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No âmbito da globalização atual, são cada vez mais estreitas as 

exigências relacionadas ao bom desempenho, organização e 

relacionamento entre empresas participantes da cadeia de 

suprimentos. Considerando-se especialmente o posicionamento 

geeográfico destas empresas, o relacionamento entre clientes e 

fornecedores tornou-se cada vez mais complexo, incorrendo em 

maiores custos com viagens, dificuldades com diferentes idiomas, 

maiores prazos de resposta, processos não unificados, diversidades 

culturais, falta de padronização de processos e uma alta quantidade de 

pessoas envolvidas. Este artigo tem como objetivo, demonstrar uma 

filosofia inovadora de trabalho adotada por uma empresa 

multinacional montadora automotiva da região do ABC de São Paulo, 

onde se destacam as vantagens de uma estrutura organizacional 

diferenciada nos temas de logística e de qualidade de fornecedores 

através de uma sensível melhoria no relacionamento cliente-fornecedor 

com o modelo denominado “One face to the Supplier”, apenas um 

contato com o fornecedor. 
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1. Introdução 

As tendências e desafios no mercado automotivo têm alterado significativamente as 

exigências e os relacionamentos entre montadoras e fornecedores. 

Alguns exemplos, considerando os pilares custos, prazo e qualidade, tanto na fase de 

desenvolvimento de novos produtos como no fornecimento em série, são: maior grau de 

desverticalização das montadoras; fornecimento de sistemas em detrimento de peças, redução 

dos prazos de desenvolvimento, maior variedade de produtos customizados e maior 

concentração de fornecedores. 

Embora a implementação das práticas da filosofia denominada "produção enxuta" constitua 

um marco na indústria automobilística mundial, esta tem passado por transformações que, 

segundo Salerno et al. (2003), não se restringem ao lean manufacturing. Estas mudanças 

dizem respeito especialmente à configuração de novas relações de fornecimento.  

A estratégia das montadoras em deslocar parte de suas atividades de produção para os seus 

fornecedores de primeiro nível provoca uma diminuição no seu número de fornecedores 

diretos. Por um lado, essa diminuição permite reduzir custos, e por outro, confere maior 

adição de valor aos fornecedores de primeiro nível da cadeia (Scavarda & Hamacher, 2003). 

O envolvimento de fornecedores já na fase de desenvolvimento dos produtos novos, com 

negociações contratuais de longo prazo e da clara definição responsabilidade sobre a 

qualidade das peças e da manufatura dos produtos finais facilita o julgamento por parte da 

montadora sobre a competência, eficácia, e envolvimento dos mesmos. 

O desenvolvimento de novos produtos dentro de uma empresa automotiva multinacional 

exige a participação de diversas áreas como: Marketing, Desenvolvimento de Produtos, 

Compras, Logística de Materiais, Planejamento de Processos de Produção, Qualidade, 

Montagem de Protótipos e Testes. No âmbito do desenvolvimento de peças em fornecedores, 

as áreas diretamente envolvidas, restringem-se basicamente à Engenharia de Produtos, 

Compras, Qualidade e Logística. Todas estas áreas terão de uma maneira ou de outra, contato 

com os fornecedores envolvidos.Essa desverticalização trouxe um aumento da complexidade 

na gestão da cadeia de suprimentos, uma vez que considera que a competição no mercado 

ocorre entre cadeias produtivas e não apenas entre empresas (CHRISTOPHER, 1992). Assim, 

abrange a coordenação de atividades e processos não apenas dentro de uma organização, mas 

entre todas as que compõem a cadeia de suprimentos. 

Considerando a importância das estratégias de suprimentos das montadoras para a 

competitividade e a heterogeneidade verificada em suas bases de fornecedores, este artigo tem 

por objetivo identificar e analisar duas estratégias de gerenciamento de fornecimento de peças 

(local e mundial), no que se refere a novos desenvolvimentos e à produção em série.  

