
TATA MOTORS, QUE FAZ
parte do Tata Gipup, é a
maior fabricante de veícu-

ilos comerciais da índia. A
empresa está empenhada na raciona-
lização de suas operações de manufa-
tura para poder dobrar a produção
de 400 mil para 800 mil unidades nos
próximos três anos. Cinco anos atrás,
a empresa registrou perdas em mas-
sa, porém, graças à reorganização das
instalações e das cadeias de abasteci-
mento, espera alcançar a nova meta.

No período 2005-2006, a Tata
apresentou receitas de US$ 5,5 bi-
lhões. Tudo isso de uma empresa que
veio de uma crise onde apresentava
perda líquida de cinco bilhões de rúpias.
A maioria dos analistas credita essa
reviravolta ao diretor administrativo
Ravi Kant. E, na prática, seus direto-
res de manufatura e logística estão re-
organizando as instalações de produ-
ção e as cadeias de abastecimento.

Raja Rao, vice-presidente de pro-
dução de automóveis da Tata Motors,
conta que são três os locais de manu-
fatura - Pune, Jamshedpur e Lucknow.
Há uma outra instalação planejada para
Bengala Ocidental, com o foco em car-
ros de passeio.

Em Pune, produz-se caminhões
pesados e veículos de passeios. Da pro-
dução de cerca de 300 veículos por dia
há cinco anos, hoje produz-se diaria-
mente 900 veículos comerciais e cer-
ca de 800 de passeio. Isso criou um pro-
blema para a logística de abastecimen-
to e de expedição.

A economia indiana está indo bem
e as previsões são boas. Com isso, a
Tata racionalizou o portfólio de pro-
dutos e, como resultado, tem planos
de migrar a produção dos comerciais
médios e pesados para Jamshedpur e

Lucknow, e concentrar os veículos
multi-utilitátios, pickups c comerciais
leves em Pune. A fábrica de veículos
de passeio se prepara para o aumento
de volume, e busca um local alternati-
vo nos arredores de Pune.

"Os veículos pequenos, que chama-
mos de 'last-mile vehicles' (veículos de
última milha), serão transferidos para
um local próximo a Dclhi, Utteranchal.
Com estas medidas, a logística de abas-
tecimento e de expedição serão cuida-
das e os problemas de qualidade com a
produção em múltiplos locais também
poderão ser melhorados", aponta Rao.

A complexidade da manufatura na
fábrica em Pune impõe exigências so-
bre a cadeia de abastecimento. Todas
as linhas operam no modo de produ-
ção variado, e existem 220 variedades
de veículos (o que a Tata chama de 'nú-
meros de combinações de veículos'). Rao
admite que a operação no modo varia-
do é um desafio para a cadeia de abas-



tecimento e a Tata Motors está en-
frentando este problema com dois sis-
temas de abastecimento.

Para os itens e módulos volumo-
sos, a montadora opera um sistema
Kanban eletrônico no qual os fornece-
dores assumem a responsabilidade pelo
abastecimento da linha. É de responsa-
bilidade deles ter a certeza de que a li-
nha seja abastecida continuamente. A
maioria deles abastece diretamente na
linha e mantêm os níveis mínimos ne-
cessários de inventário, dependendo do
tempo de trânsito e do 'takt time'.

A experiência com
operadores logísticos

Outro sistema que a Tata está
implementando é com operadores
logísticos. No último ano, a montado-
ra usou o prestador de serviços
logísticos Indiano TVS para organi-
zar o abastecimento da linha de car-
ros de passeio {índigo e Indica).

Os operadores retiram material do

fornecedor e fazem alguns seqüencia-
mentos em um armazém da região;
em seguida, entregam na linha con-
forme a necessidade. A TVS tem um
armazém em Pune e fornece o mate-
rial na seqüência determinada pela
Tata. De lá, a logística é gerenciada pela
montadora de forma independente.

Este projéto-piloto foi bem suce-
dido, e Rao revela que este sistema

poderá ser implementado no futuro
nas linhas de veículos comerciais. Mas
Parekh acredita que ainda é preciso
entender os benefícios potenciais
completos do uso de um operador
logístico. "Existem determinados re-
gulamentos na índia que impedem que
um prestador de serviços logísticos
trabalhe em sua l inha , por isso te-
mos algumas limitações."
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Existem várias formas de entre-
ga em Pune. Fornecedores com es-
tações externas - com armazém pró-
ximo às instalações - entregam di-
retamente à l inha em carrinhos de-
dicados por turnos.

