente levantou: 
desempenho, preço, confiabilidade e flexibilidade, como que você faz esta análise. Então, 
por exemplo, você fornece um produto com um desempenho superior, mas você mesmo 
disse que o preço é um pouco mais elevado... então existe alguma troca entre 
desempenho e preço,? o que que os seus clientes identificam? Como que se dá mais ou 
menos a negociação, para eu entender o peso destes critérios com relação... numa 
negociação. Sabe? Então por exemplo, eu sei que o meu produto ele tem um desempenho 
muito bom, por que ele tem uma composição tal, por causa disso eu tenho uma 
composição de custos xis, né? E fora as outras premissas da minha empresa como 
fornecedor deste produto para a montadora. É.. então como que fica isso numa 
negociação?  
Bem, é assim. A gente nunca vai comprometer a qualidade de um produto para oferecer ele 
mais barato. Essa é a primeira coisa e a gente também oferece um outro produto então ao 
cliente. Se ele falar que esse produto está muito caro para mim... é... e o que este produto 
oferece não é o que eu procuro, então a gente tenta achar algum produto que vai atender essas 
necessidades dos clientes. A gente trabalha também muito com projetos né. Por exemplo 
assim, quando eles oferecem um projeto eles dizem eu quero isso isso e isso. Eu quero que o 
pneu é... que o combustível seja isso, e o várias ele pode definir tudo o que que ele quiser e a 
gente faz um de acordo com ele. Claro que a gente tenta atender o cliente do melhor jeito 
possível né. Se o que é mais importante pra ele é preço a gente vai oferecer um produto é... 
que a gente no nosso catálogo que chegue mais perto da expectativa dele, mas mesmo nesse 
produto, (...) a gente (...) né se preocupa mais com a qualidade do que com com o resultado.. a 
gente nunca ia querer oferecer um produto que depois poderia causar um dano para ele só 
para conseguir um negócio uma coisa do tipo. 
Entendi. Então qualidade vira o mais importante? 
Sim.  
Legal. Agora esta parte é o seguinte: a gente já discutiu um pouquinho como que a 
[Autopeça 1] se posiciona numa negociação com um cliente. Agora este bloco 4 eu 
gostaria que você verificasse o que a [Autopeça 1] considera mais importante para ela na 
hora de vender uma peça ou componente. Só que agora, em vez de você me explicar, eu 
gostaria que você desse uma nota, um grau de concordância para cada um desses 
critérios, e aí se você tiver alguma dúvida em algum eu também te explico. 
(pausa para ler os critérios) 
aqui pra gente, bem importante é o 8. Assim... se o cliente ele quer olha quero um pneu que 
tenha distancia de freiagem de não sei quantos metros então é nisso que a gente vai trabalhar 
nisso pra atender. Então é um pouco que dar a a direção do projeto todo. Entendeu, então é 
por isso que é importante.  Você quer que eu diga o número aqui ou?... 
isso, você vai dando uma nota para mim para cada um desses critérios. 
Ah. Pra cada um deles. Ah entendi entendi. 
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Mudança de cronograma [item 1] eu colocaria como 5 por que se adaptar ao cliente é uma 
vantagem que é muito importante em relação a concorrência. Por exemplo, se a gente 
consegue oferecer um serviço melhor fornecendo um material para o cliente quando ele quer, 
e conseguir atuar aí em se adaptar ao ... digamos assim... a a velocidade do cliente isso vai dar 
uma vantagem muito grande na competitividade. Tá... então eu colocaria isso como 5. Esse 
aqui [item 2] eu colocaria como 4. Tá. Por que como sendo um produto premium não é a 
digamos assim, a preocupação principal nossa, mas isso não é uma coisa que a gente deixa de 
lado. A gente tenta ser competitivo... é... mas não é o principal. Não é um seis assim... 
Tá bom. 
Fabricar em prazo mais curto que os concorrentes [item 3], isso aqui eu colocaria como 2 por 
que, primeiro assim, na fabricação de pneu assim não tem muito o que fazer. Então eu estaria 
relacionando isso mais a um projeto tá. Por que assim... entregar mais curto que os 
concorrentes eles podem dizer assim: pra entregar 600 pneus qual é o seu prazo.? Isso aqui há 
uma certa importância mas depois que a gente ja fechou algum contrato algum negocio, a 
gente pode se adaptar e isso não é um grande problema. 
Entendi. Aqui é bem relacionado mesmo ao processo. Então o processo interno. E 
mesmo assim é 2? 
É sim. Nao vejo um problema não. 
Tá. 
Esse aqui [item 4] eu também colocaria um 6 no quatro. Tá. Pra eu entregar pro cliente 
quando ele quer. Ainda mais se ele é muito dependente deste material. Esse aqui eu colocaria 
um 4 no 5 [item 5]. A gente tenta se adaptar rapidamente também a aos desejos do cliente. Se 
depois de um tempo ele falar: olhe eu queria um pneu que tenha um desempenho que vá mais 
nessa direção qualquer coisa depois a gente tenta também mudar a a . normas do meio 
ambiente [item 6] eu também colocaria como 6 por que isso não é negociável pra gente 
entendeu. A gente adotou atende e atende ainda a mais então isso para a gente isso é uma 
obrigação. 
Entendi. 
Esse aqui [item 7] eu colocaria também como... esse aqui eu colocaria como 3 por que, assim, 
conformidade com o projeto original. Por que várias vezes a gente também durante o processo 
encontra mudanças que a gente pode fazer que vai até melhorar é... o produto quando a gente 
compara ele no no processo inicial. Isso é entendeu, é muito importante. Por que do jeito que 
a gente vai os testes a gente é um desenvolvimento tão grande que acontece que pode ter 
várias modificações. Então a gente nao fica muito preocupado em não era esse aqui, era esse 
aqui era esse aí. É claro que é tudo acordado com o cliente e se for um pré requisito do cliente 
a gente atende mas assim, se a gente conseguir oferecer alguma coisa melhor, a gente não 
vai... assim ir pro cliente falando olha: a gente conseguiu isso, talvez seja até melhor para 
vocês, o que que vocês acham? Então... não há um um foco nisso. Raramente acontece de um 
projeto ficar exatamente como no no projeto inicial. Então se a gente fosse focar muito nesse 
ponto aqui algumas mudanças que poderiam até melhorar o projeto inicial. Então por isso que 
eu não quero colocar isso como muito importante, por que claro, se é isso que o isso que é 
realmente importante que a gente atenda, como esse aqui, para quais foram projetados, isso 
aqui é uma importância alta ... mas... é... fabricar em conformidade com o projeto original é 
importante sim, não pode ser abaixo disso, só que a gente sempre encontra coisas que a gente 
acha que é sempre bom mudar. Então a gente não fi se fixa muito em seguir ah não, mas era 
assim. A gente pode oferecer uma coisa melhor mas não, nós não vamos por que o projeto 
original é isso aqui. Então isso a gente nao faz. 
Tá. Mas depois que aprovou, então segue a especificação normal? 
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Sim. Tanto que esse ponto 8 aqui [item 8] eu colocaria 5, então a gente quer fornecer o que o 
que o cliente compra. Quando está assim definido realmente as funções para as quais foram 
projetados, então isso é o importante. Isso seria um 5 também. 
 Ok 
Como você acha que este ponto 9 se aplica aqui a pneus? 
Aqui seria mais relacionado a durabilidade do pneu.  
Entendi. Entendi. Então seria um 6 por que é uma questão de qualidade. Entendeu? Isso pra 
gente é muito importante. 
O que que você estava pensando neste ponto? 
Não.. eu estava achando que isso aqui antes de ocorrer uma falha eu acho isso mais 
relacionado a quando você tem um material que você usa, que o cliente usa para fabricar o 
produto dele lá. Por que assim, digamos assim, uma ferramenta, alguma coisa... aí quanto 
tempo ele pode usar essa ferramenta antes que ocorra uma falha. É por que o pneu vai para o 
consumidor e lá ele fica né. (...) esse eu colocaria como um 3 [item 10]. A gente tenta fazer o 
máximo para o cliente mas comparado com os outros pontos não é o primordial. 
Legal. Acabamos a primeira parte, da [Autopeça 1] como fornecedora. Agora, Sean, 
você agora como um comprador de matérias primas. Aí né, acho que agora entra ainda 
mais na sua função, no que você faz né? 
Isso, isso mesmo. 
Então vamos lá: de novo, né, esta esse esta listagem aqui. Nessa listagem aqui, você, 
como comprador de matéria prima o que que é mais importante para a [Autopeça 1]? 
Primeiro que eu falaria então é que eles atendam realmente a nossa especificação. Tá... se eu 
compro uma borracha e ela não atente a nossa especificação, eles não conseguem atingir isso, 
então a gente nem vai comprar. E antes de a gente conversar qualquer outro ponto, a gente 
fala sobre a qualidade. Então, péra aí... é... eu colocaria o 8. Por que acho que é o que chega 
mais perto disso. A gente checa que ele tem que manter esta especificação ao longo do 
fornecimento também tá... então acho que o 8 seria o mais importante. Se isso tá claro então 
preço depois. Preço de competitividade e aí também o confiabilidade de data de entrega (...) e 
também o 10 depois. Caso a gente queira mudar alguma coisa que ele faça isso com uma 
velocidade rápida e ... 
Até de composição ou de produto também? É uma flexibilidade de mix? 
No processo. Então assim, se ele é um fornecedor de corda metálica, aí talvez a gente queira 
olha forneça por favor uma bobina com a metragem maior, pra melhorar o nosso processo... 
ou coloque um pouco mais de cobre no na no na corda metálica pra melhorar e quando ele 
consegue fazer isso e qual a velocidade que ele consegue fazer isso.  
Entendi. Legal. Nesse segundo bloco aqui, o que a [Autopeça 1] considera mais 
importante quando ela compra uma matéria prima. Como que fica a análise entre esses 
pontos? Se ele não atende 100% sua especificação mas ele tem um bom preço ou se ele 
atende sempre no prazo, existe alguma ponderação que é feita entre esses fatores? 
Olha, esse primeiro ponto aqui não é negociável [item 8]. O que a gente pode fazer se ele se 
demonstrar bem competitivo a gente pode ajudar a desenvolver ele para atender nossas 
especificações. Mas a gente nunca vai abrir mão de uma.. ah ele tem um preço tão bom então 
vamos ele não precisa atender a nossa especificação, esse detalhe não. Isso daí nunca 
acontece. Ele já é descartado se ele não conseguir atender. Mas se ele tiver um preço bem 
competitivo e uma uma um objetivo de realmente fornecer pra gente, aí a gente ajuda a ele a 
atingir a nossa especificação.  
E entre esses outros aqui? O preço você coloca como em segundo lugar na ordem de 
importância numa negociação. Só que vamos supor que ah, esse fornecedor tem lá a 
especificação do jeito que a [Autopeça 1] precisa. O preço desse é um pouco maior do 
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que um outro, só que esse tem uma confiabilidade muito maior de entrega e uma 
flexibilidade muito maior de processo. Como que fica essa relação agora? 
Nisso aí a gente pode abrir mão para.. não abrir mão, mas daí a gente pode verificar se a 
diferença de preço com o concorrente não for tão grande mas a gente tem uma logística bem 
melhor, a gente também abre mão. Por exemplo, a gente tem um fornecedor da China e um 
fornecedor aqui no Brasil que é perto da fábrica. O daqui do Brasil vai ser mais caro, só que o 
caro pode sair o barato. Por que se atrasar um navio ou alguma coisa acontecer, a gente vai 
ficar sem material e o prejuízo que a gente vai ter vai ser muito maior do que a economia que 
a gente teria realizado. Então, o que a gente pode fazer. Se o preço não for muito diferente a 
gente fica com esse fornecedor local ou a gente faz um mix. A gente compra um pouco lá pra 
baixar o total cost e compra um pouco aqui para garantir esses dois pontos por ultimo aí. 
Então tá, a gente é flexível nisso aí. O preço só cai na prioridade se a diferença dele for 
pequena. Se assim, é um calculo de risco que a gente faz. 
A penúltima pergunta é a seguinte. Quando você vai selecionar o fornecedor, eu queria 
que você também fizesse uma avaliação de cada um desses itens o quanto que eles são 
importantes durante uma negociação com um fornecedor, na seleção de um fornecedor. 
Ok. Esse aqui [item 1] eu colocaria comparado com os outros que estão listados aqui 
colocaria como 2 por que a questão de planejamento é mais... a gente tenta focar muito de um 
lado que a gente possa oferecer um bom forecast pros nossos fornecedores pra eles 
conseguirem atender. E mudanças a gente tenta manter aí em um nível baixo. ...preço baixo 
comparado... esse aqui [item 2] seria um 6. É importante pra gente. Fabricar em prazos mais 
curtos que o concorrente é um 2 também por que se eu tenho um prazo de entrega maior eu 
posso me adaptar a ele. Se o preço for muito competitivo... por que para mim não interessa se 
ele faz uma borracha em 12 horas ou em 2 dias. Ainda mais por que assim. A gente tem 
materiais da isso que é a questão....  em autopeças isso é diferente. Entendeu? Se for, se eu 
preciso de uma ferramenta ou alguma coisa isso vai em conta. Se eu precisar de uma 
ferramenta amanha se não pára uma máquina, aí é outra coisa. Mas em questão de matéria 
prima, de pneu, se ele tem... primeiro que os processos de produção dos materiais de pneu são 
um pouco idênticos, então não há muita variação. E se eu já tenho por exemplo fornecedores 
que eu tenho muito que é na Ásia, se ele produzir uma semana a mais ou uma semana a 
menos, não vai fazer muita diferença por que ele já vai ficar dois meses num navio vindo pra 
ca. Então eu já tenho que ter um estoque de segurança... é... considerável, então esse ponto 
aqui... quando a gente faz auditoria a gente olha o processo e tudo mas não é alguma coisa 
muito importante que tempo que ele consegue fazer sei lá não sei quantas toneladas de 
borracha assim não. Claro que se for bom, baixa o custo dele se for alguma coisa que chame 
muito a atenção a gente vai ver, mas não é relevante. 
Tá bom. 
Adquirir dentro do prazo [item 4] é um 5 por que isso aqui não é, eu vejo isso aqui assim: se 
ele confirma para mim a entrega eu preciso dela nessa data. Então é um 6, bote 6, bote 6. Isso 
é importante. [lendo] esse aqui [item 5] eu colocaria como 3, por que a gente tenta mudar 
assim a gente tenta evitar isso, que a gente não ah, isso aqui não tá bem negociado eu quero 
rever isso aqui, não. Isso a gente não tenta fazer. Mas caso alguma coisa, por isso eu coloquei 
um 3, e quero ter uma certa flexibilidade. Eu quero pelo menos conversar com ele sobre isso. 
Ok. 
Isso aqui é [item6] um 6, atender a especificação das normas internas e do meio ambiente, a 
gente não vai comprar de nenhum fornecedor que por exemplo não tem tratamento de óleo 
correto, é... a gente faz uma auditoria antes lá, e ve se ele atende isso, por que... a gente 
também tem o certificado ISO que também diz que se os nossos fornecedores tem que manter 
essas normas também, e que isso é uma coisa que os nossos clientes exigem. O mínimo é ISO 
9001 pra [Autopeça 1]. Esse aqui [item 7] também é um... assim... com o projeto original se a 
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gente desenvolver um material em conjunto a gente tem uma certa flexibilidade então a 
mesma coisa que eu falei no primeiro [item 4], mas se for a especificação aí seria um 6. 
Entendeu? 
Entendi. Aqui é conforme a especificação. É o que já foi acordado. 
Ah então aí é um 6. [pausa lendo] esse aqui pra mim é o mesmo que esse [item 7], o 8 [item 
8]. Se fosse uma peça mecânica ele seria diferente, mas como é matéria prima eu tenho que 
ter os dois (risos). Eu sei que é complicado. (...) a falha [item 9] eu colocaria como um 4. 
Então a gente quer estabilidade no processo mas também não é o mais importante dos outros 
pontos. Aceitar modificações técnicas [item 10] é um 3 por que é raro a gente fazer isso. Uma 
vez que a gente já definiu as especificações técnicas do material, é raro a gente voltar e querer 
mais alguma coisa. Tá. 
Sean, de tudo o que a gente conversou aqui, tem alguma coisa que ficou de fora, que eu 
não te perguntei dentro dessas coisas que é importante na hora de selecionar um 
fornecedor que tenha ficado fora dessa discussão? 
É... uma coisa que é importante avaliar é as condições financeiras do fornecedor. E também a 
que risco a gente corre comprando deste fornecedor. 
Risco relacionado ao que? 
Por exemplo assim, é... se a situação financeira do fornecedor não estiver boa, e a gente já 
efetuou alguns pagamentos e não recebe matéria prima. Tá. Então a gente vai analisar também 
a saúde da empresa. Isso a gente analisa também. O que a gente também olha é a tecnologia 
do fornecedor. Que é uma tecnologia avançada, se os processos são antigos, que ele achou 
maneiras de melhorar o processo, ele é inovador? Isso a gente também analisa. E em parte em 
ponto de tecnologia também vem o ponto de know-how mesmo. Quão bom ele conhece o 
processo de fabricação da matéria prima que ele faz? Né? Tem alguns fornecedores que só 
eles, só alguns fornecedores sabe como é que faz um certo tipo de material. 
Você tem mais alguma coisa para adicionar além disso? 
Deixa eu lhe contar um pouco como o processo funciona tá? De de como é que a gente aprova 
um fornecedor. Primeiro a gente pega uma especificação técnica dele e dá uma olhada. E fala 
olha, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, isso você muda, isso você adiciona e isso e isso e isso. Se 
ele conseguir, ah eu consigo fazer isso, ele manda uma amostra. A gente testa essa amostra, 
depois de testar essa amostra a gente é vai lá e a gente faz uma auditoria de dois dias onde a 
gente olha pontos como competência, a gente olha o rh dele, o pessoal sabe o que tá fazendo? 
A gente olha custo. É competitivo como ele produz os materiais dele? É, ele tá preocupado 
também em ter um bom custo? A gente olha a saúde financeira da empresa, a gente olha como 
a empresa compra. Quais são os processos de compra que ele tem. O supply chain inteiro 
deles. Onde é que eles conseguem as matérias primas? É... que risco que a gente pode detectar 
nesse processo? É... por exemplo, se ele tiver somente um fornecedor de matéria prima dele, é 
um risco pra gente, né? Que aí ele tem um fornecedor só e aí acontece alguma coisa com o 
fornecedor e a gente fica sem o material. A gente olha também tecnologia , o R&D dele: ele tá 
tentando se inovar? Depois disso a gente usa o material na planta durante um certo período e 
aí define se teve algum problema ou não. Se não tiver este fornecedor está aprovado. 
Entendi. 
Tá. Então é um processo bem extenso e longadouro também. Não é rápido que a gente pode 
chegar e amanha a gente vai usar ele.por que a gente faz vários testes e até a gente 
implementar um fornecedor demora. 
Quanto tempo mais ou menos? 
Depende do tipo de material. A gente classifica alguns materiais com impacto maior no pneu 
como mais importantes, esses podem chegar até um ano até a gente poder usar o material 
mesmo. Outros podem ser três meses... 
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Ah legal, entendi. Agora vamos para a parte mais simples mais rápida e mais 
objetiva!(risos) 
(risos) 
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PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 4 
 