O artigo está estruturado em 6 seções, a primeira trata do conceito da estratégia, a segunda e 

terceira do gerenciamento de fornecedores locais e mundiais, a quarta da padronização de 

métodos, a quinta do treinamento, a sexta da avaliação da implantação da inovação e em 

complemento, as considerações finais. 
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2. Conceitos e pressupostos da gestão da cadeia de suprimentos (supply chain 

management) 

Antes de discutir a gestão da cadeia de suprimentos (GCS) propriamente dita, é necessário  

especificar o conceito de cadeia de suprimentos. Para Chopra e Meindl (2003), uma cadeia de 

suprimentos engloba todos os estágios (clientes, varejistas, distribuidores, fabricantes e 

fornecedores) envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido ao cliente. 

Segundo Cerra, Maia & Alves Filho (2007) uma cadeia de suprimentos pode ser entendida 

como uma rede de entidades que abrange todo o fluxo de materiais e informações. 

A partir da década de 90 houve um crescimento do interesse pela gestão da cadeia de 

suprimentos principalmente devido à maior verticalização e especialização das empresas; ao 

aumento da competitividade nacional e internacional; e ao diferencial competitivo obtido por 

meio da GCS, que proporciona, dentre outras vantagens, reduções de custos e maior agilidade 

nas entregas (LUMMUS; VOKURKA, 1999). Assim, a GCS pode ser definida como: 

"[...] a integração dos principais processos que gerenciam os fluxos bidirecionais de materiais, 

informações e financeiros no âmbito intra-empresa e entre empresas participantes da cadeia 

de suprimentos até atingir os consumidores finais, cujo objetivo principal é agregar valor aos 

acionistas e aos clientes ao longo destes processos [...]" (PEDROSO, 2002, p. 21). 

Segundo Tan (2002), a GCS envolve a integração dos processos de negócios por meio da 

cadeia de suprimentos, abrangendo a coordenação de atividades e processos não apenas 

dentro de uma organização isolada, mas entre todas as que compõem a cadeia de suprimentos. 

A GCS baseia-se na integração estratégica entre fornecedores e clientes (PIRES, 2001). Desta 

forma, a GCS é um conceito holístico que vai além das fronteiras da empresa, uma vez que se 

reconhece que há benefícios que podem ser alcançados ao tentar coordenar a cadeia com 

vistas à satisfação dos clientes finais. Conforme Maia, Cerra & Alves Filho (2005) esta cadeia 

de empresas, enxergada agora como um conjunto, traz à tona desafios para as práticas 

gerenciais tradicionais. O forte controle hierárquico, anteriormente exercido pela integração 

vertical, perde lugar nesta situação em que empresas distintas são responsáveis por diferentes 

etapas do processo produtivo, acumulando competências inerentes a tais etapas e necessitando 

traçar estratégias para servir seus vários clientes.  

As duas seções anteriores buscaram realizar uma síntese sobre Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (GCS). As estratégias de desverticalização e de relacionamento entre uma 

montadora e alguns de seus fornecedores tanto locais como mundiais serão empiricamente 

analisadas na pesquisa descrita abaixo. 

3. Método 

A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso e a observação direta, uma vez que se 

pretendia verificar, empiricamente, o grau de desverticalização e o interrelacionamento entre 

montadora e fornecedores tanto locais como mundiais. Segundo Lazzarini (1997), os métodos 

qualitativos, dentre os quais pode-se citar o estudo de caso, caracterizam-se por foco maior na 

compreensão dos fatos do que propriamente na sua mensuração. De fato, Yin (1994) afirma 

que o estudo de caso auxilia na investigação de um fenômeno atual dentro do seu contexto 

real. O estudo de caso foi realizado através de entrevistas semi-estruturadas em uma 

montadora de caminhões. Nesta empresa, as pessoas entrevistadas foram : o diretor de 

logística e os gerentes de compras, de produção, de logistica e de qualidade.O roteiro das 

entrevistas foi dividido em duas partes, a primeira que abordava a estrutura da cadeia 
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produtiva de cada empresa, e a segunda buscou-se entender como ocorriam as relações entre 

as empresas da cadeia. 

