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RESUMO 
 
 
A presente dissertação tem por objetivo investigar os aspectos do processo de terceirização da 

atividade industrial em suas diversas etapas. São estudadas todas as fases, iniciando-se pelo 

planejamento das atividades e segue com o estudo da viabilidade econômica, com o 

levantamento dos benefícios potenciais (identificados e esperados), identificação dos 

fornecedores potenciais, desenvolvimento dos produtos, aprovação dos produtos, estudo da 

estrutura de custo e do preço a ser praticado, finalizando com o início dos fornecimentos.  

Para tanto, foi realizado o estudo de um caso de terceirização da produção em uma indústria 

de produtos para iluminação. O objetivo desta terceirização foi otimizar a variedade dos 

produtos fabricados sem, entretanto, alterar o portifólio dos produtos comercializados. Para 

tanto, decidiu-se por desenvolver novas fontes de fornecimento para os produtos com menor 

volume de produção e com maior complexidade em suas construções. A planta de produção 

da empresa “Alfa” está localizada no estado de Nuevo Leon no México e tem como objetivo 

fornecer produtos de iluminação (lâmpadas incandescentes e fluorescentes) para os países da 

área do NAFTA (México, Canadá e Estados Unidos). O trabalho foi conduzido por uma 

equipe multidisciplinar, operando em estrutura matricial, localizada em pontos 

geograficamente distintos em função da atividade requerida de cada um dos membros da 

equipe. 

O trabalho mostra que este processo é viável, mas que envolve um significativo grau de 

complexidade para que se possa obter os resultados finais alinhados com as expectativas das 

partes envolvidas no início do processo. Observa-se que o comprometimento da alta 

administração é fundamental para garantir os meios e alinhamento da equipe com as 

estratégias definidas, bem como suportar a aderência da atividade aos preceitos estabelecidos.  

Conclui-se que a estruturação deste processo pode garantir melhores resultados nos aspectos 

de custo dos produtos, tempo de realização do processo e qualidade dos produtos em 

conformidade com as especificações. 

 

Palavras Chaves: Terceirização, OEM, Desenvolvimento de Fornecedores 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of the present dissertation is to investigate the aspects of the outsourcing process 

of industrial activities in its several steps. All phases are studied, beginning by the planning of 

the activities followed by the economical feasibility study, the assessment of the potential 

benefits identified and expected, identification of potential suppliers, product development, 

approval of the products, pricing and costing structures to be applied and ending with the 

start-up of the first deliveries. 

To this aim, a case study of outsourcing the production in a lighting products industry was 

conducted. The objective of outsourcing was to optimize the portfolio of manufactured 

products without however altering the portfolio of products sold to the market. It was decided 

to develop new sources of supply for the products with smaller production volume and with a 

higher level of construction complexity. The plant of the “Alpha Company” is located in the 

state of Nuevo Leon in Mexico and supplies lighting products (incandescent bulbs and 

fluorescent lamps) to the countries in the area of the NAFTA agreement (Mexico, Canada and 

United States).  

The job was conducted by a multifunctional team, operating in a Matrix structure and with 

offices in special locations geographically apart according to the required functions required 

from each member of the team. 

This document shows that this process is feasible but it involves a significant level of 

complexity to get the final results in line with the expectancies of the involved parties at the 

beginning of the process.  It may be observed that the commitment of the top management is a 

must to guarantee the means and the alignment of the team to the defined strategies as well as 

to support the adherence of the activities to the established procedures. 

In conclusion, giving a structure to this process may provide better results concerning the cost 

of the products, process throughput time and quality of the goods, in conformance to the 

specifications. 

 
 

Keywords: Outsourcing , OEM, Suppliers Development 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Não há como atuar de forma competitiva nos mercados atuais globalizados sem 

dispor de respostas adequadas às exigências dos consumidores, finais ou intermediários.  

 

O custo deve refletir o resultado de processos altamente eficientes, enxutos, com 

mínimas perdas e tempos de ciclos curtos que adicionados de margens estreitas, resultam em 

preços competitivos.  

 

A dinâmica do mercado exige alta velocidade de resposta às suas mudanças, tanto 

na flexibilidade dos volumes entregues como nos próprios produtos, caracterizados por 

rápidas mudanças no design, tecnologias e até a necessidade de contínua criação de produtos 

inteiramente novos para atender a necessidades até então não identificadas.  

