
As novas fronteiras das empresas 
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O caminho é penoso e tortuoso, mas para alcançar a tão sonhada "empresa enxuta", companhias 
brasileiras de vários segmentos - indústrias têxteis, siderúrgicas, montadoras de automóveis, 
fabricantes de aviões, de produtos de beleza e distribuidores de bebidas - dão a receita: o 
fundamental mesmo é uma boa gestão dos parceiros envolvidos em todo o processo de logística 
da corporação - dos fornecedores de materiais aos responsáveis pela entrega do produto final aos 
clientes.  
 
Não é uma coisa tão simples assim. Trata-se de uma questão de gerir parceiros de risco, chama a 
atenção Rogério Teperman, diretor de suprimentos da Embraer, uma das maiores fabricantes de 
aviões do mundo, com faturamento em torno de 2 bilhões de dólares em 2002.  
 
Teperman sabe do que está falando. Empresa global, com operação multiplanta (cinco fábricas no 
Estado de São Paulo), a Embraer tem praticamente toda a sua base de fornecedores nos Estados 
Unidos e Europa, e, para essas mesmas regiões, embarca seus produtos, aviões regionais, 
aeronaves militares e jatos corporativos.  
 
Em comparação com sua principal concorrente, a canadense Bombardier, que tem suprimentos e 
clientes bem perto de si, é, sem dúvida, um desafio e tanto. 
 
O cenário econômico, também, já não é o mesmo que proporcionou o salto de produção 
alcançado em agosto de 2001, quando a produção mensal chegou a 18 aviões. Parecia que a 
Embraer ia bater o recorde de 200 aeronaves anuais, como estava previsto na arrancada da pós-
privatização, a partir de 1999.  
 
Hoje, no entanto, sob os efeitos da explosão do edifício do World Trade Center, em Nova Iorque, 
em setembro de 2001, a produção caiu para um patamar de dez unidades por mês.  
 
"Tínhamos, portanto, que fazer uma mudança drástica na nossa logística para reduzir custos e 
nos tornamos mais eficientes", insiste Teperman.  
 
A tecnologia da informação, relata ele, foi vital nesse processo. Afinal, para a fabricação de seus 
aviões, a Embraer manipula uma quantidade imensa de itens de matérias-primas.  
 
São cerca de 40 mil partes e peças produzidas por uma rede de fornecedores espalhados por 
vários países do mundo, com os mais diferentes idiomas e culturas.  
 
"Vínhamos de uma situação financeira crítica, por isso, para avançar, precisávamos desenvolver 
um modelo de parceria para compartilhar riscos e mercados", conta o executivo.  
 
A companhia não tinha, é bem verdade, muita experiência em logística, admite. Mas foi atrás de 
uma mudança estratégica radical. Todos os programas de logística foram revistos, os processos 
alterados, o layout redesenhado para alcançar ciclos de produção mais rápidos - de oito meses, 
em 1996, para 3,5 meses envolvidos hoje na produção dos jatos E 145.  
 
A Embraer fez bem o dever de casa: fortaleceu alianças com seus 22 fornecedores (eram 500 nos 
anos 80) e 16 parceiros internacionais. Garantiu exclusividade de compra para eles, dividiu em 
partes iguais as fontes dos investimentos (1/3 são da Embraer, 1/3 dos parceiros e 1/3 são 
financiamentos internacionais), deu suporte às campanhas de venda, procurou tornar as 
empresas saudáveis, financeiramente.  
 
As compras negociadas em conjunto trouxeram uma redução de 20% nos custos.  
 



A nova logística de transporte de mercadorias importadas, que inclui várias modalidades, 
marítimo e aéreo, principalmente, concorreu para a diminuição de 60% nas despesas.  
 
Vários parceiros da área de manufatura (Kavasaki, Gamesa, Sonaca, Enaer e C&D), foram 
atraídos com novas facilidades, para produzir no Brasil, aumentando o conteúdo nacional da 
produção da Embraer, que hoje está em torno de 50%.  
 
"Os parceiros acreditaram no mercado e responderam com rapidez aos nossos apelos", diz 
Teperman, lembrando que a empresa tem hoje um saldo favorável na sua balança comercial de 1 
bilhão de dólares.  
 