4. Estudo de caso 

Antes da implantação da estratégia de comunicação entre montadora e fornecedor que será 

relatada neste artigo, a área de Qualidade era responsável pelo desenvolvimento de todas as 

peças novas junto aos fornecedores, enquanto que o abastecimento das peças de série para a 

produção era de responsabilidade da Logística. Esta estrutura de trabalho permitia uma lacuna 

entre a fase de desenvolvimento das novas peças e a fase de abastecimento de peças seriadas. 

Problemas de qualidade, embalagens, transporte, ferramentas, aprovação de amostras, etc., 

não eram tratados pelos envolvidos de maneira única, pelo contrário, cada responsável 

cuidava apenas de seu tema de interesse e de responsabilidade. Consequentemente, essa 

organização exigia uma grande quantidade de profissionais da montadora mantendo contatos 

com um mesmo fornecedor, criando assim, muitas vezes, uma intensa troca de informações 

inconsistentes, alto fluxo de documentos e de relações pessoais diversificadas, conforme 

demonstrado na Figura 1. 

A fim de melhor exemplificar, tomemos um profissional da área de Qualidade da fábrica de 

motores que necessitava contatar seus diversos fornecedores (1, 2,3...) para desenvolvimento 

de suas peças. Esses fornecedores são os mesmos que atendem às fábricas de eixos e chassis, 

portanto estes contatam diversos outros profissionais da mesma montadora, cada um deles 

tratando de seus assuntos de interesse, motor, eixos ou chassis. Analogamente, os 

profissionais de Logística de cada uma das fábricas, também contatavam os seus diferentes 

fornecedores. Conclui-se então, que cada um dos fornecedores mantinha contato com 

diferentes profissionais da montadora, tratando de seus assuntos individualmente, sem uma 

coordenação geral de planejamento de atividades, a fim de diminuir riscos ou mesmo 

antecipar-se a soluções de problemas relacionados ao fornecimento de peças.  

 

Fig. 1 – Troca de informações entre as diversas áreas da montadora e fornecedores locais 

Fonte: autores 

Se extrapolarmos esta metodologia para cerca de 30.000 peças, cerca de 400 fornecedores 

locais diferentes, com profissionais das duas atividades, Logística e Qualidade, podemos 

deduzir a dificuldade em se manter processos unificados, eficientes e estáveis, controlar 
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prazos, reduzir custos e manter o sistema de informações. Além disso, se adicionalmente 

envolvermos outras cerca de 10.000 peças importadas, com outros cerca de 700 fornecedores 

internacionais, podemos acrescentar as dificuldades oriundas de idiomas, fusos horários, 

culturas diferentes, custos com viagens, etc. 

 

Fig. 2: Riscos de atrasos para inicio da produção de novos produtos                                   

Fonte: autores 

Dada a alta dependência do valor agregado dos fornecedores e da grande quantidade de 

funcionários da montadora envolvidos no processo, havia um elevado grau de risco tanto no 

que se refere ao cumprimento dos prazos de início de produção de novos produtos quanto na 

garantia da produção dos produtos de série conforme observa-se na fig.2.  

Considerando-se as dificuldades descritas, tornou-se imperioso o desenvolvimento de uma 

estratégia inovadora de trabalho, aliada a uma nova estrutura organizacional, também 

inovadora, que facilitasse a atividade dos profissionais envolvidos, seja da montadora como 

dos fornecedores. Necessitava-se de uma nova forma de abordagem dos fornecedores por 

parte da montadora diminuindo o alto número de contatos, absolutamente descoordenados. 

Era fundamental a eliminação de riscos no início de produção de novos produtos já que com a 

filosofia antiga, os contatos eram tardios e ocorriam mais intensamente apenas às vésperas do 

inicio de produção. Necessitava-se de maior agilidade e clareza sobre a divisão de 

responsabilidades, melhor controle no fornecimento das peças, evitando-se aumento reativo 

de pessoas envolvidas, concentradas apenas na falta de peças.  

