
ALIANÇA ENTRE AS

montadoras Renault-
Nissan é uma histó-
ria de sucesso. As

duas empresas ainda mantêm grande
parte de sua independência e indi-
vidualidade, porém com a aliança (a
Renault é dona de 44% da Nissan e a
Nissan é dona de 15% da Renault) elas
estão conseguindo as reduções de custo
que a cooperação em compras pode trazer.

O vice-presidente de logística da
Renault, Bruno Ancelin, explica como a
logística está apoiando o crescimento e
as estratégias enxutas de ambas. O
método inovador da Renault para a
logística está sendo transferido para as
operações da Nissan e, por sua vez, a
Renault se beneficiou do método de pro-
dução e manufatura enxutas da Nissan.

Relação complexa
Embora à primeira vista pareça

que o departamento de Bruno tome

decisões estratégicas que logo em se-
guida o braço de compras implementa
através de contratos com os forne-
cedores, uma análise mais detalhada
mostra que esta é uma relação mais
complexa.

Quando boas idéias são observa-
das no mercado, elas são passadas para
a equipe de gerenciamento da cadeia
de abastecimento (SCM, "supply chain
management"). "A relação é um tipo
de circuito fechado; normalmente a
estratégia técnica é criada pela equipe
de SCM e nós decidimos a estratégia
com os fornecedores, mas também
recebemos as idéias dos fornecedo-
res e do mercado", diz Bruno.

O executivo comenta a relação de
ambas empresas: "meu trabalho é cla-
ramente com a Renault e não Renault-
Nissan. As duas principais empresas
de logística e controle de produção são
completamente separadas, exceto no
Brasil e na Argentina, onde há uma

divisão de SCM em comum que trata
dos problemas das duas empresas. Na
Europa, que é a área comum de
logística entre nós, ainda estamos se-
parados em Renault e Nissan".

Apesar de ter a separação dos pa-
péis entre as empresas, o grupo clara-
mente quer padronizar suas estraté-
gias e processos logísticos. No momen-
to, o grupo não vê necessidade de uma
empresa em comum para isso. O Co-
mitê Logístico de Aliança Global
(GALC) se reportou ao alto executivo
da Renault e da Nissan, o brasileiro
Carlos Ghosn, que aponta que a
logística é uma das áreas onde a alian-



ca é melhor na Renault-Nissan devido
à sólida cooperação entre ambas.

O grupo iniciou as estratégias de
plataforma conjunta e compras con-
juntas através da RKPO. Em entre-
vista coletiva dada à imprensa, Carlos
Ghosn minimizou as especulações de
que a natureza da aliança Renault-
Nissan mudaria: "Não vamos desen-
volver sinergias onde uma empresa se
beneficie e a outra não" esclareceu,

As duas empresas cooperam
onde quer que faça sentido e onde
quer que sejam obtidos benefícios
para os dois parceiros O escopo do
papel atual de Bruno Ancelin ainda é
amplo; ele é responsável pelo con-
trole da produção.

Um outro aspecto é a logística. A
equipe de Ancelin é responsável pelo
transporte de peças entre as fábricas
dos fornecedores e as fábricas da
Renault na Europa, além do transpor-
te de peças de exportação da Europa
para as fábricas em outros países. Ele

também está envolvido na definição de
uma padronização da estratégia
logística e dos processos no mundo
inteiro.

'Além dos processos, também dis-
cutimos e propomos os sistemas de
informação que nossas fábricas e
transportadoras devem usar para
atender à estratégia da empresa. Este
é um departamento de porte consi-
derável e é essencial para a imple-
mentação de processos tais como as
entregas síncronas (simultâneas), um
método muito avançado de abaste-
cimento de entrada que foi copiado da
Nissan e da Toyota", revela o exe-
cutivo.

O departamento de Ancelin tam-
bém supervisiona o gerenciamento do
processo logístico usando os geren-
tes de projetos logísticos que traba-
lham com os modelos e lançamentos
futuros.

"Quando um diretor propõe um
novo veículo a ser lançado, destino

dois anos de custos logísticos futu-
ros para a logística de abastecimento
e de saída. Assino um contrato com
o diretor do projeto para obter um
compromisso da divisão logística com
os futuros custos do projeto. Em se-
guida, verificamos peça por peça, qual
empresa as transportará e também
como será embalada e quanto tudo
custará", explica Bruno.