Na primeira fase da pesquisa a gente vai falar daqui da [Autopeças 2] como uma 
fornecedora de de peças e componentes para os seus clientes, tá? Então é você vendendo 
o seu produto. Aí, aqui, eu queria que dentro desses dez fatores você me falasse quais 
são os quatro que a sua empresa identifica como principal, quando negocia uma venda 
com o cliente. 
Tá. Confiabilidade às normas. Aí... o... são quatro né? Desempenho das peças e componentes, 
é... confiabilidade das peças, ah, tem flexibilidade da data de entrega, aí vai depender muito 
da da situação né, mas tem.... aqui, deixa eu ver, velocidade da data de entrega.  
Tá bom. Aqui então são as principais coisas que vocês levam em consideração quando 
vendem, que vocês enfatizam quando estão negociando uma venda, é isso? 
É. Tem assim, tem até a questão de preço né, mas se for pra ganhar o negocio né que a gente 
fala, o business, dependendo do da negociação que é feita né então tipo, o preço até acaba 
sendo mais secundário na negociação. 
Então, tá. Os quatro primeiros que você falou então: confiabilidade as normas, 
desempenho das peças, confiabilidade das peças, e flexibilidade da data de entrega. Só 
que daí por exemplo você está negociando com a pessoa, mas no meio da negociação 
existe uma troca? Você por exemplo acabou de falar: o preço às vezes entra nessa 
conversa aqui. Então, pode haver uma troca entre esses quatro fatores que você falou? 
Abre-se mão de alguma coisa? Por exemplo o desempenho de peças e componentes: ah, 
eu tenho uma peça que não vai ter o desempenho que se espera, só que em 
contrapartida, ela é melhor de alguma outra perspectiva. Então eu queria entender 
como é que fica o relacionamento entre essas coisas aqui que você me falou. 
Essas coisas elas são fundamentais para a montadora. Assim, é pior pra eles ter um problema 
com um cliente final, de um defeito de peça, do que assim, vai, ele  preferem pagar um preço 
até um pouco maior, mas ter qualidade do que de repente fechar com um fornecedor xis mas 
que não tem qualidade nas peças e ele acaba tendo um prejuízo maior entendeu? Por que aí, o 
que vai entrar em jogo é o impacto negativo do carro que a montadora está fornecendo. Então 
assim, esses requisitos aí de normas de qualidade é fundamental. Isso eles nem... tipo, assim 
às vezes tem um negócio que é chamado PPM, não sei se você já ouviu falar, que é partes por 
milhão,  é tolerável você ter um problema de qualidade tipo vai lá: uma peça em um milhão, 
mas fora isso, é inadmissível. Preço, é aquela coisa que é assim: é aquela questão da procura e 
da oferta. É uma coisa que... é lógico que assim, a montadora ela quer chegar no custo 
máximo lá que ela quer pagar, só que se todos os fornecedores chegarem com o mesmo custo, 
e a questão de qualidade for inferior, aí eles vão optar pelo fornecedor que já tá faz tempo no 
mercado e tal, entendeu? Então, essas questões aí tem que ter. Não tem, não tem justificativa 
você falar assim: ah, eu vou te fazer um preço menor, só que em contrapartida eu não vou te 
fornecer peça de qualidade entendeu? Que o carro pra montadora você está lidando com seres 
humanos né? Não pode ter falha entendeu? 
Com relação à essa flexibilidade que você me falou, a flexibilidade da data de entrega 
por que ela é importante? Tem muita mudança? 
As vezes tem. Só que assim, no ramo automotivo, tudo é parada de linha. Você tem uma 
entrega programada xis, então por que eu digo que tem que ter... por que de repente, foi 
fechado lá no sistema com o cliente que ele precisa receber essa peça na sexta-feira, aí por 
algum motivo ah, eu tô sem peça aqui e vou precisar pra quarta... aí, você tá fora do contrato, 
só que você não tentar atender, então entra essa flexibilidade. Ou vice versa, então sei lá, é pra 
sexta, só que por algum motivo alguma máquina da nossa fábrica ficou com defeito e parou, e 
fala ó: não vou conseguir entregar nessa sexta, só na próxima, se não tiver um impacto tão 
grande para a montadora tudo isso é negociável. Então existem trocas de e-mail, tudo 
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formalmente, aí seria extra contrato né... mas isso daí é um ponto importante, por que vira e 
meche tem.  
Entendi. Fala pra mim uma coisa: pra você atingir o preço da cotação o que é mais 
importante dentro da [Autopeças 2]? É controle de processo? Eficiência da linha? O que 
que faz a [Autopeças 2] conseguir oferecer um custo xis para o cliente? 
Bom. Aí, acaba entrando alguns fatores importantes, como o tempo de mercado pra 
[Autopeças 2] ter, e no caso a [Autopeças 2] já foi já fez parte da GM então, assim, era um 
fornecedor, só que era um fornecedor e montadora... mas assim, tem tempo de mercado, 
qualidade das peças que tem departamento de qualidade em todas as fábricas, e aqui no 
escritório central só focando nisso... é... ah, acho que os dois principais seria isso, a qualidade 
e o tempo que a empresa tem no mercado. Acho que isso que acaba... por que as montadora 
elas quando elas abrem lá o Bid da cotação, assim, é lógico que vai chegar numa fase que se 
eles tiverem dois três fornecedores bons, e aí o que tiver pegando é preço aí vão ter que ser 
analisados outros fatores que aí é... custo de mão de obra, é.. custo que a empresa está tendo 
em aquisição de equipamento importado ou local né, normalmente o que as montadoras fazem 
elas pedem o break-down, né a abertura de como você chegou naquele preço né... então o 
nosso próprio profit o lucro, aí vendas vê o quanto dá pra deixar de ganhar de margem pra 
ganhar aquele negócio. Mas acho que é isso... é... a hora que a montadora, ela sempre starta 
sei lá, no start da cotação dez fornecedores, mas no final da cotação, ela sabe que a briga vai 
ficar entre uns três quatro. É que depende né... a [Autopeças 2] tem várias divisões. Tem uma 
divisão que é uma fábrica que faz chicotes pra carro que é a parte elétrica. Nesse caso, a 
[Autopeças 2] ela acaba sendo a... como ela tem o custo bom, ela tem uma competitividade 
boa, ela acaba ganhando normalmente todos os negócios para esse tipo de peça. Mas tem 
outra aí que é mais difícil, sei lá: bomba de combustível, o ar condicionado, entendeu? Por 
que que acontece: essa parte de chicote é um processo muito manual. Você tem todos os 
componentes, mas pra fazer um chicote de um carro é uma sala assim, gigante, daqui até ali, e 
aí a mesa vai girando assim ó, aos pouquinhos. E aí a pessoa é muito artesanal.  
Ah entendi... então é a habilidade da pessoa de ter o conhecimento daquele processo? 
Isso! Aí vai, todas as fábricas tem, mas aí nessa tem uma coisa especifica que é chamado de 
formato, que é pegam pessoas jovens e aí vão formando elas como fazer o processo de 
produção.  
Ainda considerando a [Autopeças 2] como vendedora/fornecedora para as montadoras, 
eu queria que você me falasse para cada uma dessas alternativas o quanto a [Autopeças 
2] considera importante cada um deles. 
 Olha, o quatro o que que é aí? 
É assim: o um é discordo totalmente e o seis é concordo totalmente. Então de um a seis 
que nota você daria... 
Pode ser quatro então [item 1]. Mudança de cronograma é importante só que não entraria aí 
no seis e cinco. Só que também não ficaria num grau de importância tão baixo sei lá de um 
dois ou até três... então seria quatro esse item..  
Então ele é ainda considerado importante? 
É... é que é assim, se eu não tiver, não é que o meu cliente não vai comprar de mim... por que 
se fosse isso então teria que ser seis entendeu? 
Aí o dois? Oferecer matéria prima de preço baixo comparado com os similares da 
concorrência? Quanto isso é importante na negociação de vendas? 
Aí seria cinco, por que ai entram as questões de qualidade que eu falei antes tá... 
Entregar em prazo mais curto que os concorrentes? 
Hummm. Depende... isso muda se for um produto de portifólio ou se é um produto novo... por 
que pra um produto novo, no inicio a produção ela é mais lenta né.., mas, ah.. isso daí, o 
numero pode se repetir o grau de concordância? 
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Pode... sim! Aqui cada frase é uma coisa isolada! 
Pode colocar quatro nesse daí. 
O próximo: entregar matéria prima, peças e componentes adquiridos dentro do prazo 
estipulado. 
Bom... pode colocar cinco. O próximo... normalmente desde que não seja uma variação de 
preço, aí é normalmente mais fácil por exemplo se for prazos de entrega ou alguma coisa 
assim. Só que daí o preço, ele também pode variar, por exemplo, sei lá... a [Autopeças 2] 
trabalha com commodities né que é aço, aí vai... abaixou o valor do aço, aí numa situação 
dessa de preço de commodity, aí é uma coisa que vai ser reação em cadeia entendeu? A 
montadora vai querer uma redução, aí o fornecedor da montadora também vai querer aí até 
chegar no fornecedor da commodity, entendeu? Então, nesse caso, nesse item pode colocar 
quatro por que é muito variável esse aí... depender do que que vai ser qual informação que vai 
ser atualizada. 
Aí o próximo: atender normas de especificações internas e de meio ambiente? 
Seis. Hahaha esse tem que ser seis. 
Fabricar matérias primas, peças e componentes que estejam em conformidade com o 
projeto original.  
Seis 
Fornecer matérias primas capazes de desempenhar as funções para as quais foram 
projetadas 
Seis também. 
Fornecer matéria prima peças e componentes capaz de desempenar a função o maior 
tempo possível antes que ocorra a falha 
Esse daí depende né.... esse daí você pode colocar quatro.  
Aqui, o que você pensa sobre a durabilidade da peça? Ele é diferencial na hora que você 
vende uma peça? 
É...só que ele entra naquela questão da qualidade lá né? Então... desde que ele atenda o que 
foi pedido ele não precisa ser mais. Por que assim, sem interrupção no maior tempo possível... 
então... hoje em dia, com essa guerra de redução de custos isso não é tanto um diferencial... 
por exemplo, um chicote do fornecedor xis ele está utilizando materiais mais leves e isso vai 
ocasionar o carro ficar mais leve e ele vai consumir menos combustível, aí sim... 
Entendi. Então é só se trouxer uma melhoria no todo do veículo? 
Sim. 
E aí, a última, aceitar modificações técnicas durante o período de fabricação? 
Tem que tem que ter... é... seis. 
E pra você conseguir fazer essa alteração vai depender do que aqui internamente? 
É assim... se de repente a montadora viu que aquela bomba de combustível que eles 
projetaram o sei lá, as vezes muda a legislação né... sei lá, agora tem uma legislação sobre 
emissão de poluentes, EURO 5, é...é obrigatório atender, então assim, a engenharia da 
[Autopeças 2] a partir desse momento ela já starta o pessoal da engenharia aqui e tem um 
pessoal da engenharia lá em piracicaba que é só o centro tecnológico, então eles começam a 
fazer as modificações nas peças, e começam já fazer os testes pra tentar atender isso aí num 
prazo estipulado. Então, aí é conhecimento do pessoal e a tecnologia disponível mesmo pra 
conseguir atender. Então, cada fornecedor tem a sua engenharia, pode ser que um crie um 
sistema que ele é mais leve pro carro, além de ajudar pra emissão de poluentes ele ainda vai 
proporcionar um consumo de combustível menor, entendeu? 
Entendi.  
Aí, cada, vai só um exemplo vai, a [Autopeças 2] tá lançando um injetor pré aquecido, você 
vai conseguir ligar um carro à menos dez graus sem você precisar colocar a gasolina naquele 
tanquinho de combustível. Isso, você tem injetor que você precisa colocar a gasolina lá. Então 
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isso a [Autopeças 2] viu que ia ser uma demanda futura e é um diferencial de mercado né, 
então, se pra montadora comprou essa ideia, então ela quando ela vai lançar o carro,  ela então 
vai falar o carro você pode ligar ele a menos cinco ele vai pegar. Mas não é o carro que faz 
isso, quem faz isso é a peça que vai no carro.  Só que o consumidor não ve isso, ele vai falar o 
Gol tal ele liga a tanto... já o celta não... entendeu? 
Ai, vamos para a segunda fase da entrevista agora. Então esquece o vendedor e agora 
você passa a ser o comprador de matéria prima para produzir os seus produtos. 
Tá. 
Então de novo, dessa lista aqui de dez, quais são os mais importantes quando você 
compra a matéria prima? O que você busca a primeira coisa no fornecedor? 
Olha, vai acabar caindo nos mesmos, mas, seria aqui é... confiabilidade das peças, aí o 
desempenho das peças e componentes, você quer que fale o numero? 
Não não precisa. 
Só que aí nesse caso né compra, preço das peças e componentes vai ser um fator crítico, por 
que aí a [Autopeças 2] vai fazer o papel da montadora na questão dos custos.  
E por último? 
Ó. Nesse caso aqui, velocidade de data de entrega seria um dos fatores, por que aí vai entrar 
aquela historia da parada de  linha né... tipo, não pode nem pensar em ter a parada de linha pra 
não afetar a montadora, então, o fornecedor tem que entregar na data estipulada, se possível, 
antes. 
Entendi. Então quando você vai comprar, se o seu fornecedor não tiver uma peca 
confiável você continua conversando com ele mesmo que ele tenha um bom desempenho 
nas peças, tenha um preço bom e atenda as suas datas? Ou você troca de fornecedor? 
Não, se ele não tiver confiabilidade das peças, aí a gente tem que trocar.  
Então, ok, confiabilidade é o principal. Mas se ele tiver confiabilidade mas não 
conseguir te atender em preço, como fica a relação entre qualidade e preço e a entrega? 
Então... assim... é tudo depende né? Por exemplo: se eu tenho dois fornecedores, de repente só 
por um determinado período a gente teve problema de qualidade com ele mas é um 
fornecedor, sei lá, as vezes foi problema em só um lote, mas o preço dele ainda é muito mais 
competitivo, nessa situação eu ainda acho que como essa questão de redução de custo é bem 
agressivo, então acho que ainda optaria por manter esse fornecedor só que com custo menor. 
Agora se for um fornecedor xis novo que deu uma falha aí troca na hora. 
Entendi. Então depende mais de tempo de relacionamento com o fornecedor? 
Por que se ... aqui a gente tem aquela curva ABC de avaliação de fornecedores. Então, em 
termos de valor, é difícil da gente trocar de fornecedor. Só se for alguma coisa muito atípica e 
constante. Mas nesses casos, se ele teve um problema xis de qualidade em um determinado 
período, mas ele é competitivo pra [Autopeças 2] e ele faz parte lá dos classe A, a gente vai 
manter. Agora se é um cara ele entrou esses dias, então é muito fácil pra [Autopeças 2] trocar 
esse cara. Então tudo vai depender, a questão é de parceria é é relacionamento e o tempo que 
a empresa tem no mercado. 
Então na sua opinião o que vem primeiro? Confiabilidade e desempenho então é 
principal e mantem esse ranking de importância na negociação,? 
É 
A velocidade de entrega ela o preço pode vir por ultimo ou o preço ele fica entre os três 
principais? 
Na ordem aqui viria confiabilidade, desempenho das peças, aí depois preço e depois a 
velocidade. 
Então, agora nessa segunda parte, ainda como comprador, o que é importante que o seu 
fornecedor tenha para você comprar dele? 
No item um é cinco. [item 2] seis; [item 3] quatro; [item 5] é cinco. 
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Se ele falha na entrega que foi estipulada o que que acontece? 
Ó, vai depender do da situação. Se ele falhar e eu não tiver estoque aí o impacto vai ser 
grande. Agora se eu tiver em estoque, que a gente tem um  estoque mínimo... se essa falha 
dele, vai, se ele vai atrasar uma semana, bom, beleza dá pra eu manobrar.. então por isso que é 
cinco. Por que peças de itens produtivos a gente procura sempre ter um estoque mínimo né, é 
lógico que assim a gente sempre procura não ter trabalhar com o mínimo possível, só que 
quando se trata de material produtivo para montadora, você tem que ter. 
Tá bom. Aí, o quanto ele tem que aceitar modificações no contrato durante o período de 
fabricação? 
Ó.... esse item aí acho que seria quatro.. tudo depende... se for lei, alguma legislação ele vai 
ter que aceitar. Depende. Se é uma coisa que ah, a montadora o painel de tal carro ao invés de 
ser de metal ela vai colocar de plástico por que vai ser muito mais barato, aí tudo abre uma 
cotação, dá pra fazer? Aí vai ter um tempo, tal. 
Atender especificações de normas internas, segurança e meio ambiente 
Seis. 
Próximo: fabricar em conformidade com o projeto original. 
Tem que ser seis por que se não  vai ser rejeitado. 
Fornecer matérias primas capazes de desempenhar as funções para as quais foram 
projetadas 
Seis 
E fornecer peças capaz de operar o maior tempo possível. Com durabilidade maior. 
É.... ai isso daí acho que seria quatro. Um exemplo se a empresa tá numa situação que redução 
de custo é o que tem que ser feito, ela vai optar pelo mais barato, e tem assim, tem um 
percentual de quilometragem que essa peça só pode começar a dar problema depois de tantos 
mil quilômetros. Então se um oferece 50mil e o outro é 30,  se tiver muito complicado a 
situação de custo então vamos no de 30, por que tem a tolerância de mercado que não vai 
reclamar se for 30 por que já estão acostumados, entendeu? 
Ok. Então, a próxima: aceitar modificações de matérias primas peças e componentes 
durante o processo de fabricação. 
Acho que teria que ser cinco. Tem que tar habilitado pra qualquer tipo de alteração. 
Ok... então a gente fechou. Além de tudo isso que a gente falou, o que você identifica 
nele, no seu fornecedor, de capacidade que ele tem que ter. Quando você vai visitar seu 
fornecedor o que vocês reparam nele pra escolher? 
Um exemplo: a engenharia da [Autopeças 2] ela começa  a trabalhar ela tenta trabalhar 
sempre com peças que tenham uma efetividade maior com peso menor né e 
consequentemente com custo também menor. Então antigamente a [Autopeças 2] trabalhava 
com componentes do conector do chicote de metal, aí a engenharia começa a a analisar se a 
gente fosse usar um de plástico, se ele não atenderia da mesma forma, mais barato e o carro 
vai ficar mais leve? Então, qual que é o processo? A engenharia vai lá e fala: olha fornecedor, 
a gente vamos você consegue mudar a sua produção pra trabalhar agora nesse tipo de 
componente? Aí ele falando que sim, pra não perder o negocio provavelmente ele vai falar 
sim, aí eles mudam o que tem que mudar lá na linha de produção, e aí refaz o preço do 
contrato e aí trabalha nisso  entendeu? Tem também uma meta de iniciativas para redução de 
custos, e aí é diverso: pode ser de engenharia, de compras, é, sei lá, de repente o comprador 
vai lá e vê na fábrica do fornecedor ah, de que que você tá comprando o chumbo? Ah, do 
fornecedor xis... ah, mas você não viu que agora, sei lá teve uma redução, e que o fornecedor 
y que tem a mesma qualidade tá trabalhando com preco menor? Sei lá, as vezes acontece 
entendeu? 
Entendi 
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Sei lá, tem várias, cada área tem que tar antenada com o que está acontecendo entendeu? Aí 
todo ano tem convenção com os fornecedores, aí mostra os resultados que teve, quais são as 
metas pro próximo ano... aí eles trazem até o diretor global lá dos estados unidos e chamam os 
diretores globais desses fornecedores. 
Então tem um programa de relacionamento? 
Sim sim..  
Ok. Então terminamos a entrevista e obrigada por me receber. 
 