O segredo? "Conseguimos harmonizar todos os elementos que participam do processo de 
logística, de forma a obter um ponto de equilíbrio entre rapidez e segurança", afirma. 
 
 
Dentro de casa 
 
Experiência com igual taxa de sucesso está em curso na fábrica da Ford Brasil no município de 
Camaçari/BA, a 50 quilômetros de Salvador.  
 
Ali, com investimentos da ordem de 1,9 bilhão de dólares, a montadora norte-americana implanta 
um modelo de produção inovador, chamado montagem modular seqüenciado, um projeto-piloto 
para a matriz norte-americana. Seu diferencial: a participação de fornecedores diretamente na 
linha de montagem e no processo de produção e não apenas no fornecimento dos componentes 
do veículo.  
 
Mais uma vez, trata-se de uma questão de divisão de responsabilidade. No caso da Ford, divisão 
até das instalações fabris.  
 
"O esquema de produção é totalmente integrado. Todos os fornecedores estão no mesmo prédio, 
ao lado da linha de montagem. Não existe separação entre os fornecedores e a Ford. Tudo é 
comum para todos", explica Luc de Ferran, diretor de desenvolvimento de produtos da Ford para 
a América Latina.  
 
A Dow, por exemplo, fabrica plásticos para os pára-choques e painéis dos veículos da Ford, mas 
também produz para os outros fornecedores da planta, como a Visteon. O índice de 
nacionalização na cadeia de suprimentos inteira é de 95%, apenas 5% dos componentes são 
importados.  
 
"Com a evolução do modelo Amazon (agora batizado de EcoSport), o número de suprimentos caiu 
drasticamente, permitindo um controle de inventário mais rigoroso", diz de Ferran.  
 
A quantidade de mão-de-obra envolvida no produto (da estamparia até a entrega do carro na 
linha de montagem) também encolheu: passou de um dia para apenas 13 horas. 
 
Não são mudanças fáceis de se obter, especialmente na área de logística. A Ford não trabalha só 
com uma linha de produção; o esquema de produção é multi-tiers.  
 
Como fazer para que a produção da Dow seja encaminhada primeiramente para a Ford e não para 
a Visteon, por exemplo? "É um processo ainda complicado, mas está sendo aprimorado", indica de 
Ferran.  
 
O fluxo de materiais é outra revolução da fábrica de Camaçari.  
 



A empresa decidiu implantar os três modalidades para transporte de seus componentes 
(rodoviário, ferroviário e marítimo) para ganhar mais agilidade e rapidez.  
 
Da região do ABC paulista, por exemplo, transporta por meio da ALL, operadora logística, boa 
parte de suas peças, num esquema hot-seat, ou seja, o caminhão não pára (apenas troca de 
motorista) até chegar seu destino, na Bahia. Os motores são levados de Taubaté (SP) para 
Camaçari de trem, pela FCA (Ferrovia Centro Atlântica).  
 
"As peças vêm seqüenciadas. Perdemos em inventário, mas ganhamos em rapidez", diz ele. 
 
Proteção cambial 
 
O controle das matérias-primas, aliás, é o calcanhar de Aquiles da área de logística de muitas 
companhias. Muitas delas compram os insumos em dólar e vendem o produto final em reais.  
 
É preciso, portanto, trabalhar com um rigoroso planejamento mensal de produção, que contemple 
desde a previsão dos suprimentos que entra na fábrica até a saída do produto acabado.  
 
Claro, isso não é um problema insolúvel, como pôde comprovar a Unifi do Brasil (subsidiária da 
norte-americana Unifi Inc.), fabricante de fios de poliéster texturizados, que faturou 70 milhões 
de dólares em 2002.  
 
A Unifi compra matéria-prima de dez grandes produtores de fios de poliéster, denominado de POY 
(fio parcialmente orientado), da Ásia e da Europa, produz 3,4 mil toneladas/mês na sua fábrica de 
Alfenas (MG), e entrega o produto final para milhares de malharias e tecelagens em todo o país.  
 
Para que tudo dê certo, no entanto, é preciso ter um controle total do andamento dos materiais, a 
partir do momento em que foi feito o pedido.  
 
No caso da Unifi, é algo muito complexo, informa José Antônio Marani, diretor de planejamento e 
logística da empresa.  
 