Integrando
a logística

Este método avançado de
integração da logística, nos primei-
ros estágios do planejamento do
desenvolvimento do modelo, permite
uma perspectiva de custo total nos
departamentos de manufatura, com-
pras e logística. Devido à expansão
da globalização da obtenção de forne-
cedores e da manufatura, a Renault
identificou a importância crescente
dos aspectos logísticos em todos os
estágios do planejamento dos novos
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carros. Isto significa que as decisões
de compras não são tomadas isola-
damente dos custos logísticos.

Quando funciona, esta estratégia
permite à Renault evitar o problema
muito comum de o departamento de
compras obter o fornecimento de
peças de baixíssimo custo de um lo-
cal com opção logística de alto cus-
to. Corno a Nissan não usa este
método, a Renault está ajudando na
implementação.

Método holístico
O mesmo método holístico foi

usado para o abastecimento da fá-
brica de Dacia, na Romênia, onde é
fabricado o Renault Logan. Bruno
conta: "Todos estão surpresos com
o preço do Logan. Um dos princi-
pais motivos por este preço com-
petitivo é que muitos fornecedores
ficam localizados na Romênia, mui-
to próximos da fábrica de Dacia. Se
você comparar os custos logísticos
do Logan com os do Twingo ou do
Clio, terá um terço ou um quarto
dos custos envolvidos e o principal
motivo não é que o custo do trans-
porte na Romênia seja menor do
que na Europa Ocidental e sim o
fato de que a distância que temos
que transportar é curta".

A co-alocação dos fornecedores
próximos às fabricas é uma forma
tradicional de redução dos custos
para os fabricantes de automóveis,
porém isto nem sempre é possível,
cm parte devido ao ambiente de ne-
gócios local. Por exemplo, a nova
instalação do Logan na Rússia,
Avtoframos, só fabrica pequenos
volumes (cerca de 40 carros por
dia), porém a cadeia de abastecimen-
to da fábrica é problemática. São
poucos fornecedores locais e mui-
tas peças do Logan - cerca de 10
do total de 12 m3 de peças têm que
ser transportadas da Romênia, onde
muitas delas são fabricadas.

'Temos um plano de integração
para desenvolver fornecedores lo-
cais na Rússia, porém é difícil. Um
motivo é que os fabricantes de lá

ainda são de baixo volume, por isso
os fornecedores não querem inves-
tir muito dinheiro localmente", re-
vela Bruno.

A estratégia da Renault leva em
conta os altos custos iniciais da
logística que reduzem à medida que
os fornecedores vão se instalando
próximo à fábrica e começa o volu-
me de produção. Esta é uma forma
historicamente bem sucedida de es-
tabelecer a manufatura em novos
locais da Renault. É exatamente o
que fez inicialmente no Brasil: em-
barcaram peças para mais de 80%
dos veículos, mas hoje reduziu-se isto
para menos de 25% (no Clio). Isto
porque foi desenvolvida uma base de
fornecedores locais.

Entrega síncrona
A Nissan North America desen-

volveu uma estratégia de produção
para atacar o problema dos forne-
cedores de logística localizados lon-
ge da fábrica. Isto é conhecido como
entrega síncrona.

Primeiramente, formulou-se uma
seqüência de manufatura seis dias
antes de realmente fabricar os car-
ros. Em seguida, testa-se a
seqüência, o que não é nada fácil.
Envia-se as necessidades para os
fornecedores com base na seqüência
feita seis dias antes da fabricação.

A entrega síncrona só foi im-
plementada na fábrica de Valladolid
da Renault, onde é fabricado o
Modus. É uma verdadeira façanha
reunir os diferentes departamentos
e seguir a seqüência seis dias antes
da própria fabricação. Mas Bruno
destaca: "É preciso manter a mes-
ma seqüência, do lançamento do car-
ro no início da seção de funilaria até
o final da linha. Isto pode ser com-
plicado. Usamos o princípio de pro-
dução da Nissan na forma que pu-
desse ser usado na manufatura da
Renault".

O método da entrega síncrona
mantém o inventário de abasteci-
mento enxuto, pois elimina a neces-
sidade de peças de reserva e facilita
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o uso das fábricas existentes dos
fornecedores.

Data
de entrega fixa

Em um sistema de fabricação sob
pedido, cada elo da cadeia de abaste-
cimento é crucial, especialmente a
logística de veículos acabados. Em
1998, a Renault começou seu proje-
to de fabricação sob pedido o "Projet
Nouvelle Distribution", cora a meta
de um prazo de 15 dias do pedido
até a entrega.

Inicialmente, foi um sucesso. O
estoque de veículos na Europa di-
minuiu drasticamente, porém no fi-
nal de 2001, a Renault teve que re-
visar a meta para 21 dias e boje
abandonou qualquer meta, preferin-
do dar uma data de entrega fixa e
cumpri-la.