FIM DA ENTREVISTA 4 
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PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 5 
 

Hamilton, qual que é a sua experiência no setor automotivo? 
Bom.. assim... eu comecei minha carreira lá na [MONTADORA X] basicamente vindo... 
minha formação é tecnológico, eu eu sou de T.I. Eu comecei na na indústria é... é... 
executando trabalho de auditoria interna é... extração de dados de sistemas. E aí eu era o 
programador que ia lá e coletava dados e aí eu comecei a ter contato com todas as áreas 
operacionais da empresa: engenharia, manufatura, compras, vendas, marketing, só que eu 
fazia só o trabalho de extração de dados preparava os relatórios base para a auditoria, e a 
auditoria ia lá e realizava o trabalho deles e voltava. E nesse meio eu comecei a me interessar 
pelo trabalho de auditoria e virei auditor e comecei a fazer trabalho de auditoria além do 
trabalho de T.I. 
Legal. 
Entao eu comecei a a basicamente atuar com os concessionários, então eu comecei a fazer 
auditoria de concessionários, pra rede do brasil inteiro, então eu visitava as concessionarias e 
fazia o trabalho de garantia e de vendas. E vendas muito mais focado nos benefícios de bônus, 
desconto, né. E a garantia por que a montadora cobre os custos de garantia da concessionaria 
quando ela tem um veículo que você leva lá dentro do período de garantia. E aí passei a atuar 
no processo de auditoria de fornecedores também. É... tanto no segmento de serviço como no 
segmento de da de autopeça. Por exemplo fazendo auditoria de projeto, por exemplo tem um 
cancelamento de projeto e a tem um ônus que a empresa acaba arcando por conta do contrato, 
da da ... firmação do pedido né, por exemplo você tem lá não sei quantas semanas de pedido 
firme aí tem peça pronta, matéria prima, componente que fica lá e ce tem que ir lá auditar, e 
também fiz algumas auditorias focadas em em assuntos específicos né, que envolvi um ou 
outro fornecedor. Na parte de serviços eu atuei também na fazendo auditoria de agencia de 
propaganda, agencias de plano de saúde, a... prestadores de serviço principalmente contratos 
de prestadores de serviço de todas as natureza, desde manutenção elétrica até até chegar ao 
ponto de fazer auditoria de construção. Aí eu fiz nesse período que de inicio de carreira, 
combinou com a minha ida pra Gravataí, fazer auditoria do projeto de construção da fábrica. 
Então eu comecei lá em 96 no processo de auditoria e fiquei auditando até 98. Aí em 98 eu fui 
designado pra ser o controlador da planta, então eu fiz um relatório de de não sei quantas 
páginas lá, e aí falaro assim: agora vai consertar (risos). Aí resultado, fui pra lá ser o ser o o 
gerente financeiro da construção, então eu acompanhei todo  o desembolso do projeto, então 
eu que assinava todos os pagamentos lá, projeto de trezentos milhões de dólares, da parte da 
gm, mais trezentos da parte do governo. E eu tive também funções de aprovar os pagamentos 
que a gente fazia pro governo, então uma uma parte da obra lá que a empresa financiou e a 
gm que pagava o governo pra isso. Então aí eu fique 99 e 2000, né em 2000 foi o start up da 
produção, então eu participei de todo o desenvolvimento do parque de fornecedores lá. São 
dezessete fornecedores on site que a gente chamava de sistemistas, e teve todo o 
desenvolvimento daquele daquele parque onde né envolvia desde a parte contratual até a parte 
operacional como que é trazida a peça, se tinha que emitir nota fiscal, se não tinha que emitir 
nota fiscal, como que ia ser os controles daquela planta e fazer a gestão financeira do projeto. 
Então eu era responsável pelo orçamento e pela parte de de projeto ao mesmo tempo, até o 
final do projeto, e depois eu peguei a parte de orçamento da fábrica, fiz o primeiro orçamento 
de produção lá, e foi uma experiência bem gratificante neste sentido. Depois voltei pra São 
Caetano em 2001, assumir a função de gerente de controles internos do Brasil. Eu fiz a 
implementação do Sox. No Brasil eu fui responsável por toda a implementação do sox em 
todas as áreas da organização, e depois de seis anos mais ou menos eu voltei a ser controlador 
de uma outra planta, na unidade de motores de São José. Entao eu fui responsável pela fábrica 
de motores. Durante mais ou menos um ano e meio uma operação de mais ou menos um 
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bilhão de dólares ano, e eu era responsável pelo orçamento da produção, engenharia, e é.... é... 
projetos. Né, então toda a parte de desenvolvimento de projetos lá dos motores, parte de 
despesas de engenharia no desenvolvimento desses novos produtos e a parte de orçamento da 
fábrica que é basicamente a parte de produção. Aí me chamaram para pra ser o regional de 
controles internos, aí eu fui implementar o sox em outros países, aí eu fui pra Argentina, 
Colombia Venezuela, Africa do Sul, onde eu implementei o sox nesses outros países em 
complemento a demanda que tinha na américa do sul com participante da sede da demanda da 
sede nos Estados Unidos. Aí fiquei mais quase dois anos lá, depois assumi a área de projetos 
de sistemas de finanças. Aí eu fiquei responsável por implementar os grandes projetos de 
alteração atendendo às legislações do governo: nota fiscal eletrônica, e todas aquelas 
demandas de sistemas. E fiquei lá, essa foi a minha última função, até eu vir pra Ernst.  
Ah legal 
Basicamente. É um resumo aí... 
Mas aí, você teve bastante contato então também com a cadeia inteira.. 
Com a cadeia inteira, desde fornecedores até concessionárias. 
Legal! Então acho que vai dar vai ser bem legal aqui a nossa conversa! 
Legal! Espero poder atender as expectativas aí.. 
Não, então, vamos lá, é mais assim uma visão mesmo de de mercado e de como que você 
ve essas empresas. Então assim, como eu te falei, eu vou falar na minha pesquisa das 
empresas de auto peças. Aí na minha pesquisa na versade eu vou tratar como uma coisa 
só. Eu sei que o sistemista é mais próximo a montadora do que o de segundo elo, mas 
acho que as competências finais que eu to procurando elas sao meio como base, acho que 
no final todos vao ter que ter ... 
Sim sim! 
... ter que ter pra ser o fornecedor de uma montadora. Né. 
E as diferenças basicamente de um sistemista para um fornecedor normal de peças todos eles 
recebem um programa. A diferença é que a integração de um sistemista com o programa de 
produção da fábrica é muito maior e a o timing que ele tem né de de programa firme é bem 
mais curto, então por exemplo, no sistemista você pode trabalhar com um dia de produção 
firme já então, eu to liberando minha ordem de produção na fábrica na montadora de manhã 
pra ele receber a tarde esse pedido, por que esse pedido ser entregue pelo fornecedor à tarde, 
então o tempo de produção do tipo de peça e etc , esse programa pode ser bem curtinho né, ou 
ele pode ser um pouco mais extenso dependendo do programa, mas, ele eles é é.. a idéia do 
sistemista é quase um just-in-time. Então a fábrica lá de Gravataí por exemplo, não tem 
estoque. Ela trabalha com lotes de peça que vão direto pra linha então você recebe, você tem 
lá o fornecedor de cock-pit que é o painel de instrumentos, ele recebe um lote de sei lá, de 
doze peças que vai demorar uma hora pra produzir. E aí esse lote sai lá do fornecedor da da 
VDO que é tá ali no parque, vem num carrinho, para do lado da linha, né, são dois carrinhos 
que ficam do lado da linha né. Acabou, esse carrinho tem que tar chegando outro carrinho 
com mais dos lotes. Então esse programa e essa logística de entrega é é quase um just in time. 
E os outros fornecedores não. Eles trabalham com programas maiores. Então tem um 
esquema de entrega pré-programada que eles chamam de milk-run onde a própria montadora 
lança um pick up de peças né que é o carro vai lá, pega as peças dos fornecedores e ele vem e 
vai fazendo as entregas nos ciclos de de peça. E aí falando de flexibilidade de entrega né, se 
eu to entendendo as perguntas né, é... 
É.. aí, então, antes de a gente entrar, aqui nesta fase eu queria assim, na visão de um 
fornecedor de montadoras, ou de primeiro ou de segundo elo, se eu ler tudo isso aqui 
que eu estou falando, quais os quatro principais que eu tenho que ter pra fornecer pra 
elas. 
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Então vamos lá, flexibilidade de entrega, preço, peça e componente, velocidade de data de 
entrega... (lendo), confiabilidade de data de entrega, flexibilidade de alteração de contrato, 
confiabilidade as normas, deixa eu ver isso aqui o que que você quer dizer: atender as 
especificações de normas internas e de meio ambiente 
Aqui inclui as ISO 9000... 
Tá. Confiabilidade de projeto, (lendo), desempenho das peças e componentes, confiabilidade 
das peças... nos vamos ter que estabelecer um critério pra poder avaliar isso aqui, por que é... 
depende dependendo da perspectiva com que você tá olhando tudo é importante, né, assim... 
agora a gente vai falar do que que é fundamental pra pra operação né ou seja, o dia a dia do 
fornecedor com uma montadora é uma coisa. O desenvolvimento é outra coisa. Por que tem 
algumas coisas aqui que são tratadas no ciclo de desenvolvimento de um fornecedor.  O que 
acontece com uma montadora é não é um ciclo recorrente, por exemplo tem fornecedores que 
ficam lá a vida inteira né, vinte, trinta anos fornecendo, então você não tá desenvolvendo 
novos fornecedores, você tá desenvolvendo mesmos fornecedores. Ai entra a parte de 
operação efetivamente onde dá pra listar aqui qualidade como sendo um dos principais né 
então, onde que tava aqui... confiabilidade das peças que eu diria , o nove... 
O nove? 
É... matérias primas, peças ou componentes capaz de operar antes de ocorrer a falha, então, 
esse é um dos fundamentais. Eu vou listar, você falou os quatro, só que aí assim, você já 
colocou como primeiro? 
Não não, por enquanto eu to só anotando, depois a gente pode mudar. 
Ah, bom. Depois a gente volta pra mudar. É.... então vamo lá, flexibilidade de data e 
confiabilidade de data tá um pouquinho relacionado, só que um tá focando no prazo e o outro 
na na... 
Na modificação do programa 
É ... na modificação do programa. O preço , o preço eu vou te dizer pra você que ele é 
relativo. Né por que, aí depende um pouquinho do que você tá falando, se você tá falando de 
uma commodity, de uma peça de desenvolvimento específico, e nem tudo é... é... é definido 
com base no preco de mercado. Tem fornecedores que você starta com ele lá no início do 
projeto  né pra discussão de qual fornecedor vai atender, aí vem um processo de validação, aí 
você pode validar um dois ou três, uma cotação que as vezes ela é até global, falando de uma 
montadora multinacional né, e aí você seleciona o cara. Não necessariamente esse cara tem o 
melhor preço. Então assim, quando você fala a necessidade é preço, depende o fornecedor ele 
é relativo. Não o fator, o único fator determinante do fornecimento do cara. Tem uma série de 
fatores que entram antes. É logico que o preço é um fator de decisão: é. E é, ele é 
extremamente importante. Difícil categorizar aqui pra operação se ele é o mais relevante, por 
que no dia a dia você não tá vendo preço, você tá vendo entrega, colocar pedido entrega. 
Então tá com foco muito mais nessas duas categorias né, a flexibilização... por que que a 
flexibilização é tão importante? Por que montadora reage ao mercado tenta reagir ao mercado 
o mais rápido possível. Então eu vou dar um exemplo: você tá com um produto, vou falar da 
[MONTADORA X], tá com o [carro B] lá tá com uma previsão de lançamento, uma previsão 
de entrega e aí vem a Volks e lança uma campanha tal que vai te vai te derrubar naquele 
negócio de repente você precisa lançar um produto que tem um componente especifico, sei lá, 
ar condicionado, e você precisa ter flexibilidade na tua linha pra poder puxar esse essa 
produção pra frente, demandar daquele fornecedor, fazer com que ele entregue e e.. eu tô 
falando de um específico, mas isso acontece com muita frequência... a montadora chega a 
alterar o forecast várias vezes no mês, quando deveria ter uma coisa mais consolidada. Né. 
Então existem aí algumas controvérsias sobre a questão de flexibilidade ou não por que a 
montadora tenta reagir rapidamente mas a cadeia inteira não consegue. 
É difícil... 
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É. Então você tem lá várias limitações que impede, bom mesmo que você tenha um 
fornecedor flexível, botar a flexibilidade na cadeia inteira as vezes é difícil. É importante? É. 
É fundamental? É difícil de avaliar o grau de importância que isso tem no dia a dia. O que eu 
posso te dizer é: isso acontece sempre. As vezes acaba acontecendo de você de você tentar 
fazer isso com certa frequência mas você não conseguir. Por outro lado, a confiabilidade da 
data de entrega é fundamental, por que se a fábrica não recebe aí não tem jeito. E uma hora de 
linha parada custa uma fortuna. Então o que que acaba acontecendo: isso aqui é o drama de 
todas as montadoras. Se você vai lá hoje na VW e andar na calçada da fábrica você vê lá um 
monte de carro zero parado nas ruas lá ou parados em pequenos estacionamentos por falta de 
peça. Faltou um banco, ai o cara pra não interromper a linha produz um monte de carro sem 
banco, aí ele vai lá e recupera... isso aí é chamado de criple, são os carros que saem da linha 
faltando peça. Então, acontece isso com banco, com farol, com roda, com itens de 
acabamento, agora tem algumas peças que por exemplo, se vai lá o cambio por exemplo, não 
dá pra montar o carro sem cambio. Né. Tem algumas peças que são mais complexas. É... aí 
não dá e você tem que parar a linha de montagem. Esses fornecedores que tem essas peças 
críticas você tem duas alternativas né, uma grandes penalizações para fornecedores que não 
entrega outra você tem sempre um um fornecedor adicional, mas que as vezes é muito difícil, 
dependendo da peça você ter dois fornecedores para a mesma peça não é uma coisa muito 
simples, por exemplo, eu falei de cambio., talvez não seja o caso por que a maioria das 
montadoras usa powertrain e cambio e motor quem faz é a montadora, mas pode ser uma peça 
tão critica quanto, você pega lá o eixo, o freio, coisa que não dá pra você ir lá no meio do 
pátio desmontar o carro inteiro, montar aquela peça entendeu? 
Entendi. 
Então, esses param a linha. Então a a, eu diria pra você que a confiabilidade da data de 
entrega é um fator extremamente critico, é o que gera um custo elevado para as empresas de 
retrabalho né, ter que ir lá e refazer, então, confiabilidade das peças e confiabilidade dos 
prazos são importantes.  
Flexibilidade de alteração de contrato não me parece muito relevante mesmo porque não é 
muito comum alterar contrato de fornecimento no meio do caminho não não é uma coisa 
muito comum. Normalmente sao contratos de longo prazo, não são coisas assim. Você tem 
você pode ter problemas com coisas de acordo sobre demanda. Então por exemplo, volume, 
então por exemplo, o que que a gente enfrentou lá em Gravataí, só pra te dar um exemplo 
prático: quando se iniciou o projeto o sistemista teve que fazer um alto investimento pra 
montar uma fábrica num lugar que ele ia ter quase que uma exclusividade de fornecimento 
pra GM.  
Um-hum 
Todo aquele custo tinha que ser absorvido pela demanda que a fábrica ia mandar. Mas não 
necessariamente o mercado conseguiu receber o o vamo imaginar que o que foi projetado lá 
no início do projeto... 
A demanda nem sempre acompanha o que se projetou... 
Vamos imaginar que não acompanhou. Aí o cara se vê numa situação de p*** não to 
conseguindo recuperar o meu investimento e aí sim você tem um um problema contratual. 
Mas muito mais encima da demanda do que do próprio fornecimento. Enfim, então, eu não eu 
honestamente não vejo flexibilidade de alteração do contrato algo tão critico na operação. Não 
é muito comum alterar contrato. Tem discussões de preço que acontecem por exemplo, e aí é 
muito mais uma questão assim de repasse, dissidio, aumento de custo, isso são discussões 
recorrentes, todo o ano o cara vem e fala ah, eu quero aumentar o meu preço, a inflação foi 
tanto, a a vou repassar custo de mão de obra, vou repassar sei lá, uma série de coisas e o meu 
preço tá né então, discussões de preço sim mas não alterações de contrato tá.  
Ta bom. 
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É... confiabilidade as normas e confiabilidade ao projeto ... de novo.. tá lá no desenvolvimento 
né... e aí fazer um paralelo aqui...nós colocamos aí  
Por enquanto o mais relevante no caso... 
A confiabilidade da peça. 
Confiabilidade da peça, confiabilidade da entrega e aí em menor grau possibilidade de 
data de alteração do programa né no caso? 
É.. e aí a gente tem aqui preço preço velocidade da data de entrega... 
Aqui, a velocidade é assim: eu tenho um carro, tem uma nova tecnologia, não sei, e aí eu 
tenho um fornecedor xis e o  fornecedor ípsilon, e aí nesse caso por exemplo, lá eu tem 
esse novo carro, é um lançamento, e aí eu sei que o meu concorrente também tá 
trabalhando aqui, é nesse sentido. Que ponto a velocidade é importante ou não... 
É... 
É o quanto mais rápido o fornecedor consegue... 
É.. vamo pensar aqui um  pouquinho junto nesse negócio, deixa eu tentar dividir aqui pra 
você nessas questões né... tao vamo falar do desenvolvimento inicial, em produto, vamo falar 
da vida útil do produto e vou falar da renovação. Precisamo ver onde que ele tá enquadrado. 
Então vamo supor que ele é um produto totalmente novo, por exemplo o caso desses 
lançamentos novos da [MONTADORA X]. Então você tá indo com um produto que  é 
totalmente novo, você não tem ideia ainda é... quer dizer, você já tem uma ideia de quais 
fornecedores capazes de fornecer, então no desenvolvimento inicial é que você abre a a as as 
...possíveis opções de mercado e ai pode acontecer de mais de uma maneira pra peças que 
exigem  desenvolvimento específico ou seja, o fornecedor é co-responsável pelo 
desenvolvimento eu eu começo com ele lá... a participação dele começa muito antes do que a 
gente chama de inicio de produção, né... 
Sim. 
Então então, eu to acordando com eles, eu to definindo fornecedor, imagina só você 
fornecedora e eu montadora, bom, eu quero comprar isso de você, eu quero comprar isso aqui. 
Só que eu sei que ele é quadradinho desse tamanho mas eu não sei quantos botões vai ter, não 
sei qual que é a cara do LCD, é... você vai ter que me ajudar a desenvolver isso, você nem 
sabe quanto que vai custar ainda... e eu tenho que escolher qual que é o fornecedor que vai 