Só o transporte, por navio, da produção que vem da Ásia, demora cerca de 35 dias. Da chegada 
da mercadoria ao porto de Santos (SP), passando por processos de desembaraço, estocagem em 
armazém local, até a sua liberação para uso na fábrica, são mais cinco dias.  
 
"O planejamento da produção leva em conta as máquinas liberadas, o plano de vendas e os 
estoques disponíveis", diz ele. 
 
A Unifi desembolsou cerca de 1 milhão de dólares em informática para montar essa operação 
"sabe tudo".  
 
O sistema de gestão da empresa é baseado no R/3 da empresa alemã SAP, por meio do qual a 
software house brasileira Capta desenvolveu o aplicativo para controlar toda a logística da Unifi.  
 
A idéia é interligar o chão-de-fábrica, em tempo real, com todos os mecanismos de controle da 
entrada, movimentação e estoque de matéria-prima, de maneira que a empresa saiba, 
efetivamente, qual a produção diária de cada fio ou de cada lote.  
 
O programa "sabe" quanto POY chega ao porto de Santo, dá baixa do produto nos armazéns, 
controla a chegada da matéria-prima na fábrica. Tudo em perfeita sintonia com o sistema de 
gestão corporativo.  
 
"Nós temos condições, agora, de controlar o fluxo das máquinas e saber quando a produção está 
disponível para faturamento. Quer dizer, agilizamos a entrada das receitas", comemora Marani. 



 
Carga pesada 
 
Agregar valor aos processos de distribuição dos produtos acabados é outra motivação das ações 
de atualização da área de logística nas empresas. Pelo menos foi isso que buscou a Belgo Bekaert 
Arames, associação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira e a belga N.V. Bekaert.  
 
A empresa brasileira produz 40 mil toneladas de arame, a partir de um insumo, o fio-máquina, em 
suas plantas industriais localizadas em Contagem e Sabará (MG), Osasco e Hortolândia (SP) e 
Feira de Santana (BA). Mas enfrentava um sério problema: não tinha um controle muito efetivo 
dos seus vários transportadores, terceirizados.  
 
"O desafio era tornar mais ágil, mais enxuta e com melhor qualidade a entrega do produto nos 
nossos 15 centros de distribuição, espalhados em várias regiões do país, para venda posterior aos 
clientes finais", relata Dante Godoy Ribeiro, responsável pela área de logística da Belgo. 
 
A empresa adotou o modelo de gestão única da sua área de transportes, sob incumbência da 
Ponto Cargo, empresa do grupo Eccelera, que conta com uma infra-estrutura de 200 pontos para 
pagamento e abastecimento dos caminhoneiros contratados em todo o país.  
 
A empresa gerencia e monitora o tráfego dos caminhões, controla de forma sistemática e 
eletronicamente cada veículo embarcado nos vários pontos espalhados pelas rodovias.  
 
O sistema está em operação desde janeiro e já realiza o transporte de 2 mil toneladas por mês. A 
expectativa é de uma redução imediata de 10% nos custos de logística.  
 
Não é pouco. Só em transportes, os dispêndios da Belgo somam 25 milhões de reais mensais. 
Isso é aproximadamente 60% dos custos totais da operação de logística.  
 
"Com o novo sistema de gestão, conseguimos agregar serviços para o cliente como um fator 
diferenciado, com a vantagem de não aumentar os custos", nota Dante. 
 
A preocupação em negociar melhores contratos com os parceiros - fornecedores de insumos, 
transportadores etc. - é uma batalha persistente e sem trégua para muitas organizações.  
 
A Confenar (Confederação Nacional das Revendas AmBev e das Empresas de Logística da 
Distribuição), não faz outra coisa: criou várias comissões internas para negociar soluções 
exclusivas e condições comerciais diferenciadas junto a fornecedores estratégicos. É mais do que 
simples jogo de cena.  
 
São mais de 400 revendedores dos produtos Antarctica, Brahma e Skol, reunidos na maior rede 
de distribuição de bebidas do país, que atendem a mais de 1 milhão de pontos-de-venda.  
 
O volume distribuído pela Confenar é quase 70% de toda a produção da AmBev, que alcança um 
valor anual da ordem de 10 bilhões de reais.  
 
"Identificamos na área de logística grandes oportunidades de ganhos de produtividade", comenta 
Iuri Aguiar, presidente da Confenar. 
 