Determinados fornecedores distan-
tes de Pune algumas vezes não conse-
guem entregar diretamente na linha,
assim estes suprimentos vão para de-
pósitos centrais . Lá eles são
desembalados c colocados no carrinho
logístico e, em seguida, entregues na

linha pelo contratado ou pelos fun-
cionários da empresa. O tempo e
custo envolvidos na desembalagem
e reembalagem do material não se
alinham com a estratégia da Tata.

A empresa também está adotando
uma estratégia de terceirização radi-
cal. Para atender às necessidades de
aumento da capacidade, a Tata está
terceirizando gradualmente. Além dis-
so, para as iniciativas de terceirização
da logística, o fabricante de veículos
está procurando mais sistemas agre-
gados e montagens modulares.

Parekh observa que neste tipo de
compra e montagem o fornecedor terá
que estar num raio de 10 a 20 km da
fábrica e se tornará fornecedor local.

A segunda iniciativa é um com-
plemento - a montadora está redu-
z indo o n ú m e r o de fornecedores
com os quais lida.

"Isto reduzirá o número de pes-
soas que terão que ser contatadas
em termos de material diariamen-
te", aponta Parekh. O número de for-
necedores que atualmente enviam
material para o depósito central da
Tata para serem desembalados c
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reembalados diminuirá, o núme-
ro de entregas diretas aumenta-
rá, assim como o uso de monta-
gens modulares".

"Estamos tentando partir das
práticas do passado e mudar para
o sistema kanban e entregas dire-
tas," conta Rao. "Com a
terceirização e a tentativa de entre-
gar para a fábrica subconjuntos com
tecnologia mais avançada e com
valor agregado, a nossa intenção
é reduzir de 30 a 40% o número de
funcionários, ter menos estações e
realizar as atividades mais avança-
das internamente".

Fornecedores
e abastecimento

Cinqüenta e cinco porcento de
todos os fornecedores em núme-
ro estão l o c a l i z a d o s em
Maharasht ra para esta fábrica.
Existem outros operadores que
ficam em Jamshedpur, atendendo
às necessidades da instalação de
Jamshedpur. Além disso, existem
dois grandes grupos automotivos
com fornecedores em Delhi, em
Chennai. Isso cons t i tu i 99% da
base de fornecedores da Tata.
Estão sendo estabelecidos par-
ques de fornecedores na fábrica
de veículos de passeios em Ben-
gala Ocidenta l e Ut teranchal
(Delhi). A Tata faz coletas progra-
madas, ("milk-run") com a visão de
tentar consolidar o número de ve-
ículos que visitam a fábrica a cada
dia. Existem cerca de 30 coletas
programadas operando hoje, co-
b r i n d o apenas o es tado de
M a h a r a s h t r a . No fu turo toda a
responsabilidade será transferida
para um provedor de serviços
logísticos.

Fornecedores
Os benefícios do conceito de par-

que de fornecedores são claros: "Em
primeiro lugar, a distância dos tra-
jetos é reduzida e pode-se usar a
posição da fábrica para a redução

da necessidade de embalagem dos
materiais," conta Parekh. "Também,
o material pode chegar 'just-in-time'.
A comunicação melhora porque os
fornecedores ficam localizados ao
lado e no futuro, prevemos que es-
tas operações ficarão tão integradas
que, qualquer coisa que aconteça em
nossa linha de produção, as infor-
mações serão disponíveis ao forne-
cedor em tempo- real c vice-versa."

Parekh está estudando a possi-
bilidade de integração das linhas dos
fornecedores e da Tata continua-
mente com o uso de transportado-
res contínuos.

Fluxos de veículos
acabadas

Na índia, a forma predominante
de transporte é o caminhão. Os ca-
minhões retiram produto da fábri-
ca diariamente e entregam ao por-
to p r i n c i p a l de exportação,
Mumbai. Parekh alerta que poderá
haver necessidade de um porto ro-
ro dedicado para enfrentar os au-
mentos previstos nas exportações
de veículos da índia nos próximos
anos.

Um outro problema que está
fora do controle dos fabricantes de
automóveis é a infra-estrutura das
estradas na índia. Não há garantia
do tempo em que o veículo será en-
tregue, especialmente na época das
monções.

A infra-estrutura das estradas
está sendo tratada pelo governo,
para conectar todos os quatro can-
tos do país. O uso de ferrovias na
índia é mínimo. A Tata Motors
está tentando desenvolver seu uso,
especialmente entre Delhi e
Mumbai, porém a disponibilidade do
serviço é um obstáculo.

A reorganização do abasteci-
mento e da produção na Tata e a
duplicação do volume garantirão
que a empresa será uma força a ser
considerada na índia e em seus mer-
cados de exportação pelos próxi-
mos anos.
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