participar do desenvolvimento entendeu? Então a a forma de escolher o fornecedor eu ainda 
nem cheguei no preço ainda, então tem tem uma estimativa de como de qual vai ser esse 
preço projetado lá, e é o que entra pro business case desse projeto.  Né. Dessa fase inicial até 
essa fase operacional muita coisa acontece. E você provavelmente, se o projeto ficar muito 
mais caro do que se imaginava lá tras  você vai ficar batendo na minha porta e ficar falando 
não, esse preço  não vai dar pra eu fornecer, então vai ficar aquela... queda de braço até... 
Mas assim, quando você tá nessa fase ainda quem que é o fornecedor que você vai 
provavelmente fazer o primeiro approach? 
Você vai... primeiro: você olha pro seu mercado, que você já conhece, então você já tem os 
fornecedores que já fornecem pra você, primeira opção. Aí você tem qual os fornecedores que 
estão no mercado, aí de alguma forma você traz eles pra participar de uma concorrência 
inicial onde eles vão apresentar a solução deles praquele tipo de problema. E aí, é caso a caso. 
Não tem uma regra até onde eu conheço tá, por que como eu não participei ativamente dos 
processos de negociação aqui eu tô te dando a minha visão ainda que um pouco mais 
generalista, mas não tem uma regra única pra você escolher esse fornecedor no inicio do 
projeto. Então é muita coisa aqui... 
Então, por exemplo, você pega um fornecedor que eu já tenho e um outro que tem boa 
reputação, não sei... 
Boa reputação, eu tenho que fazer aqui ou vou importar, como é que tá a minha relação aqui 
com o governo, não vai afetar o conteúdo local, tem que deixar aqui então não posso 
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importar, não vamo olhar mercado externo. Tem alguém que faz lá fora e tem interesse de 
fazer aqui dentro, de repente com preço mais barato. Aí nessa, nesse aqui, o sourcing desse 
desse negócio ele tem uma certa complexidade até é.. ele pode invadir né os limites de de de... 
de país... ele não necessariamente precisa ficar aqui dentro. 
Entendi 
Então, tem muitas discussões em vários níveis aqui: se vai ser local, se vai ser importado, se o 
cara de fora vai desenvolver aqui dentro, se realmente eu tenho uma base aqui eu quero 
continuar com esses fornecedores, se po: será que não é o momento de pra esse produto eu 
desenvolver outro fornecedor diferente do que eu já tenho pra criar uma competitividade, 
entra tanta questão aí dentro que não é uma não existe uma regra. 
Entendi. 
Pra cada né. Isso pra pra ah fornecedores que participam do desenvolvimento. Pra uma 
commodity, algo mais comum, quer dizer pneu, talvez roda, componentes eletrônicos que 
você já consegue né ter um leque de fornecedores padrão, de novo: que não tenha 
desenvolvimento especifico, infelizmente pras montadoras, a engenharia num gosta de 
mesmice né, então pra você muitas vezes ter um relê com levantamento elétrico que vai va 
que aplica pra todos os modelos, mas o cara quer um relê diferente. Ele quer que bota mais 
uma funcionalidade nesse relê. Ele vai e desenvolve um especifico né. Então durante muito 
tempo isso sempre foi uma briga, por que por exemplo, empresas como Toyota, por exemplo, 
é... que usa uma plataforma... é... por exemplo... tudo que o cliente vê, modifica. O que o 
cliente não vê, não muda. Então, pra pra várias vários modelos é o mesmo relesinho, se você 
abrir lá, é o mesmo, né, agora na [MONTADORA X] não, você tinha lá dois três quatro tipos 
de relê pra cada tipo de carro. Então isso bota na montadora uma complexidade, um custo. 
Tudo bem: é uma tentativa de fazer o diferencial do veiculo, mas até que ponto isso vale a 
pena né? Então, e.... isso é só um parênteses da engenharia, só o que que a engenharia tava 
gerando... então às vezes o fornecedor ele enfrenta essa situação de tar entrando aqui num 
momento é... que... é...pra criar um diferencial que a empresa tá pedindo né, e por isso que ele 
cria vira um desenvolvimento específico, por que poderia ser um um um cara menos mais 
simples, ele poderia tar numa disputa mais simples e não tá. E aí assim, por isso que eu falo 
que depende. Pra pra os produtos que você consegue lançar uma uma competição  mais 
próximo do momento de produção, né, essa concorrência vai acontecer com o projeto mais 
desenvolvido, ele já vai tar mais maduro, então você já sabe a necessidade daquele 
componente, mas é um componente que você acha no mercado, você tem duas ou três opções, 
aí você vai sair com a cotação, vai ver quem pode, preço, demanda, se o cara tem capacidade 
ou  não e aqui dentro desse período todo, tem uma equipe que lá na [MONTADORA X] 
chama de EQF né, é. que é engenharia e qualidade de fornecedores, e tem uma outra parte lá 
de compras, que acho que é compras avançadas não sei o quê, que faz o desenvolvimento do 
fornecedor. 
Entendi. 
Então esses caras vão à campo, abre ó tem esse fornecedor A, B, C, esse tem capacidade, esse 
não tem, esse precisa investir, esse tem mais ou menos um panorama de quais são são capazes 
de fornecer e abre aqui é... vão abrindo os lotes de sourcing para os projetos. Então, tem um 
período longo de sourcing, onde um produto novo começa a ser cotado né dependo do 
desenvolvimento lá no inicio do projeto... até muito próximo da da data de inicio de produção.  
Entendi 
Bom. Uma vez estabelecido isso, eu já tenho um contrato com esse cara de fornecimento e aí 
tem algumas regras: às vezes o contrato é de três anos, as vezes o contrato é de um ano, 
depende dos dos... mas aí é de um a três anos, nosso contrato de fornecimento, mas 
praticamente tem entre aspas renovação automática se não tiver manifestação de nenhuma das 
partes. Dentro desses períodos tem as negociações de preços, então entra num esquema meio 
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que rotineiro pra ce ó: cada ano eu tenho uma negociação de preços, vira um ciclo. Por isso eu 
eu quis te explicar um pouquinho disso pra você entender como é que essas relações tanto de 
preço quanto de contrato, né, e aí de desenvolvimento, de confiabilidade ao projeto, entra: 
quando você tá nessa fase aqui [de desenvolvimento]... confiabilidade ao projeto é 
extremamente importante.  Aqui [produção diária], é qualidade do produto, por que você já 
desenvolveu. Então, se eu to nesse período [produção diária] eu já tenho que ter tido a 
confiabilidade do projeto por que eu já desenvolvi com esse cara... senão... 
Então, tem que só manter a constância lá na produção, e atender à especificação que já 
teve no projeto... 
Sim.. sim... e aí eu só vou entrar nesse ciclo de confiabilidade ao projeto de novo na 
renovação. Então por exemplo, um um  face-lift que é mudar um pouco a cara do produto que 
a gente chama, então o prisma, por exemplo agora. O prisma mudou né, você tem um novo 
prisma. Só que você tem um carro diferente. Então pra essa renovação do prisma que 
aconteceu agora com certeza teve que voltar nesse... ciclo aqui. Por que? Por que é um 
produto que... 
É igual ao Ecosport.. que mudou tudo.. 
Mudou completamente. Então é diferente de você por exemplo, o [carro f], que você vem.. é 
o memo carro, mas você muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então ce .. ó: vou mudar o 
farol. Ah. Quem faz o farol? A Arteb. Então vamo lá ca Arteb. Ah, a Arteb tá puxando o 
preço muito lá em cima pra pra fazer esse face-lift, então vamo entrar com uma concorrência 
pra pras outras empresas que podem fornecer pra ve... se esse cara né... pode acontecer de 
você, no momento de uma renovação, você desafiar o o atual. 
O atual. 
Ou, a outra situação que você encontra é... possibilidade de voltar no sourcing, é quando você 
tá numa renovação de contrato e o cara tá te botando uma um aumento que você considera 
absurdo praquela peça e você não vai aceitar né... é... aceitar uma imposição de de de 
dependência.. e aí você quer desafiar esse cara e vai pro mercado. Nem sempre dá pra fazer 
isso.. tem algumas peças que aí fica é é uma queda de braço com o fornecedor por que você 
sabe que você nao tem uma condição de voltar pra desenvolver um novo cara no meio do 
caminho aqui. Ou você espera uma renovação, ou você espera o lançamento do outro, por que 
no meio no meio não dá pra fazer, tendeu? Então essas questões, dependendo de como a gente 
tá olhando... 
Mas isso é por conta que você não consegue sair dele por conta da especificidade do 
produto que você desenvolveu? 
Isso, por isso que depende do produto. Se for uma commodity, beleza. Você vai pro mercado, 
eu peço por preço, né... 
Entendi. 
O cara tem um produto lá, acontece sei lá, com lâmpada, com rolamento, com muitas coisas 
que é que você vai comprar.. 
Que são menos complexas? 
Menos complexas aí você consegue. 
E talvez até o fornecedor tenha mais flexibidade de conseguir ... 
Entram questões como capacidade de produção. Pra absorver o volume, então você vai lá, 
você botou na concorrência, então tá bom: o cara me cotou 50% mais barato – pô, ah legal! 
Tá. Só que não tem capacidade de produzir. Aí outro assim: eu quero que você compartilhe 
comigo o investimento pra mim aumentar a capacidade. Ah. Mas eu vou investir lá, você vai 
fornecer pro vizinho? Vai fornecer pra mim? P*** aí entra um monte de... situações. Depende 
muito dessas questões. 
Entendi. 
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Então, aqui no meio, as relações que tratam comerciais se focam na manutenção do contrato 
ao longo do tempo, a menos que tenha uma mudança e daqui pra trás é no desenvolvimento 
então, tá muito aqui no desenvolvimento inicial dos fornecedores, então são ciclos diferentes 
de negociação né. E as as commodities que são tratadas como de mercado aí sim, elas 
atravessam aqui e então é um leque de peças diferente não vou falar se reduzido ou não, não 
vou te dimensionar, mas que aí tudo bem tanto faz você negociar aqui, negociar aqui, ou 
negociar aqui, o o cara não tá fazendo nada de especial pra você. Ele tá vendendo o mesmo 
produto que ele vende pro vizinho, ele tá vendendo pra você aquele produto. 
Entendi. 
Então ali ele muda um pouquinho de de de.. condição aqui. Então, por isso que aqui você 
acaba ficando restrito as coisas que impactam mais a vida útil do produto, e não 
necessariamente da fase inicial. Não quer dizer que não é importante.. 
Ele é importante em um momento diferente... 
Exatamente, em um momento diferente.  
Entendi 
Você não consegue botar tudo, avaliar o processo inteiro, sob a perspectiva do dia a dia, por 
que tem coisa que não acontece aqui (dia a dia], acontece aqui [desenvolvimento]. Esse na 
verdade renovação é um antes, só que na verdade o que muda daqui da renovação pra fase 
inicial é o tamanho do desenvolvimento do projeto: a fase inicial você tá desenvolvendo tudo. 
Então, o design é novo,  
Ah sim. Aqui [renovação de contrato], provavelmente a plataforma é a mesma e você tá 
mudando alguma coisa no design.. 
Sim. Esse aqui a gente chama de face-lift. Né, é só mudar a carinha. 
Até dentro ce coloca um utilitário diferente.. um... 
Isso, então isso aqui é só pra você... e o nome é bem sugestivo, é você levantar a cara dele... 
[risos] 
Faz um botox no carro [risos] 
É. É mais ou menos isso!  Por exemplo teve muita gente que ganhou muito dinheiro, muitas 
montadoras, por exemplo quando você lembra do do cross-fox por exemplo, é.. aquelas séries 
especiais esportivas, o cara vem lá e só botou um uma máscara, botou um negocinho aqui e 
sobe o preço dez mil reais. 
 Verdade. 
Tem a S10 aconteceu muito isso, péra aí, deixa eu ver o que que eu lembro aqui de carro 
mais, teve por exemplo os os Monzas que saiam com o Emerson Fitipaldi, uma coisinha que 
colocava lá pra enfeitar, sao as séries especiais, pra, aí você volta aqui, negocia o preço 
diferenciado né, então pra esses face-lift existe parte dos processos que se repetem mas já é 
uma dimensão menor. Esse aqui [novo projeto] já é ... 
É um carro novo? 
Pra uns carros por exemplo só pra você ter uma ideia, eu como participei do desenvolvimento 
dessa nova S10. Esse projeto foi uma um projeto que começou lá em 2008, em 2007.. 
Cinco anos? 
É... ele teve vários altos e baixos. Ele começou como uma joint-venture, teve participação da 
ISUSO, teve participação do motor diesel que ia acontecer com um fornecedor e depois 
mudou pra outro, a fábrica resolveu comprar a empresa de fazer um uma par ter uma 
participação na empresa que ia fazer o motor, e aí... teve tantas rodadas de sourcin né pra 
chegar no produto final que tá aí que a gente tá usando  né que difícil você amarrar isso num 
projeto. Foram peculiaridades de .. amarrar isso a um processo, desculpa. Foram 
peculiaridades do projeto. Que que fazem isso, então, o o fornecedor quando tá nessa parada 
aí depende de onde que ele atua. Se ele atua na commodity é uma coisa, se ele atua por 
exemplo parceiros de desenvolvimento de produto fábrica de para-choque por exemplo, a 
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IPA, a esqueci o nome da outra lá... eles fazem parte do desenho inicial aqui... desenvolver o 
ferramental pra injetar o plástico aqui tá lá trás. Tao a participação deles, ou a decisão por eles 
ocorreu com parâmetros diferentes, não necessariamente só preço, né, aconteceu lá trás. O 
que nao ocorreu pra pneu por exemplo, ou é o Goodyear, ou é o novo importado aí que é 
barato... importa! Ah, mas pode importar? Depende do trading que você faz de importação 
versus exportação de pneu, aí tem outras questões que entram na parada. Entendeu? 
Entendi. 
Então elas eu o... eu faço... ó... tudo é importante, mas depende do momento em que acontece. 
Ok? 
Ok. 
Então onde nós paramos? Falta um... flexibilidade a gente já falou, preço aí depende, preço é 
importante nessa nas renovações: oferecer componentes e matéria prima de baixo.. por 
exemplo uma matéria prima... a gente tem aço, então esses caras dominam o mercado. Então a 
gente tem preço pra eles eles que definem né.. tem algumas coisas aqui que são bem 
peculiares, não dá pra discutir tá... é... então essa esse caso de velocidade da data de entrega 
então ela tá muito amarrado é entre flexibilidade, confiabilidade e velocidade tão bastante 
amarrados. Talvez velocidade é uma questão um pouco pensar um pouco aqui uma forma de 
mensurar o que que a velocidade representa. Por que os caras quando você tá aqui você ta 
avaliando o processo produtivo deles... 
É aqui... é também por exemplo assim, na velocidade: eu to fabricando lá eu to com o 
celta na linha, mas aí de repente, todo mundo quer comprar [carro E]. Entendeu? E aí? 
Então assim, essa velocidade também é um aspecto, então pra eu mudar pra eu 
conseguir produzir a [carro E]por que se não eles vão comprar o Idea – não sei com qual 
ele concorre – mas sei lá, se o [carro E]não tiver eles vão comprar o outro, e aí eu preciso 
ter velocidade então de disponibilizar esse [carro E]no mercado, 
Tá entendi. É verdade. Tá muito ligado alinhado com a a flexibilidade né. Por que assim, você 
ser flexível só, não adianta. Você tem que ser flexível e ser rápido. Né por que pra conseguir 
entregar no prazo. Por que flexibilidade implica em você ter disponibilidade de mudar a sua 
linha de produção e adaptar ela à demanda na mema velocidade que a montadora... impõe a 
demanda. 
Sim. Sincronizar. 
Sim. Por isso que eu falo: eles estão muito intrínsecos né, você junta esse [flexibilidade] com 
esse [velocidade] com a confiabilidade, eles tão bem bem amarradinhos, não dá pra andar 
muito um sem o outro. Então eu acho que ele faz parte [velocidade]. Eu acho talvez que ele é 
até um pouco mais relevante até do que o preço do componente até por conta dessas questões 
né. O ciclo de preço de um três anos ou de  de desenvolvimento. Então pra pontuar o quanto 
que ele pesa no dia a dia no decorrer do ano a menos que tenha algum fator externo que 
provoque uma discussão de preço que seja relevante. Sei lá... o que que pode acontecer? 
Alteração de impostos do governo.. que aí é uma coisa externa que provoca, mas aí só eventos 
externos que vão provocar essa mudança aqui. A alteração do contrato é menos relevante, a 
gente já falou. Confiabilidade as normas ta mais associada a qualidade né. 
Sim. 
Mas num... É... mas num... nao é uma coisa, assim, você checa isso aqui [desenvolvimento].   
Entendi 
É no ciclo de desenvolvimento. Você não fica voltando  
É... assim. Não sei se é meio básico: [fornecedores] tem que ter ...  
é... não é que é meio básico, vamos lá... tem existem coisas que são exigidas pela montadora 
pra algumas linhas de produto, e existem coisas que são recomendadas né que  
entendi 
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que muitas vezes... por que tem fornecedor que não tem. Né, mas aí como é que ele se 
diferencia? Na hora que ele obtém. Então, os fornecedores acabam sendo reconhecidos e 
acabam criando mais negócio com a montadora a medida que ele evolui na na 
compatibilidade com as normas. Agora, eu não sei te elencar quais produtos. 
Não...mas aí não precisa, mas é visto então como um fator que ele é necessário que os 
fornecedores tenham? 
É,  problema é que ele ocorre num momento que ele ocorre é no início do desenvolvimento do 
fornecedor, eu vou checar lá... tudo bem: na manutenção eu olho? Olho... tem fornecedor que 
não tinha quando eu desenvolvi e de repente teve, ele pode ganhar um pouco de destaque aqui 
né, então, a montadora costuma premiar os melhores fornecedores do ano, aqueles que 
melhoraram em qualidade, só que no final no final no final, tem que refletir em 
confiabilidade. Por que só ter o o o título lá, mas a peça continua dando problema no 
mercado, aí tem que fazer recall, tem que é... aí  não adianta...  
Fora o histórico das entregas dele, se veio tudo.. 
Se veio.. então, é... t. Tem por processo né se for por exemplo quando você fala de histórico 
de entrega você olha muito processo né. Você, tem norma pra atender, pra  executar, pra 
produzir, tal, tal. Legal. Então aumenta, no final ele é um fator que pode aumentar a 
confiabilidade de entrega dele, pode aumentar a capacidade de ser flexível que ele tem... sao 
enablers né, eles não sao ... eles são fundamentais mas eles não facilitadores pra que ele possa 
entregar no prazo, pra que ele possa entregar sempre, que possa entregar com confiabilidade. 
Entendi. 
Faz sentido isso pra você? 
Faz. 
Né. E aí confiabilidade ao projeto de novo: tá na mesma situação daqui né... quais são as 
outras situações que a gente pode elencar aí né... tem algumas situações curiosas. Por 
exemplo, é, você começa ter... tem um projeto lá pra fazer... vamo falar do para-choque de 