"Preferimos hoje ter acurácia
do lead-time ao cliente, por isso
quando um revendedor recebe
um pedido e o cliente está na sua
frente, ele tem um sistema em
tempo real em seu computador.
Ele pode falar diretamente com a
fábrica e descobrir quando o ve-
ículo estará pronto, dando ao cli-
ente uma data fixa. Em seguida,
medimos a acurácia da entrega ao
cliente. Antes de lançarmos o sis-
tema de distribuição em 1999, o
nível de acurácia era de 60%; logo
depois passou para 68%. Atingi-
mos 88% e a evolução continua",
afirma Bruno.

"Muitas empresas automotivas
falam sobre a fabricação sob deman-
da, porém poucas a praticam; elas
não fabricam para o cliente e sim
para as revendedoras. Para nós não
é perfeito. Até hoje, tivemos cerca
de 55% dos pedidos vindos direta-
mente dos clientes (através do sis-
tema das revendedoras), porém os
pedidos são exatamente o que o cli-
ente quer. Não tentamos vender aos
clientes o que nós queremos ven-
der", acrescenta.

Redução
do estoque

O avanço para um sistema de
produção mais orientado ao cliente
é um passo para a fabricação sob
demanda e para a redução da pro-
dução de veículos não desejados. A
previsão pode distorcer as tendên-
cias reais de mercado por não re-
velar quando os clientes compram
um carro de um revendedor que não
seja exatamente o que querem, pois
eles recebem um desconto como in-
centivo pela troca.

O novo sistema de distribuição
desenvolvido pela Renault reduziu
drasticamente o estoque de carros
nos pátios das revendedoras da Eu-
ropa. "Um dos principais sucessos
do novo sistema de distribuição foi
a redução do estoque comercial em
cerca de um terço. Quando os
revendedores são confiantes na
acurácia da entrega, não pedem para
seu próprio estoque. Ao contrário,
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pedem o que o cliente quer e não pe-
dem estoques para se prevenirem
das interrupções na entrega. Natu-
ralmente eles reduzem os estoques.
Reduzimos aproximadamente
100.000 carros em toda a Europa,"
conta Bruno.

O sistema de controle de produ-
ção customizado leva era conta o nú-
mero de peças e locais dos fornece-
dores. Ele envia as necessidades aos
fornecedores e gerencia o rece-
bimento das peças e o estoque da
fábrica. É um sistema completo de
controle da produção na fábrica e foi
projetado para dar suporte a todos
os novos processos logísticos.

O problema da redução de cus-
tos na logística automotiva levou al-
guns fabricantes a terceirizarem
suas funções logísticas. Bruno acha
que esta não é a melhor forma.

"Uma empresa que planeja uma
cadeia de abastecimento deve man-
ter a própria capacidade de engenha-

ria internamente. Não é possível en-
contrar isso no conjunto de habi-
lidades do fornecedor, pois ele não
possui um alto nível de conhecimen-
to do processo global necessário.
Não é problema subcontratar as
operações físicas, porém é preciso
manter uma visão geral global da
cadeia de abastecimento; é preciso
ter uma estratégia e que seja volta-
da ao cliente. Naturalmente, todas
as operações, como o transporte,
podem e devem ser subcontratadas
com os fornecedores de logística",
aponta Bruno.

A empresa tem planos de redu-
ção de fornecedores em cerca de um
quinto nos próximos cinco anos.
Embora este anúncio seja relativo
aos fornecedores de peças, a nome-
ação de Ghosn poderia anunciar uma
certa consolidação na Renault-
Nissan.

Há, ainda, uma tendência surgin-
do: "Minha prioridade é encontrar

um fornecedor que consiga traba-
lhar em função do custo e da quali-
dade. Em termos de entregas, este
é o meu foco".

O departamento de compras
logístico da RNPO está crescendo
e com isso surge uma capacidade
maior de assumir as funções antes
terceirizadas. "E mais interessante
trabalhar com três ou quatro gran-
des empresas de navegação comer-
cial do que usar uma empresa de
agenciamento de fretes que leve al-
guma margem para o valor agre-
gado", assinala.

O uso de provedores de servi-
ços logísticos maiores oferece aos
fabricantes de veículos economias
de escala quando estes provedores
têm a oportunidade de consolidar
os negócios. Mas o crescimento do
departamento de logística da RNPO
parece indicar o desejo da Renault-
Nissan de permanecer firme no con-
trole de suas operações logísticas.
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