Com mais poder de fogo para negociar a distribuição dos produtos, a estratégia de alianças só 
poderia dá mesmo bons resultados.  
 
A decisão de realizar compras conjuntas de insumos, por exemplo, deve garantir aos 400 
revendedores uma economia de 30 milhões de reais este ano.  
 



As revendas pretendem negociar, também, em 2003, coletivamente, a renovação de 20% de sua 
frota, composta por 8 mil caminhões, 2,5 mil veículos leves, 6,5 mil motos e 500 empilhadeiras.  
 
Mas o principal acordo, até agora, foi fechado com a BR Distribuidora, no valor total de 100 
milhões reais, para compra de pneus, óleo lubrificante, pneus, uniformes, treinamento, seguros 
etc., que permitirá ganhos reais para os revendedores.  
 
"A intenção é negociar com a BR pelo menos 35% de todas as compras de insumos para as 
revendas, o que significará uma economia de 5% para os associados", revela Aguiar.  
 
 

A Tendência da Terceirização 

Cada vez mais, terceiros assumirão áreas essenciais dos processos logísticos 

No futuro, as empresas vão aumentar ainda mais seu grau de terceirização das atividades de 
logística. Mas isso não é tudo: o outsourcing continuará a crescer na área de transportes, onde já 
responde por 82% do movimento, e avançará como forte tendência nos setores que utilizam 
tecnologias com nível maior de inteligência, como armazenagem, gestão de sistemas e processos, 
estratégia e planejamento logístico. Essa é a avaliação da norte-americana AT Kearney, 
multinacional de consultoria de gestão estratégica, com mais de 2,5 mil profissionais e um 
faturamento de 1 bilhão de dólares em todo o mundo, no ano passado.  
Isso é mais do que simples feeling. A consultoria estudou a opinião dos responsáveis pelo setor de 
logística de 50 empresas no Brasil, Argentina, Chile e México, no segundo semestre de 2002, 
aferindo o seu grau de adesão a práticas diferenciadas. Há muitas barreiras a vencer, inclusive 
culturais – como o medo dos profissionais de perder o emprego. Mas a tendência é inexorável, 
segundo a pesquisa. “As companhias estão terceirizando as atividades de maior impacto no 
negócio, as que trazem maior risco e são de maior complexidade – e estão fazendo isso com um 
único provedor de serviços”, resume Mark Essle, presidente da AT Kearney para a América Latina.  
Trata-se de um modelo de relacionamento bem distinto do tradicional, que provém principalmente 
de duas indústrias: automotiva e bens de consumo. “São indústrias com complexidade e desafios 
competitivos altos, pioneiras em práticas e conceitos avançados como just-in-time, Lean 
Manufacturing etc.”, explica Essle. “O integrador de logística é um conceito emergente que nasce 
junto com o conceito de plantas fabris integradas”, ensina. 
Mas, enquanto o futuro não vem, é bom apressar o passo e tomar medidas mais agressivas para 
evitar o desperdício que grassa em áreas importantes da logística nas empresas brasileiras, 
aconselha Giovanni Fiorentino, vice-presidente da subsidiária da Bain & Company, que atua no 
país com 50 especialistas. É uma preocupação saudável, segundo ele. Em uma empresa de 
manufatura, por exemplo, entre 10% a 13% dos custos totais de operação estão atrelados à 
logística. “E não é só por causa do frete, que responde por algo como 5% desses custos. 
Armazenagem e movimentação interna têm ainda maiores gastos”, observa Fiorentino.  
No atual cenário econômico do país, de acordo com a avaliação da Bain, não há muitas 
alternativas: a escola mostra que o melhor é cortar custos. Isso, não é uma tarefa fácil, admite 
Fiorentino. “Muitas empresas não sabem exatamente onde nascem os custos, sequer sabem onde 
gastam o dinheiro”, diz ele, com base numa pesquisa realizada com 162 gerentes da cadeia de 
suprimentos de companhias globais. Cerca de 85% das empresas, diz o estudo, consideram uma 
prioridade a melhoria de performance nessa área, mas apenas 15% estão buscando 
adequadamente esse desempenho. 

  
 

Disponível em: <http://www.business-standard.com>. Acesso em: 29 maio 2003. 



 