novo. Para-choque. Só que o ferramental pra poder produzir esse para-choque ele tem uma 
vida útil xis. Ele pelo processo de produção do cara ele impõe um desgaste maior. Qual que é 
o que pode acontecer. A um determinado ponto, ele deixa de atender as especificações do 
projeto e começa a gerar, aí de novo, ele desencadeia problema de confiabilidade de peça, 
retorno, retrabalho, etc. Né, então, pra ele garantir ele tem que ficar lá se saiu da especificação 
ele tem que ir lá ou fazer um reparo no ferramental, desenvolver e aí entra uma série de 
discussões, de propriedade, se é a empresa que é proprietária, se é a montadora que é 
proprietária...a... é comum que a montadora ser ser dona do ferramental, por que tem várias 
questões que inclusive confidencialidade, inclusive garantia de entrega né, então ah... tem 
uma série de discussões que pode entrar. Mas essa aderência [confiabilidade ao projeto] ela tá 
sendo medida através da qualidade [confiabilidade das peças]. Não tem como você medir a 
aderência ao projeto depois que o projeto foi feito sem se pela pela pelo... [pausa] 
pelo controle das especificações né? 
Isso. Então no final de novo, ele tá ele tá amarrado aqui. Ce não fica avaliando ah, você tá 
dentro do projeto. Até tem... as montadoras costumam ter lá no recebimento as áreas de de 
teste de qualidade ne pra você ver se está dentro da especificação, se tá se tem variação, antes 
de botar isso na linha de produção. E aí tem uma muitos lotes que são rejeitados já no 
recebimento, você tem lá ah, tá fora de especificação você põe os lotes de lado e manda otro. 
Né e aí o cara tem que mandar dentro da especificação, ou o cara vem aqui e ajusta se for 
viável. Então  às vezes o fornecedor vai lá dentro da montadora ajustar aquela peça, 
que saiu fora das especificações. Mas tá tá muito amarrado aqui né... esse [confiabilidade ao 
projeto] vin acaba vindo junto com esse [confiabilidade das peças]. Apesar que esse 
[confiabilidade ao projeto] no desenvolvimento, no dia a dia você começa a medir se tá 
confiável ao projeto através da qualidade da peça [confiabilidade das peças].  
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Ta bom. 
Né. E o desempenho, que eu acho que... é... tá também associado a confiabilidade, talvez ele 
até venha antes aí um pouquinho, da... ele tá amarrado com a confiabilidade de projeto né, a 
peça eu to entendendo que esse desempenho [durabilidade das peças] ela faz o que faz do 
jeito que era pra fazer naquele ... 
Naquele período que eu espero que ela faça. 
Faça... é... e aí ce ce nao tem expectativa que essa essa peça quebre em menos de cinco anos. 
Ai sei lá começa a aparecer essa peça quebrada com um ano, dois anos.  Aí entra tudo de 
novo na parada né? Isso é qualidade de produção? É especificação  de projeto? Ah, mas essa 
peça ela é de desenvolvimento em conjunto.. de quem é a responsabilidade? É minha ou é 
sua? (risos) 
Entendi 
É... depende, pra cada caso, essa situação vai ser relevante. Se você é co-co-responsável pelo 
desenvolvimento de projeto não necessariamente é culpa da montadora. Então é uma briga de 
empurra danada aí, esse esse... pra ver quem que leva a culpa desse negócio. Certo. Então o 
desempenho é relevante, mas a forma de medir ele ao longo da vida útil aqui depende.. você 
mede muito mais lá no processo de garantia. 
Entendi 
Né. Tanto que o processo de garantia gera pra montadora oportunidade de validação ou de 
mexer no projeto pra novo desenvolvimento e tal que é onde ela recebe o feedback olha: 
aquela peça foi desenvolvida assim assim mas tá dando problema no campo, não tá 
funcionando... tá... tão assim... amarrado de novo com a confiabilidade das peças o 
desempenho eles andam juntos né. A confiabilidade não só pra não ocorrer falha, mas pelo 
desempenho que ela deve ter das suas funções né...  
Tá. 
Então assim, talvez essa seja a quarta questão, né, por que alterações técnicas elas ocorrem ou 
em consequência de falha de projeto que aconteceu em alguma dessas duas aqui [fase de novo 
produto ou renovação de contrato] ou em consequência dessas duas situações. Você não 
precisa ficar alterando especificação técnica o tempo todo, não é comum... ou acontece 
quando eu to fazendo uma mudança, um face lift, ou por que teve uma falha de qualidade no 
campo e foi um defeito de projeto ou foi um... ah, essa flexibilidade de alteração pra atender 
um recall, se você olhar por essa perspectiva talvez eu dê mais ênfase pra ela. Mas eles são só 
nesses eventos.  
Mas é mais esporádico também [recalls]? 
É mais esporádico.... 
Se espera que ... 
Se espera que não tenha. Né, não posso dar uma relevância para ela num todo tão grande. Por 
que não é comum mudar, fazer alteração técnica.  
Entendi 
Em geral, é geralmente estável, principalmente pelo desenvolvimento .. é...  o ciclo de 
desenvolvimento de um veículo é entre dois anos e meio e três anos. Pode levar até cinco 
anos. Então não dá pra ficar alterando. Toda a alteração impacta em preço, em custo, 
processo. Então não é uma coisa comum tar alterando. É pouco relevante pela natureza disso 
aqui. Então a gente ficou aí com esses, ficou com a confiabilidade, com desempenho, com 
flexibilidade, e  
Qual das flexibilidades? 
A da data de entrega, e confiabilidade da data de entrega ficando ... é que é difícil né... a gente 
tem três parecidos... velocidade, confiabilidade e flexibilidade.... qual o mais relevante dos 
três em relação ao desempenho das peças né, por que é quanto a isso que a gente teria que 
medir né, que seria o quinto certo? 
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O principal, é a confiabilidade das peças então? 
É. No final acho que chegamos a conclusão que é mesmo. Em segundo, vem  
O desempenho das peças? Que é o estar de acordo...  
Em segundo eu acho que não vem o desempenho não...  
Então tira. 
Vem a confiabilidade da data de entrega.. 
Ah tá. Tá bom. 
Em terceiro eu colocaria flexibilidade da data de entrega 
Tá. 
E aí em quarto eu to com a velocidade da data de entrega e com o desempenho. 
Preço não entra de jeito nenhum aqui então? O custo? 
É que assim, o custo no dia a dia o custo....  
No dia a dia não, mas assim, na hora que eu sou o fornecedor pra montadora colocar o 
pedido comigo ... daí eu vou ter que ter um preço, não vou ter que ter? 
Aí sim. Então por isso que você tem que ter um parâmetro, pra você responder, por que assim 
ó... olhando pela premissa operacional, os fundamentais eu diria dois. 
Então, vamos dividir aqui ó... deixa eu virar [a página]... operacional... 
É que você tá tentando medir tudo ao mesmo tempo, aí não vai dar. (risos) 
Operacional, e aqui, novo produto, vou colocar aqui assim. Então aí os quatro fatores 
principais ou sei lá, os dois principais, pro operacional aí e qualidade... 
É qualidade, a confiabilidade lá da peça,  
é o nove, vou colocar nove... e? O desempenho? Não? O que você tinha dito era.... no dia 
a dia era a velo a flexibilidade da data de entrega não era? 
É a confiabilidade da data de entrega primeiro 
Confiabilidade da data de entrega 
Aí depois você tem , depois você tem a flexibilidade da data de entrega e depois o 
desempenho. 
Desempenho que é o oito. 
Isso. No novo produto, aí você pode até fazer um paralelo ó: tudo o que for qualidade aqui se 
reflete desse lado aqui com confiabilidade do projeto no desenvolvimento. 
Tá. 
Isso é a primeira coisa né... e aí você tem preço, né, preço aí entra como um segundo 
componente no desenvolvimento... 
Tá bom 
Aí o terceiro aqui se você  quiser colocar, (pausa), ó quando você tá olhando pra projeto, 
especificamente, pra esse período [período inicial], flexibilidade passa a ser relevante,  
Flexibilidade de alteração técnica? 
É, por que eu to olhando para o projeto.  
Entendi. 
Durante o projeto tem muita alteração, entendeu? E aí, isso aqui reflete aqui e reflete aqui. Se 
o cara não consegue ter flexibilidade ele não atende o projeto e o  preço talvez também
  não atenda. Aí você vai e o o preço pode ser determinante pra você saber se vai 
ou não fazer a alteração técnica. Então o que que acontece durante um projeto: então aqui no 
desenvolvimento você olha: precisamos faze uma alteração por que [tsc] sei lá, nos fizemos 
uma clinica, e o cliente não gostou da cara do retrovisor aqui e vai ter que fazer uma revisão 
de projeto. Volta pra prancheta pra o fornecedor o fornecedor que fornece o o o retrovisor que 
não é a montadora que faz, vai lá, e recebe essa demanda: olha, precisamos alterar isso. 
Quanto vai  custar? Qual o impacto e tal? Ó, isso vai mudar tanto em prazo, tanto em preço. 
Aí fala assim: tão vai custar tanto, a peça vai sair de sei lá de quinze dólares pra vinte 
dólares... aí volta aqui pra [desenvolvimento do projeto] eu devo ou não fazer essa alteração 
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no projeto? A outra: eu tenho flexibilidade pra fazer essa alteração nesse momento, né... 
rapidez pra fazer isso daqui e tal pra atender e conseguir a data de entrega de projeto? Então 
isso passa a ser relevante.  
A velocidade então também é relevante? 
Nesse caso do do de alterações técnicas em tempo de novo produto sim. 
Entendi 
Por causa da incerteza do desenvolvimento. Deu pra... se a gente dividir nessas duas etapas 
isso aqui se junta aqui em menor escala mas é a mesma coisa, então esquece essa. Fase de 
desenvolvimento e fase de produção normal. Produção normal, qualidade fundamental e data 
de entrega fundamental. Desenvolvimento: flexibilidade ao projeto e alteração...pra mim faz 
todo o sentido... então só só voltando pra como pra como a coisa acontece né, no dia a dia. É 
que nesse aí quando acontece né, agora, a [MONTADORA X] fez quinze lançamentos em 
menos de dois anos né, entre face lift  de vários produtos, novos produtos como o [carro B] o 
o 
Aquele o Sonic... 
O [carro c], a própria [pick-up a], [o carro d], p*** é um monte de coisa. Então imagina como 
é que foi para o fornecedor esse momento todo: garantir qualidade, desenvolver novos 
produtos, entregar novos produtos. Então foi um período complicado. Até tava lendo 
recentemente na quatro rodas aí, recentemente a [MONTADORA X] perdeu quarenta mil 
unidades em um ano de produção que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só por conta de 
que? Controle de qualidade, falta de produto, não adequação do produto ao projeto... é é... as 
vezes essa questão de adequação retém o projeto, o cara deixa de lançar o produto até que o 
produto teja atinja um nível de qualidade esperado dentro da dimensão do projeto pra você 
poder lançar. Então nessa fase essas questões são mais relevantes que outras.  
Entendi, entendi. Legal. Então aqui ó, vamo lá, essa outra pergunta eu ia te fazer 
assim... na verdade você até já meio que me respondeu, mas aí vamos lá: aqui era o 
seguinte: então nós elencamos, dividimos então em duas colunas a rotina operacional e o 
desenvolvimento de um novo produto o que é principal pra um fornecedor conseguir 
ganhar um pedido da montadora. Mas aí, dentro dessa dessas desses critérios aqui que a 
gente escolheu, é, quais são então os mais importantes em prioridade em peso. Por 
exemplo. O nove de novo...  
Quando você fala em confiabilidade o jargão de mercado é qualidade né? 
É. Qualidade ... tem alguns aqui que eles são muito ligados à qualidade, até 
confiabilidade as normas tá ligado a qualidade, é o desempenho é também uma 
qualidade, o desempenho do produto. Ele tem que desempenhar se o produto nao tem 
uma qualidade ele né... tá dentro daquela, do guarda-chuva de qualidade. 
Exatamente. Exatamente. 
O quatro então é a confiabilidade da data de entrega,   
O um é flexibilidade da data de entrega, e o oito é o desempenho  
Desempenho das peças 
Isso 
Tá. Então ó, temos os quatro aqui, então é assim: dentro desses aqui, no operacional, 
que é o dia a dia, em ordem de importância, eu tenho que ter  lá pra rodar a minha linha 
mais a confiabilidade das peças, mais a confiabilidade de entrega... ou então não? A 
confiabilidade de entrega ela é cem porcento por que se não de repente,  se a situação é 
muito crítica, esse fornecedor vai sair, dependendo da flexibilidade dele e tudo mais, ele 
não me entrega ele... então, dentro desses aqui... 
É assim, é que agora você falou um negocio que a gente pode refletir um pouquinho né... o 
que que acontece primeiro? É a qualidade da peça ou é a entrega né? A entrega acontece 
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primeiro né...então se olhar por essa hierarquia é muito muito mais importante ele me 
entregar... me entregar pra produzir... 
Por que se não... 
Se não não vai né... então assim, em que momento que as coisas acontecem você primeiro tem 
a entrega, depois você tem a avaliação de qualidade. Aí tem que só que a avaliação da 
qualidade acontece em mais de uma etapa. No primeiro no recebimento, na produção e no 
campo. Então assim, o tempo de reação pra cada uma é diferente. Então assim, no 
recebimento entregou rejeitei o lote me entrega outro. Na produção, olha, eu to com um lote 
produzindo lá que tá me dando problema, vem aqui o técnico especifica e substitui essa peça 
aqui pra mim na linha. E na na no campo é: bom, vamo substituir a peça em garantia, vamo 
olhar o projeto pra ver o que tá acontecendo e ver por que que tá falhando a peça no campo. 
São momentos que acontecem. Agora o recebimento já aconteceu, você concorda? Então 
nessa condição, você tem que só ajustar, por que por uma questão hierárquica, apesar .. 
De processo. 
De processo mesmo, a confiabilidade de entrega vem primeiro, apesar de no coração, a gente 
achar que a qualidade é mais importante.  
Entendi. Agora, então tudo bem. Entendi, agora vamo supor assim, estamos no dia a dia 
o cara me entrega direitinho ele é um fornecedor que por exemplo consegue consegue ... 
o que eu queria entender é assim: a partir do momento que ele me entrega, é... ele me 
entrega no dia que eu pedi, ele segue o meu programa de entrega, é. O desempenho das 
peças eu acho que não é uma coisa que se discute muito, mas confiabilidade das pecas ou 
confiabilidade de entrega com flexibilidade de entrega, como que fica aí essas questões? 
Eu ainda acho assim que a confiabilidade pesa mais que a flexibilidade. Apesar de 
rotineiramente poder acontecer a flexibilidade, não é isso que pesa. Por que assim, você 
concorda que as restrições já estão implementadas? Não é uma coisa que você descobre no 
dia seguinte no meio da muvuca. Você já sabe como que a coisa é, você já sabe que você vai 
ter restrição em alguns fornecedores pra flexibilizar o seu forecast. Então não é uma coisa que 
você vai medir no seu dia a dia, é uma coisa que você já vai ter que saber. Se não sabe, é por 
que você não tá acompanhando o seu fornecedor, mas a principio é uma coisa que você já tem 
que saber. Agora qualidade não! A qualidade você se surpreende né... se ela aconteceu uma 
falha aqui você travou tudo no meio do caminho. Flexibilidade você ainda pode decidir: não 
vou mexer. Eu tenho um impacto lá no final.. 
Eu queria mexer mas não vou mexer por que... 
Por que não vou conseguir. Então assim, o impacto lá no final talvez você perca uma 
oportunidade de venda. É fato? É fato. Perco uma sequencia de produção. É fato? É fato. Mas, 
assim, você ainda tem uma opção de decidir sobre isso, por isso que eu acho que ele acaba 
sendo menos relevante nesse sentido. Não tem tempo de reação, qualidade não tem.  
Legal. E aí quando a gente vai no desenvolvimento então, o que que é o principal? Ah. É 
novo produto, é nova peça, novo carro... que que o fornecedor a primeira coisa que em 
geral né, por que são várias peças cada tem a sua peculiaridade, pra um fornecedor que 
tá dentro de um projeto novo, o que que é mais importante?  
E confiabilidade ao projeto, é o preço, é a velocidade ou é a flexibilidade de alteração 
técnica? 
Então, eu eu penso assim. Eu penso na confiabilidade ao projeto por que a gente não tem aqui 
aderência ne. Por que assim, você tá falando de confiabilidade. 
A confiabilidade das especificações seria é que aqui talvez o nome não tá muito legal,  
Ó lá: confiabilidade ao projeto: fabricar matéria prima, peças e componentes em 
conformidade com o projeto original. 
Isso... 
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Então, Se eu tiver olhando pra isso que tá escrito e pensando assim se o cara fornecedor é 
capaz de fornecer, é uma coisa. Se eu to olhando isso daqui como como é... de novo né, eu to 
tirando da perspectiva do on going né. 
Isso. 
Então eu to falando assim ó: eu olho pro fornecedor com um critério, primeiro critério é saber 
se ele é capaz de atender o que eu costumo o que eu vou pedir. E aí ce tem duas situações. 
Você tem a situação que você tem o fornecedor que você já tem o histórico deles, e você pode 
ter um fornecedor novo que nao tem histórico ainda que através do processo de 
desenvolvimento de fornecedores você vai saber se ele vai ter essa capacidade ou nao. Então 
você manda técnico lá, pra conhecer a linha de montagem, pra ver como que ele desenvolve a 
peça, dependendo do tipo de coisa que você vai passar pra ele desenvolver. Pra ver se ele 
consegue dar aderência ao projeto. Uma coisa. Quando ele participa. Quando ele nao 
participa, é simplesmente construir aquilo que você especificou. 
Que é outra aderência também 
Que é aderência ao projeto: você fala assim, olha: eu não to participando do desenvolvimento 
mas eu tenho que entregar a peça como ela foi especificada.  
É o sete mesmo... 
É... então olhando pra nesse momento, primeira coisa é isso, depois é preço. 
Tá. 
Então, ele tem que ser capaz e tem que ter preço. Ah, e que mais que ele tem que ter? Tem 
que ter capacidade de entrega que não tem aqui, né... talvez você possa colocar como 
confiabilidade né... você poderia colocar ele de novo aí, o quatro, no sentido de capacidade 
nao necessariamente de ser capaz de entregar , mas dele ter condições de entregar de produzir. 
Por que eu to desenvolvendo. 
Ta. 
To aqui atrás... (no ciclo de desenvolvimento). Né. 
Ta bom. 
 E aí, falamo de aderência, preço, capacidade ... tem mais algum que a gente falou? 
Não... aí o último foi a velocidade, que aí dentro desses quatro aqui sim... 
Velocidade de alteração técnica... isso...  
Aí, ficaria junto com qual?  
Ele ficava o quinto... ele seria o quarto né, na verdade...  
No quarto lugar fica aí velocidade. 
Velocidade é.... na verdade velocidade não... é flexibilidade das alterações técnicas.  
Ah. Desculpa, tá certo.... 
Flexibilidade de.. é o dez aí... que a gente falou lá lembra, que .... 