 

A qualidade dos produtos não é mais posta em questão. É uma exigência do 

mercado e a sua falta um item multiplicativo de custos. Um item com falha terá que ser 

reposto ou reparado a um custo necessariamente muito maior que o do item originalmente em 

conformidade com os padrões. 

 

Em conseqüência das necessidades acima, a alternativa disponível é a 

especialização, a competência e uso adequado dos recursos financeiros, tecnológicos e 

intelectuais. A atividade de terceirização tem se tornado mais e mais comum com a visão 

atual de gestão da cadeia logística com a otimização de seus elos, necessidade de redução do 

capital empregado e ausência de fronteiras na busca por fontes de custos mais baixos. 

 

Apesar da modernidade como estratégia empresarial, a terceirização e o 

desenvolvimento de fornecedores não são, na realidade, atividades que se iniciaram 

recentemente. Baily (1979 apud Vilela, 2003), destaca fatos relevantes onde soluções para 

problemas já vieram das técnicas utilizadas atualmente: 
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a) O engenheiro Isambard Kingdom Brunel deu início ao que hoje se chama 

desenvolvimento de fornecedores em meados do século XIX, quando converteu construtores 

de navio em empreiteiros para pontes de madeira, trabalhando com fornecedores na criação 

de novas técnicas para satisfazer suas necessidades. 

 

b) Duke, em 1881, comprou uma máquina de fabricar cigarros que consumia fumo a 

uma taxa superior à possibilidade de suprimento pelos meios convencionais de compras. Não 

conseguia obter a quantidade com a qualidade e uniformidade necessária para a produção. 

Criou, então, a estratégia de comprar a produção dos plantadores e trabalhar junto com eles 

para garantir o suprimento ideal. Essa estratégia foi crucial para o sucesso de sua empresa 

com o principal fabricante de cigarros dos Estados Unidos. 

 

Apesar de não ser uma estratégia recente, o número de casos de insucesso nesta 

atividade de transferência da manufatura, com custos adicionais após a complementação do 

processo ou até mesmo a necessidade de reversão do processo como um todo, tem sido 

significativo. Houve a divulgação pela imprensa em geral de um caso de um grande 

fabricante de brinquedos que determinou o recolhimento internacional de um grande lote de 

brinquedos produzidos por terceiros que apresentavam falhas que poderiam causar danos até 

mesmo fatais às crianças. Segundo o jornal O Estado de São Paulo de Agosto de 2007, este 

lote da Mattel chega a 21,8 milhões de peças das quais 850 mil no Brasil.   

 

Com este estudo, desejou-se conhecer se a aplicação do conceito de processo a um 

caso de atividade de terceirização de produção, poderia gerar valor adicional ao 

empreendimento ou “projeto” como será chamado.  

 

Projetos são eventos conhecidos de longa data na história. Projetos monumentais 

datam de milhares de anos antes de Cristo, como as pirâmides, por exemplo. Em todo projeto 

existe uma base de processo, em maior ou menor detalhe, mais ou menos evidente.  
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Justificativa 
 
No âmbito deste estudo, esta geração de valor adicional em um caso de 

desenvolvimento de terceirização será analisada pelo estudo dos possíveis pontos fortes e 

fracos ocorridos ao longo do desenvolvimento do projeto estudado e vistos sob a ótica da 

visão de processos estruturados e seus resultados em custo, tempo e qualidade. 

 

No contexto da globalização, os países asiáticos desempenham um papel 

fundamental como exportadores de produtos a baixo custo para o restante do mundo 

ocidental. Segundo Diniz (2007), somente a China dobrou cerca de 4% para 8% nos últimos 

cinco anos, a participação no total das exportações mundiais.  

 

Este crescimento é acompanhado agressivamente por outros países da mesma região 

como a Coréia, Filipinas, Vietnam, Malásia etc. que também buscam avidamente incrementar 

o nível de exportações em busca de moedas fortes. 

 

Muitas empresas ocidentais têm se instalado na Ásia, na China principalmente. Elas 

vão a busca de um mercado potencial enorme e de custos baixos para produção de seus 

produtos. 

 

A elevação da participação nas exportações deveu-se em boa parte a produção de 

produtos em OEM (Fabricante dos equipamentos originais), ou seja, produtos que seguem 

exatamente o acabamento, performance, aparência, embalagem e dizeres do produto original, 

porém produzidos por uma terceira empresa, sob um acordo de terceirização, com todas as 

características do produto original, de forma transparente para cliente final.  