A montadora então, tomou a decisão de rever sua estrutura de relacionamento com os 

fornecedores através do desenvolvimento de uma metodologia que viesse solucionar os 

problemas, privilegiando uma filosofia denominada “One Face to the Supplier” em que os 

responsáveis pela qualidade de peças fundidas de um determinado fornecedor, por exemplo, 

seriam também os responsáveis pela logística de fornecimento para qualquer uma das fábricas 

(motores, eixos ou chassis) conforme demonstrado na Figura 3.  
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Fig. 3: Relação montadora e fornecedores na nova filosofia de trabalho 

Fonte: autores 

Analogamente, os responsáveis pela qualidade e logística de peças elétricas da fábrica de 

chassis seriam também responsáveis pelas peças elétricas das fábricas de motores e eixos. O 

alicerce da estratégia baseou-se em uma política em que os fornecedores pudessem tratar de 

todos os assuntos relacionados à sua empresa através de uma única equipe e sempre a mesma 

equipe, de maneira a facilitar a resolução de problemas, a redução de custos, o fluxo de 

informações e a antecipação de soluções de problemas previamente detectados, sejam 

técnicos ou administrativos, de forma eficaz, rápida, transparente, padronizada e autônoma.  

Neste novo método de relacionamento entre cliente e fornecedor, as atividades de 

desenvolvimento e de disposição de peças para a produção passaram a ser comuns para as três 

áreas da montadora: motores, eixos e chassis para que com isso, ocorresse um processo 

eficiente na preparação das novas peças para início de produção, melhoria na qualidade e na 

disponibilização das peças de série, gerenciamento operacional eficiente, transparente e 

responsável e uma forte colaboração entre os envolvidos. Conforme descrito anteriormente, a 

nova estratégia se aplica para o gerenciamento de fornecedores locais e mundiais. Em ambos 

os casos, temos dois níveis de aplicação deste método de trabalho: novos desenvolvimentos e 

peças de série. Entretanto, para melhor exemplificar estes níveis é necessário primeiramente 

conceituarmos cada um deles. 

5. Gerenciamento de fornecedores locais 

5.1. Novos desenvolvimentos 

Adotando-se como exemplo um fornecedor de fundidos, este poderá ter tecnologias ou 

exigências diversificadas de fabricação de peças conforme a aplicação prevista para a peça 

que está sendo desenvolvida. E mais, se essa empresa fornece peças fundidas para as três 

fábricas (eixos, chassis e motores) ela vai ter contato com as mesmas equipes de Logística e 

de Qualidade, porém, não com os mesmos engenheiros de desenvolvimento. Sendo assim, 
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para cada uma das fábricas (motores, eixos ou chassis) haverá um engenheiro de produto 

específico que, junto com a equipe de Qualidade e Logística, tratará dos temas relacionados 

com os novos produtos na fase de desenvolvimento, tais como: execução de ferramental, 

aprovação de amostras, definição de embalagens, auditorias de processos, etc. 

5.2. Peças de série 

Concluída a fase de desenvolvimento, as atividades relacionadas com o fornecedor de 

fundidos para as áreas de motores, eixos ou chassis, sejam elas de alterações de produto, 

alterações de processos, qualidade do produto, de matéria prima, dimensional ou de 

fornecimento, prazos de fornecimento, falhas de embalagens, peças danificadas, etc., serão 

tratadas pela equipe One Face to te Supplier (ver figura 4), de maneira autônoma. Dentro da 

nova estrutura, foi criada então, outra equipe denominada Hot Line, que trabalha diretamente 

com os fornecedores para solução de problemas urgentes que ocorrem nas linhas de produção, 

independentemente se a peça é para a fábrica de motores, eixos ou chassis. 

A equipe Hot line (nível 2) atende às diversas linhas de produção e apenas esta equipe contata 

aquele determinado fornecedor de fundidos para a solução imediata do problema, seja ele de 

qualidade ou de logística, seja da área de motores, eixos ou chassis, sem a participação do 

engenheiro de desenvolvimento e somente escalará o tema para o grupo de desenvolvimento 

(nível 1) quando a questão for mais complexa como: quebra de ferramentas, processos não 

conformes e necessidade de análise de laboratório, visto que estes tipos de falhas demandam 

tempo, investimentos e negociações comerciais.  