Sim, lembro. 
Então, primeiro assim, que ele ele ele pode me entregar o projeto? Pode. Tem um bom preço? 
Tem. Ele é... é.... 
Ele tem uma capacidade então pra me entregar conforme... 
Conforme o pedido? Eu tenho. Ele é flexível pra a a fazer as alterações do projeto do jeito que 
eu vou fazer, né? Eu vou fazer alterações aí que ele consegue corresponder? É um fator 
importante. Seria legal , eu tava aqui pensando, se você tivesse acesso a um questionário de 
avaliação de fornecedores, né.. se alguém.. se alguém... se um fornecedor que tenha 
participado ou... todos eles tem... todos eles sabem os critérios que eles são avaliados. É... nao 
sei se eu consigo isso pra você... é.... vou dar uma sondada...  
É... por que eu não preciso nem divulgar quem é o fornecedor... é só pra entender os 
critérios que estão lá.  
Você proc... talvez em algumas publicações a gente acha... sabe na AUTO DATA? Na revista 
Auto Data sempre sai lá sai os fornecedores que receb que foram premiados pela Ford, pela 
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Volks... normalmente ela é distribuída dentro da indústria, né... eu não sei se ela tem exemplar 
pra venda. 
Eu vou ver se no site deles eu consigo um exemplar... beleza... então aqui a gente fechou 
a primeira etapa e aqui essa segunda parte mais, longa é o seguinte: não tem tanto mais 
não tá... por que na segunda etapa a gente vai falar da autopeça como compradora, tá..? 
Tá. 
Essa parte aqui, ainda falando da autopeça como fornecedora, sao os mesmos critérios 
que a gente falou agora e aí, eu acho que ó... vamo focar então na fase de 
desenvolvimento pra responder essa etapa, que... e pensando assim que você é um 
fornecedor que tá desenvolvendo mas seja um fornecedor atual, né um fornecedor que 
tá há anos lá e aí... por que aí eu to imaginando assim: se eu eu to desenvolvendo um 
novo projeto, mas assim, como eu já to ha muitos anos fornecendo um produto pra uma 
montadora, algumas coisas aqui eu já sei que eu tenho que ter, então acho assim que 
nesse sentido eu consigo responder nessa fase aqui é já pensando num ongoing. Então 
assim eu queria que você me falasse, por exemplo, o que que é mais importante, a minha 
empresa ter capacidade no quê, sendo de um que eu não concordo e seis eu concordo 
totalmente. 
E eu tenho que responder como se eu fosse um fornecedor? 
Como se você fosse um fornecedor... 
É.. no... na... na... na perspectiva do fornecedor, eu acho que essa ordem se inverte, eu acho 
que preço é a primeira coisa que vem na cabeça dele.. eu acho que preço vem primeiro. Em 
segundo eu acho que aí vem a aderência ao projeto... é....  
A flexibilidade então aqui entra junto também? De conseguir fazer as alterações que o 
cliente quer?... 
Aqui o que é que... eu to pensando aqui... grau de concordância... (lendo) é... então esse 
(lendo)... to tentando ver como é que como é que fica essa escala no que a gente tá falando. 
Né... ce... eu to dando o grau de importância aqui né... tem mais importância pra isso ou eu to 
dizendo o que é mais importante naquela fase? 
Não... então por exemplo, aqui por exemplo, pro um, não precisa comparar um com o 
outro nessa etapa... só olha e fala : eu tenho que ter capacidade de modificação? Por que 
de repente é uma coisa que é que é habitual à montadora fazer uma alteração então, no 
cronograma de entrega, então, eu tenho que ter capacidade de mudar os prazos de 
entrega?  
Ah... eu acho que é quatro [item 1]. O fornecedor de matérias primas peça e componentes 
(lendo) ter preço baixo comparado com similares da concorrência [item 2]... eu acho que tem 
que ter... eu to botando seis aqui mas eu to em duvida se é seis.... fabricar em prazo curto 
[item 3]?. Mais curto que os seus concorrentes? Fabricar em prazo mais curto que os 
concorrentes? Ah... eu colocaria quatro também... é importante mas nem tanto... entregar 
dentro do prazo estipulado [item 4].... isso é importantíssimo... então, esse caso aqui eu acho 
que é seis também... aceitar modificação no contrato durante o período de fabricação de peças 
e matérias primas e componentes [item 5]... é... aceitar modificações... eu acho que é quatro 
também... Atender normas internas e de segurança. [item 6].. cinco... segurança, não, 
segurança é seis... tem que atender, esse nao tem nao tem opção. Fabricar peças e 
componentes de acordo com o projeto original [item 7], também tem que ter... o eu vou por 
esse peso cinco... capaz de fornecer peças capazes para o que foram projetadas.... (pausa) vou 
por peso cinco também... depois eu vou dar uma revisitada também pra ver se o meu critério 
foi consistente... to em dúvida.... 
Tudo bem. 
Fornecer peças e componentes capaz de operar o máximo de tempo possível antes de ocorrer 
uma falha [item 8]... é muito abrangente isso aqui.. eu vou deixar quatro... 
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Aqui esse item é o seguinte: é ele estar dentro da especificação e o item funcionar dentro 
daquele período que eu esperava que ele funcionasse. Então, ainda tem a aderência as 
especificações do projeto, mas é a consistência da qualidade do item nesse caso... 
É...nao.. então tá certo... eu vou deixar então aqui esse esse cara... é... essa confiabilidade do 
produto?  
É confiabilidade das pecas... 
É que você lê aqui, dá uma..... é trick né? (risos) é pegadinha!!! Aceitar modificações durante 
o período de fabricação [item 10]. Se for no desenvolvimento é relevante. Mas não vou dar o 
peso máximo aqui... então eu vou dar quatro... eu to achando meio tendenciosa essa minha 
minha.... é... o desenvolvimento ó aqui... precisa balizar... se eu to no desenvolvimento isso 
aqui passa a ser menos relevante... se eu to na produção é mais relevante... então pra dar um 
posicionamento mais adequado é... um balanço... isso aqui talvez tenha menos força... é ... 
botar isso aqui lá no dois, esse negocio [item 1]... fornecer matérias primas e componentes 
com preço baixo [item 2], no desenvolvimento isso é importante... fabricar em menos prazo 
[item 3]... eu vou descer um pouquinho por que eu acho que ele é menos relevante...  
Você colocou ele em qual? 
Em três... entregar matéria prima no prazo estipulado inicialmente [item 4]... a gente tá no 
desenvolvimento... então eu vou colocar dois aí.... não... quatro quatro quatro....  
Aqui... mas você tem o cronograma de projeto também né? 
É... mas é diferente... é diferente... aqui essa confiabilidade de entrega aqui eu não posso 
avaliar quando a gente chama de projeto. Projeto pra cada projeto você pode ter uma uma um 
desafio diferente em temos de data... eu acho que aqui a gente tá tratando do tema de entrega, 
se é relevante um fornecedor entregar no prazo no momento que eu to desenvolvendo ele? É 
relevante mas não é tão relevante quando eu estou desenvolvendo.  
Então é dois que você colocou aí né? 
É... mas é difícil viu...  ser coerente aqui... é.... tá complicado. 
Sim... mas ao passo que você desenvolveu é primordial, e aí fica aí um peso alto, que era 
o que você tinha colocado antes? 
Isso.. por isso  que você tem que equalizar um pouco complicado né... saber que eu to 
colocando alguma coisa mas saber aqui que eu to analisando do ponto de vista de 
desenvolvimento.  
Entendi. 
Tá... o sete, fabricar... cinco... sabe que esse aqui, é... por que que eu não to colocando seis 
aqui no projeto inicial... por que tem o outro lado da moeda. A montadora nem sempre acerta 
no projeto inicial. Tá bom... você fala assim que eu tenho que atender o seu projeto, mas 
chega lá na frente eu vejo que seu projeto tá furado... e o que que eu vou fazer? Vou atender 
seu projeto original à revelia do que o cliente vai pensar lá? Não, eu não posso. Eu tenho que 
voltar a discutir o projeto.  
É. 
Então tem outras moedas que podem acontecer no meio do caminho, entendeu?  
Entendi. 
Por isso que talvez caia um pouco o peso dependendo do momento que ce tá lá... agora 
segurança e preço talvez, agora eu to do lado de cá né, eu tenho que ter preço competitivo. 
Falei competitividade, não necessariamente... aqui é um pouco trick também, né. 
É... é você conseguir ser mais competitivo que o cara né.. 
É... por que baixo, o barato sai caro. Competitivo a propósito, por que nao adianta nada, o 
cara coloca uma peça que deveria custar cinco mas ele coloca uma que custa dois, só que aí a 
empresa vai a falência... aí, você (montadora) vai fazer o que? Por isso que o preço, o preço é 
relativo. Ele tem que ta combinado com outros fatores. Por que assim, aquela velha história, 
se você não faz uma análise, uma boa análise de equalização de preço, no teu inicio de 
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projeto, se você não tem uma contrapartida, ele pode te sequestrar lá na frente. E aí? Você fica 
como? Tudo bem.. tem uma série de fatores envolvidos mas eu fui sequestrado... e não 
adiantou, eu passe madrugada negociando, eu virei noite, e não entrego não entrego não 
entrego e pode chamar o cara de qualquer coisa que você quiser, mas ele não entrega. E aí? 
Você vai fazer o que? Você tem que negociar. Você tem que chegar a um ponto de que seja 
.... custou uma grana... lá, esse item foi um item. Mas tinham vários outros itens que eu fui 
sequestrado por esse fornecedor... eu fui literalmente sequestrado por que ele chegou assim e 
falou: eu quero tanto pra acabar a obra... não.. mas no contrato.... não, mas eu quero tanto, por 
causa disso, disso e teve uma lista de coisa que ele apresentou como claiming que ele disse 
assim que se você não me ressarcir esses custos todos aqui que eu to tendo aí... é uma coisa 
que as vezes pega. Então, se você tá comprando do cara e você às vezes só olha preço, 
esquece o conteúdo, o contexto todo, você dá com os burros n’água. Você comprou mais 
barato só que vai te custar três vezes mais la na frente por que esse cara não vai conseguir 
produzir por que com aquele preço ele não sobrevive, aí lá na frente ele vai te apresentar a 
conta. Ou então, você vai ter que desenvolver outro fornecedor por que esse cara vai à 
falência. Também a empresa tem que olhar preço num contexto mais amplo, não é só não é 
muito fácil, não vou dizer que é uma coisa muito assim.  
Só que aí você tem que olhar o contexto todo... a saúde financeira... 
A saúde financeira, por isso que olha sempre, eu combino qualidade capacidade preço né... 
são vários fatores, essa essa avaliação de fornecedores leva um monte de coisa em conta, 
então tem um relatório lá o cara olha um monte de coisa, por que se não você acaba entrando 
pelo cano e não dá pra você parar no meio no desenvolvimento do projeto, por que o 
fornecedor ele não conseguiu entregar. 
Entendi. 
E já teve várias situações.  Por exemplo, teve um fornecedor que no meio do projeto desistiu 
dele. Falou assim. Ah, to com problema financeiro, eu não posso, num... não me lembro se ele 
pediu concordata... e aí parou.... e aí que que a empresa teve que fazer: ou ou desenvolve um 
outro fornecedor pra entregar, ou ela teve que fazer o insourcing. Então, parte a empresa 
pegou pra ela e parte ela passou pra outro fornecedor... então é o que a gente chama de 
puxadinho... lá na fábrica, se vai lá, a fábrica é assim: tem um T. Na prensa é um negocio 
assim e aqui é a linha de prensa e aí vai montando carro vai montando carro a lataria até 
chegar aqui. Só que tem um monte de componente de lataria que são peças pequenas, são 
chapas prensadas menorzinhas, suporte e tal que esse fornecedor ia fornecer. Aí viemo aqui e 
fizemos um puxadinho, que ficou fora do desenho da fábrica e tal, daí a gente chamava de 
puxadinho, pra atender o que o fornecedor não entregou. 
Mas aí então, a empresa tem que ter a capacidade de inclusive conseguir montar o preço 
certo? No início? 
É... no início... tem tem tem que ter especialista dentro da montadora capaz de montar aquele 
preço e tem, tanto que ele tem o ferramental, ele sabe pra um , nao vou dizer para cem 
porcento das peças tá? Tem peça que ce baliza por mercado e tem peça que se tem que tê 
esse... não é pra tudo que você tem que ter tudo. E tem esses segmentos né... que que são 
essas peças específicas e peças comuns de mercado. 
Entendi, legal. 
Então? Fechou aí? 
Acho que fechamos né. Ó agora aí eu queria que você fizesse agora a mesma coisa, só 
que você como você é uma autopeça que tá comprando os insumos pra fornecer para a 
montadora. Então é outra perspectiva agora... então aí de novo a gente volta naquele 
quadrinho da segunda página e avalia e vai a mesma coisa, a gente vai falar: quais são 
os mais relevantes e no final a gente vai dar a ordem de importância que vai dar pra 
eles. E no final de novo, a gente faz essa pontuação de um a seis pra todos eles.  
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O que que muda... quanto perspectiva de comprador da autopeça. (pensando). Aí ce vai 
avaliar dos dois jeito? Como que ficou? 
Tá... então, são os mesmos critérios que a gente vai usar e ....  
Então só relembra pra mim lá no desenvolvimento... nove quatro um e oito,... 
Isso na operação, né o dia a dia né. O desenvolvimento ficou o sete o dois o dez e o três.  
Na operação com o fornecedor... então, confiabilidade das peças...  
Agora né... não sei.. você tem experiência com autopeças também, ou não... é mais 
montadora?  
Não, eu tenho mais montadora... então, eu tenho um pouco de dificuldade de colocar o sapato 
deles, eu to tentando aqui pensar o que que mudaria né... é difícil eu julgar sem ter a cabeça 
da montadora que eu tenho, por que eu não vivi a vida do cara do dia a dia. O que eu imagino 
que muda é que do second tier pro né do segundo pro primeiro segmento, é que você tem uma 
velocidade maior, você tem, as empresas são menores, a condição de entrega dele e da 
flexibilidade, aqui muda. O cara tem que trazer mais responsabilidade pra ele do ponto de 
vista de desenvolvimento do que o cara vai ter... então talvez aqui por parte de projeto o cara 
puxe mais pra ele do que pro cara... é... não sei se você entendeu o que que eu quero dizer... 
em termos de desenvolvimento, o second tier aqui fica com mais responsabilidade do que o 
third tier... a montadora ela pode delegar pro segundo, mas dificilmente o segundo vai delegar 
pro terceiro a menos que seja muito especif especificidade técnica muito grande na na ponta 
né... 
De insumo mesmo? De matéria prima bulk? 
É. Um negócio que só o cara faz né... o que faz o microchip lá não sei o que... aí é muito dele, 
não tem como interferir lá entendeu? Mas aí lá muda a relação, por que é aplicação né... o 
cara desenvolve lá só que ele desenvolve de tonelada aquele microchip, e eu sou só uma 
aplicação. Então o fornecedor aqui nessas situações ele aplica o que alguém faz lá com com 
com maior capacidade técnica. Então esse cara aqui ele passa a ser ele passa a ser é 
fundamental pra ele na operação preço, por que ele não tem ele não tem as longevidades de 
prazo que a montadora exige dele. Tão ele compra talvez em lotes maior, talvez em mais 
lotes,  pode comprar de mais fornecedores, ou talvez aqui mude mude um pouquinho a 
relação entre confiabilidade e preço que a gente tinha colocado no desenvolvimento, pra esse 
cara passa a virar um pouco mais importante na operação, entende? Só isso que eu consigo 
enxergar de mudança. Eu acho que preço nesse caso, olhando como como fornecedor talvez 
preço pese mais. Por que ele como ele aplica, ele vai buscar vários que fazem a mesma coisa e 
tenta aplicar... por que é difícil né, o universo é tão grande... é muito grande o de peça, talvez 
pra ser um pouco mais justo teria que segmentar as classes de fornecedores pra ser um 
pouquinho mais justo né. Tão como aqui é muito amplo, ce tá na cadeia inteira, é difícil 
unificar uma visão do que é mais relevante. Talvez pra cada segmento você tenha uma cadeia 
um pouco mais diferente de reação.  Eu diria pra você o seguinte: pra sistemista você teria 
uma posição um pouco mais parecida com a da montadora.  
Por que ele tá muito próximo? 
Por que ele tá muito próximo, isso eu garanto.  
Meio que incorporou já o processo da montadora? 
É... e e e aí ele puxa demais, ele puxa quase que igual, e ele acaba agindo como se ele fosse a 
própria, por que ele tá vindo bem mais próximo. Quando o cara tá um pouquinho mais 
afastado talvez a relação comece a mudar, por que quanto mais afastado talvez mais a relação 
comércio/preço fica mais evidente.  Eu acho que é assim que eu julgo, não sei se tá certo ou tá 
errado... 
Não não.. é mais uma visão mesmo, é uma visão do mercado mesmo na verdade a nossa 
conversa aqui é mais um input... 
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É... tá tá pelo menos do que eu vivi eu acho que isso pra mim faz sentido na minha cabeça e 
as reações que eu vejo dos fornecedores também faz sentido, por que: se eu pegar um 
segmento qualquer, caixa de direção, parece pra você muito específico o desenvolvimento e 
tal, mas que co que o cara compra? Parafuso, porca, arruela,  o fundido né, a montagem dele é 
bem diferente da.. a montadora tá vendo ele com tecnologia embutida... ele tá vendo ele tá 
vendo peças, o parafuso... 
É o MRP... é... 
Parafuso M16 não sei das quanta, tão a compra dele é diferente entendeu? Assim que eu vejo, 
então quanto mais distante ele tá da... da montadora da onde aplica, mais diversificado é a 
cadeia de suprimento dele. Por que ele abre um leque absurdo né de coisa... 
 E ele quando ele vai comprar do cara é... 
Lote. Fazer por lote, é fala assim ó, vou comprar um milhão de parafuso e vou pegar um 
preço e vou produzir isso aqui a vida inteira. Tanto acontecia isso, é, eu to falando por que eu 
tenho algum julgamento pra fazer, não to falando da boca pra fora. Lá na ZF quando eu fui 
fazer fechamento de projeto a montadora tinha dois meses de pedido firme né... eu chegava lá 
o cara tinha parafuso pra produzir três anos...e aí eu não pagava, ele perdeu tudo, eu não 
paguei. Pra ele, por exemplo, ele comprava um componente importado que tem lote mínimo. 
Ele produzia cem pra mim mas ele precisava comprar mil do cara lá... aí ele comprou mil, até 
ele consumir esses mil e comprar outro lote... então assim, pra gente não ficar divagando, no 
sistemista eu botaria assim a mesma coisa e aí, quanto mais distante eu to da montadora, eu 
acho que preço passa a ser mais relevante, a questão comercial passa a ser mais relevante por 
que eu compro mais quantidade... 
E também provavelmente você não é fornecedor só de uma montadora única... 
É... e eu posso também não tar sendo justo aqui por que tem um universo muito grande aí 