 

Por isso é natural, que a oferta de produção em escala dos países asiáticos de 

maneira especial se enquadre no contexto de terceirização, observado também neste estudo 

de caso. 
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No âmbito da Gestão da Cadeia Logística, a avaliação e otimização dos elos entre as 

empresas pode criar valor significativo ao longo da cadeia, segundo Porter (1989).  

O presente estudo apresenta um caso ocorrido em uma empresa de grande porte com 

vendas para o mercado norte americano, principalmente, que tomou a decisão de desativar 

duas linhas de produção e passou a comprar produtos acabados e embalados como produto 

original. Dessa feita, parte-se como: 

 

Problema 

A pergunta que se coloca é se as possíveis contribuições derivadas do foco em 

processos podem eliminar ou mitigar as conseqüências das dificuldades encontradas e assim 

influenciar na criação de valor, gerando maior ou menor grau de satisfação para o cliente. Ou 

seja, é possível otimizar a criação de valor se a terceirização de atividades de manufatura for 

tratada como um processo? 

 

Frente a essa criação de valor, alinham-se tópicos como planejamento financeiro, 

precisão na fixação de objetivos, gestão de pessoas dentre outros. 

 

No caso estudado, contingências particulares definiram uma tendência para uma 

forma ou outra de tomadas de decisões, onde cada uma gerou um efeito específico, que será 

analisado e comparado com os objetivos iniciais do projeto para terceirização da empresa em 

questão. 

 
Objetivo Geral 
 

Apontar, com base na apresentação de um caso de manufatura industrial, sucessos e 

limitações observados, viabilizando um modelo para futuros empreendimentos semelhantes. 
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Objetivos Específicos 
 

• Investigar e apresentar os aspectos das diversas etapas envolvidas no processo 

de terceirização, ora apresentado, confrontado-os com a bibliografia existente sobre o 

assunto. 

• Pontuar conquistas e/ou dificuldades verificadas no caso estudado. 

• Definir se é possível ou não agregar maior valor à terceirização com a 

aplicação de processos mais estruturados. 

Hipótese  
 

Sobre o tema implantação de atividade terceirizada, os estudos publicados 

preocupam-se na explicação de métodos práticos e acessíveis para a viabilização do projeto. 

 

Os assuntos tratados são sobre a decisão de terceirizar, que engloba a escolha das 

atividades mais aptas à terceirização; sua progressão em termos de retorno a curto e longo 

prazo; custos diretos e indiretos envolvidos; relações com os potenciais fornecedores; 

relações entre equipes e a prestação do serviço como um todo. 

 

Daí trabalha-se com a hipótese que a aplicação e gestão da terceirização da 

produção como processo estruturado causará uma otimização nos resultados. Pretende-se 

verificar se a monitoração dos mecanismos envolvidos nas atividades de terceirização, bem 

como, suas interligações num processo mais amplo, induz ao seu real desempenho, onde 

quanto maior for estabelecido tais aspectos, maior será o valor gerado ao fim do projeto. 

 

Com vistas alcançar os objetivos aqui delimitados e facilitar a abordagem do tema 

proposto, assim se estruturam os capítulos que contemplam o presente estudo:  

 

A revisão da literatura desenvolvida no capítulo um, aborda e conceitua o tema 

terceirização e outros correlatos como processos, custeio por atividade e estrutura matricial.  
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O capítulo dois detalha aspectos de caráter metodológicos: tipo de estudo, 

procedimento, análise. 

 

O capítulo três descreve o resultado da pesquisa com os detalhes do processo no 

caso estudado. Apresenta a empresa Alfa e descreve a motivação para a realização do projeto 

por parte da empresa, a estratégia adotada e o andamento das ações realizadas até a sua 

conclusão. 

 

A partir do quarto capítulo desenvolve-se a análise do caso estudado. Considera-se 

seus aspectos gerais: financeiro, qualidade alcançada, tempo disponibilizado para seu 

desenvolvimento, influências e interferências ocorridas. Apresenta-se uma análise do 

resultado da evolução do processo nas três dimensões em que o projeto é avaliado pela 

empresa Alfa.  