De qualquer forma, enquanto não solucionados, a equipe deve trazer alternativas para a não 

paralisação das linhas de montagem seja por meio do uso de fornecedor alternativo, 

importação de peças, peças substitutas e etc. 

 
Fig. 4. Estrutura organizacional com os 2 níveis de atividades  

Fonte: autores 

 

 

6. Gerenciamento de fornecedores mundiais 



 

 XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
A Engenharia de Produção e o Desenvolvimento Sustentável:  Integrando Tecnologia e Gestão  

Salvador, BA, Brasil,  06 a 09 de outubro de 2009 
 
 
 

 

 

 
8 

Todo o processo descrito até o momento, é aplicável para fornecedores que estão 

geograficamente próximos à montadora. Mesmo assim, a montadora ainda se deparava com a 

questão de como aplicar o novo método de relacionamento quando o fornecedor está em outro 

continente, considerando-se que tanto a produção como a cadeia de suprimentos é 

globalizada. Para o caso em discussão é necessário, portanto, um esclarecimento sobre como 

está estruturada a cadeia de fornecimento de peças. E para facilitar este entendimento vamos 

nos fixar em dois países, o Brasil (sede da montadora) com seus fornecedores locais e um país 

europeu (outra sede da montadora) e seus fornecedores locais, conforme demonstramos na 

Figura 5. 

 

Fig.5. Posicionamento geográfico das montadoras e de seus fornecedores. 

Fonte: autores 

Os fornecedores internacionais para a montadora no Brasil são os mesmos que fornecem para 

a sede da montadora na Europa e vice –versa. Estas peças não precisam ser necessariamente 

comuns, pelo contrário, podem ser exclusivas para o produto fabricado no Brasil ou na 

Europa. Como se daria então, a aplicação da filosofia One Face to the Supplier? Como 

seriam resolvidos os temas que contribuem negativamente no relacionamento entre as 

montadoras sedes e seus fornecedores como: idiomas, fusos horários, excesso de viagens 

internacionais, controle de execução de ferramental, auditorias de processos, culturas entre os 

países, etc? O mesmo método usado entre a montadora no Brasil e seus fornecedores, se 

aplica para a sede européia e os seus fornecedores locais, ou seja, uma equipe responsável 

pela Qualidade e Logística da sede da montadora no Brasil, será responsável por todos os 

fornecedores locais, independentemente do destino das peças, se consumo local ou 

exportação para a Europa e outra equipe da sede da montadora européia fará o mesmo com 

relação às peças de seu próprio consumo e das peças a serem exportadas para o Brasil.  

Concluindo, todas as atividades da sede européia e também sua autoridade nas decisões a 

serem tomadas, são delegadas pela sede brasileira, e vice-versa. Os fornecedores locais têm 

contato, na filosofia One face to the supplier, apenas com a montadora sede. Não há a 

necessidade da montadora do Brasil contatar os fornecedores internacionais, a própria sede 

européia trata dos temas relativos à qualidade e logística. Do mesmo modo, a montadora no 

Brasil resolve os assuntos relacionados à qualidade e logística dos fornecedores locais que 

fornecem peças para a Europa, como mostrado na figura 6. 
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Fig. 6. Atividades entre sedes e fornecedores (responsabilidade e autoridade delegadas) 

Fonte: autores 

Algumas vantagens deste modelo podem ser citadas como: proximidade entre as sedes e seus 

fornecedores; menor tempo de resposta na solução de problemas de qualidade e logística; 

menores barreiras de linguagem e cultura, menores custos,  etc. 

7. Padronização de procedimentos 

É de fundamental importância o alinhamento dos procedimentos a serem utilizados entre as 

montadoras sedes, tanto do Brasil como da Europa, pois as tratativas adotadas por aquelas 

que tem a autoridade para trabalhar em um tema específico, seja de desenvolvimento, seja de 

fornecimento de série, definem negócios que terão efeito em outro país ou região e somente 

métodos padronizados de logística e de qualidade poderão garantir o sucesso e a continuidade 

dos relacionamentos, do fluxo de informações, do comprometimento mútuo, da confiança e 

da própria eficácia deste novo método. 