fora... e é muito segmentado, então, eu to falando pra alguns segmentos que me vem na 
cabeça que por exemplo: montagem da caixa de direção, sei lá... platô e disco, coisas que soa 
o cara compra mola, compra lona compra coisas menores e aí é mais pulverizado, o mercado 
tem mais empresas que fazer.. algumas coisas são relevantes, por exemplo, segurança você 
pode ter uma questão fundamental envolvida, ah, se é freio eu vou vargas, eu vou em outro 
mas não vou no zé da esquina pra reposição. Você tem esses conceitos né, que pode entrar 
nessa cadeia ai e é difícil julgar. É muito ampla. Ce vai... elétrico, mecânico, hidráulico, 
pneumático... tudo tem no carro. Não dá pro ce botar num julgamento pra você ter num 
julgamento todas diversidades de fornecedores, pra você ter uma coisa mais justa talvez você 
precisa ter um estudo mais segmentado, olhar isso com com um pouco mais de... mas no 
geral, como uma teoria mais genérica, aí você pode trabalhar dessa forma... mais próximo 
mais parecido, mais distante mais comercial fica pela pulverização.  
Então, comercial também vai ser isso, eficiência na entrega? 
Isso, me entrega, no tempo que eu quero no lote que eu quero, fica a mesma coisa, só que a 
qualidade a relação qualidade preço, muda... por exemplo, com a porca com a arruela qual a 
tecnologia empregada que você tem? Qualidade da arruela por exemplo é visual... é um 
negocio bem mais palpável do que é de um componente composto. Então é mais fácil você 
apurar a qualidade e fica menos relevante por que o mercado demanda produto desse produto 
como uma commodity, o parafuso tá na prateleira. Então a relação talvez, de importância da 
qualidade nesse nessa ponta diminua.. 
Entendi. Apesar de ter que atender a especificação, mas... 
Mas é um item de prateleira... ele tem lá e tal... até por que aí é que entram aqueles outros 
órgãos, né... o INMETRO que regulamenta algumas questões fundamentais, qualidade da 
matéria prima, o aço, composição, bá bá bá. Lá talvez é mais afetado por que talvez entra no 
no mercado consumidor de uma maneira geral. 
Então, aqui, vamo colocar em primeiro lugar o preço? E  em segundo a eficiência... 
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É .. eu trocaria o preço pela qualidade por que a qualidade talvez caia, eu não sei se ela ficaria 
entre aqui ou se ela cairia fora aqui do nível de coisa... por exemplo flexibilidade não teria...  
de produto.. talvez entraria essa qualidade aqui.. por que flexibilidade de produto lá e zero. 
Então, preço, confiabilidade da entrega, confiabilidade das peças e qualidade? 
É. Fechou, passa a régua fecha aí! (risos) 
Ok. E aí basicamente o cara vai forçar o preço no no... (pausa)... nesse caso, como que 
você enxerga a negociação do comprador? 
É lote. Quanto mais quantidade... melhor melhor melhor oferta né.... ele vai buscar melhor 
oferta dentro de uma qualidade comum do mercado, ve que pode oferecer... por que assim, 
depende muito, mas se pegar um segmento que demanda de porcas e parafusos tal, tem 
tonelada de empresa que faz né, então ele deve ter uma uma corrente de fornecedores lá, e faz 
uma cotação. É bem assim: cota quem tiver o melhor preço ganha, ele deve embutir no 
processo o tempo de estoque dele, a estratégia de estoque de custo é outra, é um pouco 
diferente... eu não tenho essa experiência pra te dar uma resposta mais adequada tá? 
Ok. Bom... Aqui na segunda fase você consegue dar algum insight ? 
Aqui o que que é? 
É aquela fase que é o seguinte: então de novo, na outra etapa a gente respondeu o 
sistemista ou o fornecedor direto da montadora o que que ele considera ser importante 
que ele tenha para ser fornecedor da montadora. Agora nesse caso é assim, se eu sou um 
sistemista ou outro fornecedor direto da montadora, quando eu vou comprar a matéria 
prima o que que é mais importante que o meu fornecedor tenha daí, pra que eu consiga 
atender o meu cliente... 
Ah... compra de matéria prima é uma encrenca... é que eu to pensando aqui quais são as 
matérias primas que a gente tá falando né... em geral você tem aço, plástico, é... fibras, 
tecido... borracha... e e aí esse esse universo ele é um pouco diferente né... ele é um pouco 
diferente... eu não sei quais são os critérios mas o que eu acho que é mais importante para o 
fornecedor é ter volume pra comprar bem. Né. Não sei, essa é uma pergunta que eu nunca 
parei pra pensar, pa ver... ele como é que é ele comprando matéria prima lá na ponta... matéria 
prima, matéria prima... é que matéria prima pra mim é o seguinte... é um segmento em geral 
mais restrito em geral dominado por cartéis, em grande parte deles, cartéis mesmo que 
informais, e aí o que que você tem que ter? O  o o ... que que é importante a capacidade da 
empresa dele ter... pra comprar bem matéria prima... eu acho que muda viu... na minha cabeça 
não vem nada relacionado à qualidade, à prazo... é, aqui você tá colocando o fornecedor na 
posição de comprador de matéria prima, né? 
É... então é assim, ele tem lá ele vai fornecer lá ou um pneu ou um freio... eu não sei... aí 
pra fazer o freio ele tem que comprar os componentes do freio... daí ele explode lá o que 
que ele precisa comprar e tudo mais quando ele vai falar com esses fornecedores aqui, 
cada componente desse é o mesmo processo, talvez é o mesmo processo menos complexo 
do que você desenvolver o carro, mas você também de repente o freio ele é feito disso 
disso e disso mas isso daqui, pra ele tem um efeito xis, e eu tenho que fazer uma 
alteração técnica nessa matéria prima que vai melhorar a performance do negócio, sei 
lá, entendeu? Então, aqui eu também vou ter que ter um processo de desenvolvimento 
que não vem ao caso mas, é... eu também vou ter que ter então um controle de 
qualidade, o processo é o mesmo, vai ter que ter o controle de qualidade, ter um 
programa de entrega, vai ter coisas que que que que envolve o processo como um todo, 
então acho que talvez simplificar um pouco né pra gente conseguir ter um bate papo 
dessa outra etapa... 
Eu é... assim, eu consigo pensar nisso aqui na aderência do projeto, por que assim, é 
especificação, é... é... muitas vezes é química, muitas vezes é dimensional, muitas vezes é é.... 
é volumétrica, é... são questões bem assim é exatas, então o cara vai ali comprar um tipo de 
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ferro que é um metal que vai ter que ter certa densidade, uma certa.. sei lá, tem que ter uma 
composição  xis, é.... então acho que aderência ao ao ao projeto é importante. Né penso aqui 
em chapa de aço por exemplo. Tem tem, o projeto ele tem especificação e tolerância.. então 
ele  ele tem zero virgula dois milímetros menos xis porcento, tão na compra do fornecedor da 
matéria prima ele vai olhar isso aqui né com a aderência. Aí preço, o o  preço passa a ser 
relevante depende do segmento. Se não for dominado né... se não for commodity... 
É ... commodity fica mais difícil né... 
É... então assim... bom, modificar o prazo de entrega para alterar mudança de cronograma, 
bom acho que é relevante mas tamo pensando aqui em que momento agora...? 
Vamos pensar no on going... 
Então acho que isso aqui é relevante... [item 1]. [item 20 fornecer matéria prima com preço 
baixo... é relevante, agora se ele consegue ou não é outra história né, mas vou colocar aqui 
como relevante. Fornecer mais rápido que os concorrentes [item 3]... é... fabricar em prazo 
mais curto que os concorrentes.... eu vou colocar um quatro aqui... entregar dentro do prazo 
estipulado [item 4], isso acho que é relevante... se o cara não entrega a matéria prima no prazo 
não tem produto.. vamo colocar seis aqui.. aceitar modificações no contrato [item 5] isso aqui 
eu acho que é menos relevante, vou colocar um três. Atender as especificações de normas e de 
meio ambiente [item 6] isso é relevante. Fabricar em conformidade com o projeto original 
[item 7] é relevante, já tinha falado, fabricar é... isso aqui matéria prima é relevante mas um 
pouco menos vai... fornecer matéria prima, peças e componentes capazes de operar [item 8]... 
isso aqui não tem jeito né... qualidade aqui da matéria prima nesse caso é fundamental. Agora, 
ah, difícil, não fecha aqui... peça e matéria prima sem interrupção... a minha empresa é 
importante a capacidade da minha empresa em fornecer matéria prima ou não, eu to 
comprando né? 
Tá comprando. 
É... então... é... eu acho que esse aqui...nossa difícil, eu não consigo pensar nas situações né.. é 
difícil eu avaliar isso aqui. Que me ocorre o que me ocorre é assim, quebra de quebra de barra 
de direção, por que que acontece? Ah... o aço não atendia a especificação técnica sei lá... 
nossa mas pra isso ocorrer to falando de um spill de um recall de uma vez na vida. Nunca 
acontece um negocio desse. É importante pra ele lá na ponta? É... é... o o cara se sujeita a 
correr um risco de ter de fornecer uma matéria... só se acontece alguma contaminação, um 
negocio muito né... então o que que é importante pra ele? É ter qualidade... é.. qualidade do 
processo dele... de de .. não sei... tá um pouco mais difícil, mas eu acho que é importante. 
Aceitar modificações técnicas na matéria prima? Difícil eu não sei como que é a dinâmica 
né... se altera, se não altera, se isso é uma coisa que se mexe muito, eu não tenho essa 
sensibilidade.  
Entendi. 
Única matéria prima que eu tive contato mais foi compra de bobina de aço. E lingote de ferro, 
mas ai o que que acontece... a preparação toda... eu trabalhava numa empresa, na verdade eu 
trabalhei em autopeça, eu tinha falado que não tinha mas eu tenho experiência sim. Muitos 
anos atrás... e só agora me ocorreu isso por que eu falei do lingote de ferro, eu trabalhei na 
Aços Villares. Fabricava cilindro do motor. É que naquela época eu era só office-boy né... eu 
não conseguia pensar do jeito que eu penso agora. Eu to tentando lembrar, resgatar da minha 
memoria isso aqui.. é... p** o cara comprava o que vinha lá de tonelada daquele lingote lá que 
ele testava a especificação, fazia a mistura... então ele comprava da onde viesse meu... por que 
ele fazia a qualidade da composição era dele, então ele misturava pra fazer a composição do 
fundido. Tão tinha la os fornos, e aí ele botava a composição, se tinha que colocar mais uma 
coisa ou outra, sei lá, ele fazia lá as misturas que ele tinha lá... então eu eu não lembro, eu to 
tentando puxar aqui na minha memória como é que os caras comprava as coisas mas eu não 
lembro aquilo lá... mas meu, eu lembro que chegava aqueles caminhão cheio de pedaço de 
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ferro, os caras botava no forno, fazia as medições lá, tinha o laboratório que testava, tão era 
um negocio assim meio , pra mim, a exigência ali era quase zero, pra mim a exigência era 
preço, da onde que ele ia buscar essas matérias primas? Ou de reciclagem, ou de das próprias 
é... próprios fornecedores de metais, mas é que eu não lembro eu não participava do processo 
de compra, eu não conheço, eu não cheguei a conhecer... minha atividade lá foi  muito 
operacional.. to tentando lembrar, to aqui na minha cabeça vendo lá as coisas acontecendo, 
mas não, eu não consigo saber como é que era. Difícil. Tão assim, essa relação aqui é... então 
assim, aceitar modificação de alteração técnica de matérias primas durante o período de 
fabricação [item 9] eu vou julgar ela menos relevante, por que não me parece mas... não me 
parece fácil mudar, eu vou colocar três. Tentei.. acho que aqui eu não to sendo tão fair. 
Tudo bem... mas é um insight que ajuda. Agora assim, de tudo o que a gente falou aqui 
você acha que ficou alguma coisa de fora, principalmente da primeira etapa que é onde 
você consegue ter maior sensibilidade? 
Posso voltar um pouquinho no seu objetivo? O que que você tá querendo mostrar mesmo? 
O seguinte... no setor automotivo a primeira etapa da minha pesquisa é assim: eu vou 
verificar o alinhamento estratégico do que a montadora vê como ideal o fornecedor ter, 
o que aí assim. Eu tenho a visão da montadora, eu então vou ter a visão do fornecedor 
da montadora não necessariamente sistemistas mas que tem um relacionamento direto 
com a montadora, então, pra eles, pra eles serem fornecedores dessa montadora o que 
que eles julgam importante eles terem, e aí é esse questionário que eu usei com você, e aí 
eles vão me responder o que que eles julgam que eles tem que ser capaz mas também o 
que que eles julgam que o fornecedor deles também tem que ser capaz. Então eles vão 
me dar a versão deles e dizer ah, eu tenho que fazer assim assim assado, mas o meu 
fornecedor precisa me fazer assim assim assim pra me entregar. Então tipo, eu vou 
pegar o posicionamento dele com a montadora e com então eu to tentando puxar os elos 
todos juntos pra poder identificar na cadeia automotiva o que parece que é comum é ter 
flexibilidade, confiabilidade de tudo, da peça e das entregas e do custo... por exemplo... e 
aí, a segunda etapa é eu conseguir identificar exatamente as capacidades desses 
fornecedores então assim ah, o fornecedor ele tem um planejamento de longo prazo, ele 
tem reuniões de floolw up com com o cliente, ele tem um planejamento interno de 
S&OP, ele tem um planejamento lá de vendas com marketing e faz um balanço, estuda 
capacidade da linha, identifica lá a tecnologia que ele precisa, nova ou não.. então assim, 
no final do meu trabalho, eu vou identificar as capacidades dos fornecedores, mas essa 
etapa agora eu preciso identificar o alinhamento.. então teoricamente, essas estratégias 
que ele tem assim de negócio tem que tar alinhado, por exemplo, se a minha montadora 
tem um produto com alta qualidade, então a qualidade tem que tar em todos os elos se 
não, não vai chegar qualidade lá na montadora... então eu to estudando esse 
alinhamento primeiro, pra depois identificar as capacidades deles, entendeu...? 
Hum-hum... é que agora me ocorreu, uma coisa que está sempre nas pautas tem sido um 
desafio das montadoras e um desafio dos fornecedores que são é... em certos momentos de 
pico de desenvolvimento, algum elo da cadeia vira um gargalo, pra atender uma demanda de 
crescimento né... então a demanda de crescimento por exemplo... ah... eu quero qualidade, aí, 
o cara fala ó, pra ter qualidade eu tenho que investir.. aí pra investir, eu tenho uma visão de 
futuro e uma credibilidade nessa previsibilidade de mercado que ninguém tem. É um xis, 
então assim, a única coisa que ficou assim na minha cabeça foi como que alinha a questão dos 
investimentos, mas isso eu acho que está na segunda etapa. Por que primeiro você tem a 
expectativa né, que é xis... e na segunda etapa, é assim, como é que eu alinho esse 
investimento pra atender essa expectativa, né... 
São coisas que a cadeia inteira teria que ter né... 
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É... taria na segunda etapa de quais seriam as ações né... por que o que que aconteceu, por 
exemplo, em noventa e sete a gente teve uma previsão que o mercado subia três milhões de 
unidades e não ocorreu... quem investiu perdeu, quem não investiu beleza. Quando começou 
essa demanda de crescer o mercado de novo que veio agora na onda de 2008, 2009, 2010,  e 
agora a gente tá com três ponto cinco milhões se eu não me engano, muita gente não tava 
preparada pra crescer e tava com medo que acontecesse o que aconteceu em noventa e sete de 
não atingir o pico de produção, por causa da falta de previsibilidade, e e e tem uma questão do 
da mont da indústria automobilística ser um.. um... um proc existir um processo cíclico de 
altos e baixos que sempre ocorre, momentos de alta e queda aí o mercado começa a cair cair 
cair... parece que a gente satura a capacidade de compra aí o mercado começa a reagir... pode 
ter vários fatores, pode ser da economia, por que espaço tem né... espaço pra crescer o 
mercado tem... mas ela é cíclica. Então tá todo mundo esperando qual que é o próximo ciclo 
de queda da... mas preocupação na verdade o quanto que ele investe.. o quanto de capital você 
bota em risco sabendo que tem um novo.. uma hora vem um novo ciclo de queda... né. Mas é 
o risco do negócio né... eu acho que isso é uma questão que vai vai um pouquinho além dessa 
nossa visão aqui... eu acho que dentro dentro da visão de relacionamento direto de operação e 
sendo um pouco mais imediatista né nesse nesse relacionamento montadora fornecedor eu 
acho que tá dentro.. não consigo pensar numa outra questão que você levantasse. Se você 
conseguir chegar nesse dois ou três seria legal.  Pra você poder focar... se começar a 
diversificar muito pode ser por causa da diversidade de autopeças de de fornecedores... 
Você acha então que vale a pena no meu questionário final por que como tem toda essa 
questão da especificidade da peça do componente, fazer uma pergunta do tipo a minha 
empresa ela se enquadra como .. fazer uma divisão por setor? 
Não... eu acho que a preocupação tem que ser a seguinte: é... eu eu entre generalizar e 
qualificar.. você talvez possa .. é.. só um cuidado né... eu acho que você tem que pensar um 
pouquinho nessa questão se se do mesmo jeito que eu tenho medo de tar generalizando coisas 
quando eu tenho uma visão limitada da abrangência e da diversidade que tem aí, eu tenho 
uma visão limitada dos impactos dessa diversidade nessas questões, mas eu sei que ela existe, 
mas assim como eu não tenho a visão de todos os segmentos fica mais difícil saber se é uma 
for... se a gente tá sendo justo ou não com essas prioridades. Provavelmente de uma forma 
geral essas demandas elas são comuns né, são comuns a todas as montadoras, então, é... não 
sei.. não sei se é excesso de preciosismo estar preocupado com isso ou se se o fato de você 
encontrar vamo imaginar que você consiga se diversificar nas empresas que você contatou né, 
bom pelo menos, não seguir não ser tudo do mesmo segmento né.. sei lá você fala com um 
cara de pneu, um de freio e um de painel... é... então ou sei lá, ou você ter em mente né quais 
são os fornecedores... se ... 
É... colocar alguma classificação no questionário pra identificar qual o segmento de cada 
empresa né... 
É... por que se for convergente tudo bem, mas se for divergente ... 
É se tiver muita resposta que não bate aí... 
Aí é... aí você fala que foi por causa da diversidade.. é um é uma questão que você pode 
avaliar no decorrer.. sei lá se forem convergentes nesse ponto talvez não seja tão relevante né? 
É... se for convergente é melhor (risos)... 
(risos) se for divergente é mais desafiador (risos). Tem que aumentar a amostra... (risos). Tá 
bom. 
Bom, obrigada! 
Espero ter ajudado!!! 
 