 

Como considerações finais apresenta-se uma breve análise com base nos objetivos 

propostos por este estudo e recomendações para a continuidade de novas pesquisas que 

envolvam estudos sobre terceirização de manufatura industrial. 
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CAPÍTULO I  

 
1.1 GLOBALIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO  
 

 
Na revisão da literatura, buscou-se referências bibliográficas sobre o tema do estudo 

através da leitura e síntese de livros, artigos, periódicos e jornais que forneceram a base para 

entendimento dos conceitos relativos ao processo de terceirização, fatores críticos e 

obstáculos para o sucesso do processo.  

Também foram estudados outros exemplos práticos de utilização destas técnicas em 

empresa que adotam métodos modernos de gestão com o objetivo de fornecer mais subsídios 

para responder às questões do problema considerado. 

Serão abordados os temas globalização e terceirização e além destes, forma rápida, 

outros temas relevantes para o embasamento teórico do estudo, tais como: processos, custeio 

por atividade, custo da transação, e estrutura matricial. 

 

1.1.1. Globalização 

 

Ao longo da história, uma característica da humanidade tem sido a de se expandir e 

criar áreas de influência por grandes extensões de terra. Então, a primeira questão é se a 

globalização não é parte da natureza humana e neste sentido, foi o mundo em que vivem as 

pessoas que foi progressivamente se ampliando? Em outras palavras, quando Roma 

predominava e mantinha domínio e relações comerciais com províncias longínquas, aquele 

não era todo o mundo de então? Vindo para mais perto, quando no fim da Idade Média o 

mundo “civilizado” tinha do tamanho da Europa, as relações de comércio já não 

consideravam trocas envolvendo todos os componentes daquele “mundo”? Daí então, para o 

mundo se ampliar, surgiu a busca das rotas para as Índias, expandindo o comércio e a 

amplidão do mundo, com novas terras e novos parceiros. Da mesma forma que terras 

bárbaras, distantes naquele tempo, estavam fora do comércio e das riquezas, temos ainda hoje 

bolsões de pobreza em áreas como na África ou América Latina onde há muitas pessoas que 

ainda estão fora do mercado de consumo. 
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Vamos então rever o que dizem os autores em textos atuais sobre globalização. 

 

Zinni e Arantes (1996 apud Giordano, 1999), definem a globalização como: a 

aceleração das trocas de bens serviços, contratos, informações, viagens internacionais e 

intercâmbio cultural. Os contratos e intercâmbios internacionais sempre existiram e não 

seriam suficientes per se para caracterizar tais atos e processos como novos. Mas a velocidade 

com que tais trocas são efetuadas aumentou exponencialmente na década passada. Em termos 

gerais, a globalização é a ampliação das trocas dos povos de diferentes paises sob as 

instituições do capitalismo. Estes autores consideram como fatores impulsionadores a 

tecnologia de informação, as telecomunicações, a intensificação e a redução do custo do 

transporte marítimo, e o acesso ao mercado financeiro devido grande presença internacional 

das instituições financeiras.  

 

Uma visão similar da globalização nos apresenta Batista (2007), afirmando que é 

verdade que o progresso técnico e as inovações em áreas como informática, telecomunicações 

e finanças, combinados com a liberalização de mercados e a remoção de restrições a 

operações internacionais, vêm contribuindo para a maior integração das economias nacionais.  

 

Braudel (1977) propõe o conceito “economia-mundo” desta forma: Necessitaremos 

efetivamente utilizar duas expressões: economia mundial e economia-mundo, sendo esta 

última muito mais importante que a primeira. Por economia mundial se entende a economia 

do mundo tomada em sua totalidade, “o mercado de todo o universo” como já dizia Sismondi, 

escrevi a muito tempo que o Mediterrâneo do século XVI constituía por si só, uma economia 

mundo. 

 

Robertson (1992) classifica a “mundialização” em cinco períodos e chama somente 

o último de globalização: I- A era germinal na Europa (1400~1750); II- O período inicial na 

Europa (1750~1875); III- O período ascensão (1875~1925); IV- O período Luta pela 

Hegemonia e por último a Era da incerteza, de (1925~1992), com as tecnologias de 

comunicação, valores da ecologia, etc... 
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Um dos claros mitos sobre a globalização é a idéia de um mundo sem fronteiras. A 

realidade é a construção de sólidas barreiras nas fronteiras dos países mais desenvolvidos, 

dificultando a entrada de visitantes com o objetivo de manter os países protegidos da 

imigração, ao contrario até, das tradições de acolhimento aos estrangeiros por parte de vários 

países. Ao mesmo tempo em que se colocam barreiras ao trânsito de pessoas, se erguem 

barreiras comerciais tarifárias e pior, não tarifárias, sob os mais diversos argumentos, 

inviabilizando, na prática, o livre trânsito de mercadorias através das fronteiras. Segundo 

Batista (2007) a globalização está muito longe de provocar o desaparecimento das fronteiras 

ou ameaçar a sobrevivência do Estado nacional. 