7.1. Procedimentos para o novo processo de gestão global 

O novo processo deve considerar as ferramentas a serem utilizadas para o desenvolvimento 

de novos produtos e para as atividades de asseguramento da qualidade e do fornecimento das 

peças. Entre as principais ferramentas podemos destacar: avaliação de fornecedores; processo 

de avaliação de amostras; determinação de análise de risco do projeto; fornecimento de peças 

para protótipos; desenvolvimento de ferramental, logística, embalagem e transporte, check-

control; processos de reclamação de defeitos; etc. As áreas central de qualidade e logística da 

montadora atua e contribui com os resultados em 3 grandes dimensões: na criação do 

produto, na produção em série e na performance do pós-vendas. 

Para este artigo, o foco está nas duas primeiras dimensões, a criação do produto e a produção 

em serie. Essas dimensões se desdobram em 5 atividades principais: escolha de fornecedores, 

desenvolvimento de peças para protótipos, desenvolvimento de amostras, gestão de 

fornecedores e analise de falhas. 

7.1.1. Escolha de fornecedores 

A decisão para escolha de fornecedores já não é mais tomada isoladamente pela área de 

compras, onde se considerava predominantemente o preço, mas por um conjunto de áreas da 

empresa, pois a qualidade não só do produto, mas do relacionamento cliente-fornecedor é de 

interesse de todos. Vários fatores são considerados no processo decisório: certificação de 
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qualidade; utilização de ferramentas da qualidade; compromisso com melhoria continua e 

racionalizações; aplicação de lean manufacturing; tecnologia empregada; compromisso com 

o meio ambiente e segurança dos seus trabalhadores; preço; saúde financeira da empresa; 

processo produtivo; capacitação de pessoal, etc. 

7.1.2. Desenvolvimento de peças para protótipos   

Nesta atividade, é fabricado o ferramental provisório para confecção de peças protótipos que 

serão utilizadas em testes funcionais e de montabilidade. As peças passam pelo mesmo 

processo de aprovação como se fossem peças definitivas (ver item 7.1.3). 

7.1.3. Desenvolvimento de amostras 

Já com o ferramental definitivo são produzidas as amostras finais para verificações 

dimensionais, de material, novos testes funcionais e de montabilidade. Até que se tenha a 

amostra da peça definitiva em desenvolvimento, há um processo meticuloso de análise de 

risco em relação ao fornecedor, que considera 4 aspectos: 

 Aspectos logísticos 

Examina-se o desempenho do fornecedor quanto ao seu atendimento, flexibilidade, agilidade, 

pontualidade, trabalho em equipe e precisão. 

 Aspectos de embalagem 

Verifica-se a necessidade de desenvolvimento de embalagens especiais para transporte e 

fornecimento das peças ou se serão fornecidas em embalagens padrão. 

  Prazo 

São examinados aspectos relacionados a prazos de ferramental, dispositivos de controle, 

testes e montabilidade das peças. 

 Aspectos de produção e qualidade 

O fornecedor passa por processo de verificação quanto à sua tecnologia, sua capacidade em 

desenvolver o produto e sua performance qualitativa. Para se analisar o grau de risco da peça 

e do fornecedor, é utilizado um instrumento chamado Tabela de Análise de Riscos, (ver tabela 

1). 
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Tab. 1. Tabela de Análise de Riscos 

 
Fonte: autores 

Dependendo do risco, A, B ou C, são aplicadas ferramentas diferentes de controle: check-

control detalhado; cronograma detalhado de confecção da ferramenta; visitas periódicas; 

engenheiros residentes; controle a distancia; etc. 