FIM DA ENTREVISTA 5 
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APÊNDICE D –  Categorias da Etapa Exploratória 
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1. INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE

*

*

Pesquisa de Estratégias Empresariais, Capabilidades Operacionais e de Manufatura
 

São Paulo, 15 de maio de 2013.
(Circular: 273/2013)

Prezado Associado,

O Sindipeças encaminha a Pesquisa sobre as Estratégias Empresariais e as Capabilidades Operacionais e de Manufatura
em empresas do setor de autopeças. O objetivo da pesquisa será avaliar pontos importantes sobre o ambiente operacional
da produção e de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para o desenvolvimento de estudos e ações. 

Lembrando que o prazo limite de entrega da pesquisa será dia 22 de maio.

Agradecemos sua colaboração e colocamos a Assessoria de Economia à disposição para dirimir quaisquer dúvidas quanto
ao preenchimento da pesquisa, pelo
e-mail: ld-economia@sindipecas.org.br

Obrigado pela sua participação!.

Atenciosamente, 

William Mufarej 
Secretário Geral
Fones: (11) 3848-4822 / 23 
Fax: (11) 3848-0900 
wmufarej@sindipecas.org.br 
www.sindipecas.org.br 

Elaboração:

Ricardo Jacomassi
Assessor de Economia
Fone: 11 3848-4804
Fax: 11 3848-0900
rjacomassi@sindipecas.org.br
LD-Economia@sindipecas.org.br
www.sindipecas.org.br

1. Informações Corporativas:

Nome:

Cargo:

Empresa

Endereço de Email:

Nº de telefone:

2. Tempo:
Até 2 anos Entre 2 e 5 anos Acima de 5 anos

No cargo:
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3. BLOCO CAPABILIDADE

*

Pesquisa de Estratégias Empresariais, Capabilidades Operacionais e de Manufatura
 

1. Neste bloco relacionam-se os critérios de CAPABILIDADE (Recursos e Competências) considerados como
importantes na decisão dos negócios relacionados à manufatura e operações de sua empresa para atender aos

pedidos dos clientes. Por gentileza selecione a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa:
Discordo

Totalmente
Discordo Muito Discordo Pouco Concordo Pouco Concordo Muito

Concordo
Totalmente

Existem instalações
adequadas para a
armazenagem das matérias-
primas.:

Possui mais que um
fornecedor para seus
principais
insumos/materiais.:

São realizadas reuniões com
os fornecedores para
resolução de problemas
relacionados aos atrasos de
entrega.:

Os fornecedores cumpre o
programa de produção.:

Existem programas de
melhoria continua no chão
de fábrica:

Existem sistemas para o
planejamento de produção
integrado as informações de
vendas.:

Os componentes ou matéria-
prima para a fabricação são
checados com
antecedência.:

Os programas de
manutenção preventiva dos
equipamentos fabris são
cumpridos.:

Os funcionários são
treinados em novos métodos
de trabalho.:

Fabrica itens com horas
extras sempre que
necessário.:

Realiza estudos para as
movimentações de
materiais.:

Consegue alterar
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APÊNDICE F –  Carta ao SINDIPEÇAS para coleta de dados 
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação 
Coordenadoria de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 
 
 
 

São Paulo, 2 de Maio de 2013 
 

 
 
Ao SINDIPEÇAS 
 
Prezado Senhor 
 
 
ASSUNTO: Coleta de dados junto às empresas associadas do SINDIPEÇAS 
 
 
Com a finalidade de viabilizar a execução do projeto de pesquisa acadêmica intitulado 'Uma 
Análise Investigativa do Alinhamento Estratégico na Cadeia Automotiva', sob a responsabilidade da 
aluna de mestrado (Stricto Senso) em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (SP), LUCIANA GARCIA SOBRAL, matrícula n.° 7115051-1, SOLICITAMOS o 
consentimento e auxílio do SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores) para coleta de dados junto às empresas associadas, em acordo ao termo de 
cooperação, DC-DPR-557/2010, datado de 24 de Agosto de 2010. 
 
 
Na expectativa de ser atendido, desde já agradecemos a atenção dispensada ao assunto. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
Profa Dra Darcy M. M. Hanashiro 
Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Administração de Empresas 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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Pesquisa de Estratégias Empresariais, Capabilidades
Operacionais e de Manufatura 

De: Ricardo André Jacomassi (rjacomassi@sindipecas.org.br) Este remetente está na lista
de confiança.

Enviada: quarta-feira, 15 de maio de 2013 18:17:45
Para: sobral_3@hotmail.com

Prezado(Associado,

(

O(Sindipeças(encaminha(a(Pesquisa(sobre(as(Estratégias(Empresariais(e(as(Capabilidades(Operacionais(e(de
Manufatura(em(empresas(do(setor(de(autopeças.(O(objetivo(da(pesquisa(será(avaliar(pontos(importantes
sobre(o(ambiente(operacional(da(produção(e(de(P&D((Pesquisa(e(Desenvolvimento)(para(o
desenvolvimento(de(estudos(e(ações.

(

Segue(o(link(para(o(questionário:

https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=m_2fVWh0K6_2bxXVbQBpy7JpKA_3d_3d

(

Caso(queira(reencaminhar(o(e_mail(para(o(responsável(técnico,(o(mesmo(deverá(acessar(o(link:

https://www.surveymonkey.com/s/pesquisadeoperacao

(

(

Lembrando(que(o(prazo(limite(de(entrega(da(pesquisa(será(dia(22(de(maio.

(

Agradecemos(sua(colaboração(e(colocamos(a(Assessoria(de(Economia(à(disposição(para(dirimir(quaisquer
dúvidas(quanto(ao(preenchimento(da(pesquisa,(pelo

e_mail:(ld_economia@sindipecas.org.br

(

Obrigado(pela(sua(participação!.

(
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Atenciosamente,

(

William(Mufarej

Secretário(Geral

Fones:((11)(3848_4822(/(23

Fax:((11)(3848_0900

wmufarej@sindipecas.org.br

www.sindipecas.org.br(

(

Elaboração:

Ricardo(Jacomassi

Assessor(de(Economia

Fone:(11(3848_4804

Fax:(11(3848_0900

rjacomassi@sindipecas.org.br

LD_Economia@sindipecas.org.br

www.sindipecas.org.br

(
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2011 Mestrado em andamento em Administração de Empresas (Conceito CAPES 5). 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil. 
Título: Alinhamento Estratégico na Cadeia Automotiva,Ano de Obtenção: 2013.

Orientador: Prof. Dr. Roberto Giro Moori.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Palavras-chave: Alinhamento estratégico; Desempenho produtivo; Cadeia de
suprimentos; Cadeia Automotiva.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea:
Administração de Empresas / Especialidade: Administração da Produção. 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea:
Administração de Setores Específicos. 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Gestão
da cadeia de suprimentos. 
Setores de atividade: Fabricação de veículos automotores, reboques e
carrocerias.

2007 - 2009 Especialização em Comercio Exterior e Negociação Internacional. (Carga Horária:
360h). 
Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil. 
Título: Plano de negócios para exportação de temperos. 
Orientador: Miguel P. Lima.

2000 - 2003 Graduação. 
Centro Universitário Fundação Santo André. 
Título: A cadeia logística na Nestlé. 
Orientador: Antonio Maia Navarro.

Nome Luciana Garcia Sobral

Nome em citações bibliográficas SOBRAL, L. G.

Luciana Garcia Sobral
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/3352645681430343
Última atualização do currículo em 05/11/2012

É atualmente bolsista no Mestrado de Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com
previsão de término para Jul/13. Possui graduação pelo Centro Universitário Fundação Santo André
(2003). Possui MBA em Comércio Exterior e Negociação Internacional pela Fundação Getulio Vargas
(2011). Possui experiência profissional de 10 anos em empresas multinacionais de grande porte na área
de Logística e planejamento de produção. (Texto informado pelo autor)

Identificação

Endereço

Formação acadêmica/titulação

Formação Complementar
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2008 MBA em Comercio Exterior e Negociação Internacional. (Carga Horária: 432h). 
Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.

Atividades
08/2012 - Atual Estágios , Reitoria, Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e

Administrativas.

Estágio realizado
Estágio na disciplina de Gestão De Operações II.

02/2012 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Reitoria, Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e Administrativas.

Linhas de pesquisa 
Gestão de Operações, Logística e Cadeias de Suprimentos

Vínculo institucional
2011 - Atual Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisadora, Regime: Dedicação

exclusiva.

Vínculo institucional
2007 - 2011 Vínculo: Colaborator, Enquadramento Funcional: Coordenadora de planejamento

logístico, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações Responsável pela programação de produção, planejamento de compras de
insumos, e planejamento de compras de produtos terceirizados. Líder de projetos
de lançamento de produtos, sendo responsável por coordenar junto à fábrica e à
engenharia os primeiros lotes de produção dos novos produtos. Responsável por
preparar e divulgar os relatórios de indicadores de performance da área nível de
atendimento ao cliente e performance de abastecimento dos centros de
distribuição, nível de atendimento dos fornecedores. Implementou na Natura
rotina para abastecimento diário dos depósitos abertos no país. Foi responsável
pelo treinamento de novos usuários neste sistema. Responsável por atuar
juntamente à área de comércio exterior, programando a produção de seu
portifólio específico de forma a disponibiliza-los para embarque respeitando a
validade máxima do produto. Responsável pelo gerenciamento de estoques
remanescentes, sugerindo ações para escoamento do estoque.

Vínculo institucional
2005 - 2006 Vínculo: Formal labor contract, Enquadramento Funcional: Supply Network

Planner, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações Responsável por administrar e balancear o processo de demanda e
abastecimento, assegurando que os produtos estejam disponíveis atendendo as
exigências de prazos das áreas solicitantes, suportando a estrutura de custos;
Balancear as necessidades de produção para as fábricas e fornecedores
europeus, evitando grandes variações; Apoiar decisões gerenciais, simulando
cenários e alternativas de abastecimento, assim como negociar e coordenar com
fornecedores e fábricas planos de contingência em casos de crise; Coordenar,
juntamente com áreas envolvidas, lançamentos e re-lançamentos de produtos;
Realizar acordos com fornecedores em relação à níveis de atendimento esperado;
Manter níveis de estoque alinhados nos treze depósitos do território britânico.

Atuação Profissional

Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.

Indústria e Comércio de Cosméticos Natura, NATURA, Brasil.

Nestle UK Ltd, NESTLE, Inglaterra.



! 166!

!

19/06/13 23:09Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Luciana Garcia Sobral)

Página 3 de 4http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4334336E6

Vínculo institucional
2001 - 2004 Vínculo: Colaborator, Enquadramento Funcional: Planejador de abastecimento,

Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações Responsável pelo gerenciamento de planos de produção e abastecimento
nacional e inter-mercados (exportação e importação). Responsável por balancear
o nível de estoque nos países para os quais os produtos eram exportados,
respeitando o contrato de abastecimento entre as unidades. Responsável por
coordenar, juntamente com áreas envolvidas, lançamentos e re-lançamentos de
produtos. Responsável por alinhar o processo de Demanda e Abastecimento, de
modo a gerar para as fábricas uma necessidade de produção balanceada e com
poucas variações.

1. Gestão de Operações, Logística e Cadeias de Suprimentos

1. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração. 

2. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea:
Administração de Empresas/Especialidade: Administração da Produção. 

3. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea:
Administração de Empresas/Especialidade: Negócios Internacionais. 

Inglês Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve
Razoavelmente.

Francês Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

2.  SOBRAL, L. G. ; Marcondes, R. C. . Recursos Humanos como Fontes De Vantagem Competitiva Em
Empresas De Auditoria Contábil. In: SEMEAD, 2012, Sao Paulo. XV SEMEAD Seminários em Administração,
2012.

1.  SOBRAL, L. G. . A CAPABILIDADE DE COOPERAÇÃO ENTRE EMPRESAS PARA A REDUÇÃO DE
RECLAMAÇÕES DOS CLIENTES. In: Semead, 2012, Sao Paulo. XV SEMEAD Seminários em Administração, 2012.

Nestle Brasil - Matriz, NESTLE, Brasil.

Linhas de pesquisa

Áreas de atuação

Idiomas

Produções

Produção bibliográfica

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

Eventos
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2. SEMEAD. Recursos Humanos como Fontes De Vantagem Competitiva Em Empresas De Auditoria Contábil. 2012.
(Congresso).

3. sEMEAD. A CAPABILIDADE DE COOPERAÇÃO ENTRE EMPRESAS PARA A REDUÇÃO DE RECLAMAÇÕES DOS
CLIENTES. 2012. (Congresso).

1. Simpoi 2012. 2012. (Congresso).

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
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