 

Quanto ao foco em aspectos sociais da globalização, a Cepal (2002) afirma que os 

países ricos começam o jogo econômico mundial nessa etapa da globalização em condições 

de claras vantagens: a economia mundial é um 'campo de jogo' essencialmente desnivelado, 

cujas características distintivas são a concentração do capital e a predominância no comércio 

de bens e serviços. Essas assimetrias características da ordem global constituem a base das 

profundas desigualdades internacionais em termos de distribuição de renda. O resultado 

prático é simplesmente a busca de bases produtivas a custos mais baixos principalmente 

advindos dos baixos salários e fartura na oferta de mão de obra em certas regiões do planeta. 

 
 
1.1.2. Estrutura da Terceirização: Ambiente de Negócios ( framework da terceirização ) 
 

 

O ambiente de negócios possui atualmente uma dinâmica onde mudanças são as 

regras. Novos mercados, produtos, tecnologias, competidores, regras e métodos são realidades 

as quais as empresas devem se adequar para garantir sua sobrevivência neste ambiente. 

 

Foram exigidos cada vez mais recursos das empresas para que elas enfrentassem a 

concorrência. Elas foram obrigadas simultaneamente a evoluir na qualidade, oferecer mais 

flexibilidade e maior valor para o consumidor. Para reagir a estes desafios, o modelo 

tradicional de empreendimento, com alto grau de integração vertical necessitaria de um 

volume significativo de recursos. Porém, como cada vez mais os recursos são escassos, uma 

das formas de reagir a estas necessidades foi à adoção da terceirização. 
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É claro que uma única empresa pode dispor dos recursos necessários que falamos 

acima e assim, operar de forma totalmente verticalizada, produzindo desde as matérias primas 

aos produtos finais, mas qual será a efetividade do retorno dos investimentos nestes recursos? 

E o custo dos produtos atenderá os requisitos do mercado? Será possível para esta empresa 

conciliar novas tecnologias, velocidade de resposta, novos processos, novos produtos com os 

custos desejados pelo mercado e ainda gerar retorno adequado aos investidores? As respostas 

que se tem encontrado para estas perguntas são cada vez mais negativas e a adoção de 

estratégias mais modernas, uma necessidade vital. 

 

É desta percepção que se têm desenvolvido estratégias que visam otimizar a cadeia 

logística como um todo, melhorando seus elos e a distribuição das atividades ao longo da 

cadeia. A terceirização é uma das formas de otimizar a cadeia logística, colocando os 

processos produtivos onde eles podem se desenvolver da forma mais eficaz.     

 

A visão da cadeia logística seqüência a agregação de valor até o consumidor final, a 

redução do tempo de resposta ao mercado, a busca por eliminação de ineficiências e 

finalmente a focalização no negócio principal “core business” onde se concentram as 

competências essenciais, torna a terceirização uma conseqüência natural para operar no 

cenário atual dos negócios. 

 

Pode-se chegar ao extremo da empresa virtual, que domina toda a cadeia, mas que, 

entretanto têm todos (ou quase todos) os processos realizados por terceiros. 

 

A organização industrial em larga escala, marca registrada da estrutura industrial 

tradicional modifica-se de acordo com as exigências do final do século XX. Onde até a mão-

de-obra empregada está sendo substituída por uma mão-de-obra contratada.  

 

Na medida em que as empresas se livram de atividades que não lhes são essenciais 

passando-as para sócios, parceiros ou sub-contratados, freqüentemente é difícil reconhecer 

onde se encontra o núcleo central de determinada empresa. 
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Em uma primeira impressão, pode-se pensar terceirização como mais uma novidade 

no mundo dos negócios, um modismo conjuntural, mantido por determinadas circunstâncias 

passageiras em níveis de capital, tecnologia ou de mão-de-obra. 

 

Entretanto, como adverte Gaino apud Oliveira, (1994 ), terceirizar é, sobretudo, uma 

“decisão estratégica”, pois além de sua capacidade competitiva, mudanças ocorrem na 

estrutura organizacional, demandando aprendizagem com base nesse outro estilo de gestão. 