7.1.4. Gestão de fornecedores 

São 2 os aspectos considerados na medição da performance dos fornecedores: a qualidade 

técnica que envolve basicamente os tópicos relacionados à prazos, custos, funcionalidade, 

durabilidade, taxa de defeitos, segurança, garantia, meio ambiente, transporte e embalagens 

das peças e a  qualidade do relacionamento que tem por objetivo analisar a relação de 

satisfação entre cliente e fornecedor, confiança, atitude, postura, consistência e 

comprometimento. 

7.1.5. Analise de falhas 

Este processo possibilita gerenciar os fornecedores através de um procedimento dinâmico, 

voltado para as ações práticas de melhorias evitando-se repetições de erros e criando um 

banco de dados de solução de problemas. É formado por 8 blocos: recebimento de 

reclamações, análise do problema, ações de contenção de peças defeituosas na montadora, 

relatório 8 passos, relatório de exame, ações de contenção de peças defeituosas no 

fornecedor, acompanhamento e conclusão dos  8 passos e acompanhamento da eficácia das 

medidas adotadas. Relatório 8 passos significa Método de Análise e Solução de Problemas 

(MASP). 

 

8. Treinamento 
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Um dos alicerces mais importantes na implantação de uma inovação técnica e organizacional 

é o treinamento a ser dado a todos os profissionais envolvidos, tanto os da área de qualidade 

como os de logística da montadora, extensivo também aos fornecedores.  

9. Avaliação da implantação do método  

A fim de confirmar o grau de eficiência do novo método de trabalho, a figura 7 demonstra 

esquematicamente que a quantidade de peças faltantes na fase Start of Production (SOP) de 

um novo produto com o novo método implantado diminuiu consideravelmente em relação à 

quantidade na fase de SOP do método anterior.  

 

Figura 7 – Gráfico Corporativo de peças faltantes       

Fonte: autores 

Desta forma, foram reduzidos os riscos de lançamento do produto, concluindo-se também que 

a energia despendida pelos profissionais envolvidos foi menor, visto que houve o 

envolvimento das áreas de Qualidade e Logística já na fase de desenvolvimento do produto.  

A introdução da filosofia One Face to the supplier alcançou objetivos como: preparação 

eficiente dos processos de fabricação de peças em conjunto com os fornecedores; qualidade 

assegurada de peças durante a produção em série; garantia de fornecimento de peças dentro de 

um padrão ótimo logístico; operacionalização global dos processos (Brasil/Europa); 

montadoras e fornecedores estruturalmente orientados e claramente alinhados e treinados; 

foco nos processos de desenvolvimento e de produção em série; melhorias contínuas durante 

todas as fases anteriores e posteriores ao SOP; alta colaboração entre as montadoras e seus 

fornecedores locais e mundiais. 

10. Considerações finais 

Transformações sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e ambientais afetam de modo 

significativo o mercado em que atuam as empresas. Neste sentido, elas precisam inovar, 

reorganizando seus processos, seus métodos, suas estruturas organizacionais, orientando-se 

por uma visão mais holística de seus conceitos a respeito da qualidade de seus produtos e da 

logística integrada de seus processos produtivos. A logística é um conjunto de atividades 

integradas de planejamento, execução, controle e eficiência de fluxos de informações e de 



 

 XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
A Engenharia de Produção e o Desenvolvimento Sustentável:  Integrando Tecnologia e Gestão  

Salvador, BA, Brasil,  06 a 09 de outubro de 2009 
 
 
 

 

 

 
13 

materiais, desde o ponto de origem até o seu consumo. A qualidade, atuando na garantia e 

busca de melhoria continua dos produtos, na evolução permanente de sua tecnologia, nos 

recursos materiais empregados e na conservação da relação de parceria com seus 

fornecedores. 

Além disso, essas áreas devem fomentar o desenvolvimento de seus fornecedores com 

trabalho participativo e divisão dos conhecimentos, prevenindo falhas, melhorando e 

inovando continuamente seus processos, produtos e serviços.  

Com esta base, este artigo demonstra a evolução e a estratégia inovadora de uma montadora 

multinacional automotiva na implantação de um método de gerenciamento da qualidade e da 

logística de seus fornecedores através da introdução da filosofia One Face to the Supplier. 
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