Consideram-se as pessoas envolvidas, independente do seu nível hierárquico. Velhos hábitos 

devem ser deixados de lado para buscar novos comportamentos que otimizem os resultados 

organizacionais. A terceirização necessita de realinhamento das demais estratégias da 

empresa, de forma a harmonizá-las com as novas realidades e demandas, principalmente, com 

um novo estilo de gestão.  

 

A visão moderna é a da criação de valor ao longo das cadeias logísticas, onde o 

sucesso e a própria sobrevivência não será de uma única empresa da cadeia, mas sim, de toda 

aquela cadeia logística dependente de todos os seus elos, do mais forte ao mais fraco. 

 

O embrião da terceirização está num tipo de decisão que se toma a muitos anos nas 

organizações industriais, trata-se simplesmente da escolha, numa dada situação, entre fabricar 

internamente uma peça ou item de produção qualquer, ou adquiri-la de um fornecedor 

externo. Ou seja, o benefício óbvio de se fazer uma análise criteriosa do tipo fazer ou comprar 

está em que esta análise, se bem elaborada, permitirá que se obtenha o item desejado, dentro 

das especificações estabelecidas, pelo menor custo.  

 

A princípio, a idéia de comprar alguma coisa que venha de fora como um ‘pacote 

pronto’ nem sempre inspira conforto e confiança. A questão de fazer internamente ou comprar 

fora raramente é simples, clara. No mais das vezes, é um dilema. Se, o trabalho de desenhar, 

administrar, avaliar e continuamente refinar uma linha de produção, qualquer que seja sua 

natureza ou complexidade, consome tempo e é dispendioso. Por outro, a idéia de 

simplesmente comprar alguma coisa que venha dentro de uma caixa tamanho único, nem 

sempre inspira conforto e confiança. 
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Antigamente para as tomadas de decisões nos departamentos de compras e 

suprimentos, as empresas mostravam-se fortemente interessadas em estudos de tempos, 

movimentos e na elaboração de minuciosos fluxogramas de operações em áreas de fabricação, 

bem como técnicas de racionalização, como a análise de valor.  

 

Acreditava-se que as análises feitas tendo-se em mente o princípio de que, sendo 

equivalente todos os demais, valeria mais produzir algo internamente do que comprá-lo de 

fornecedores externos. Hoje a intenção inverteu-se completamente: pensa-se em produzir 

internamente somente aquilo que não for possível comprar fora. 

 

A idéia de fazer compra permeia a idéia da terceirização onde uma atividade interna 

pode ser transferida para um terceiro fornecedor. Pode ser também a compra de um bem ou 

serviço de um terceiro já melhor organizado para esta atividade após que se determine a 

necessidade em função de vantagens ou novas implementações. 

 

A terceirização não é um processo simples e de curta duração. O sucesso da 

terceirização depende da presença de condições que devem ser desenvolvidas tanto no que 

concerne ao lado técnico (produto, linhas de produção, tecnologia, etc.) como também quanto 

ao relacionamento entre as empresas compradoras e vendedoras.  

 

Segundo Trent e Monczka, (2002), as estratégias de obtenção de bens evoluíram do 

simples processo de transação comercial entre um comprador e um vendedor, local ou 

internacional com o advento da globalização, para um processo que eles chamam de global 

sourcing ( fornecimento globalizado ) com algumas características específicas:  

 

• Diferenciam de simples compras em complexidade e escopo, 

• Envolvem uma agregação pró-ativa de volumes, coordenação de itens                   

comuns, práticas, processos, planejamento do produto, tecnologias e fornecedores 

mundiais.  
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• Integração horizontal entre o planejamento do produto e grupos de         

desenvolvimento, 

• Integração entre planejamento de demanda e fornecimento, 

• Integração vertical entre fornecedores primários e secundários. 

 

Este nível de integração entre fornecedor e comprador, que inicialmente objetiva 

redução nos custos de obtenção dos bens, já exige um relacionamento privilegiado entre os 

lados ativos da transação, já mostra uma visão de cadeia logística e já requer relacionamentos 

de benefícios e comprometimentos de longo prazo, mostrando as bases culturais e estratégicas 

das parcerias que são fundamentais para o processo de terceirização. 

 

No cenário mundial a terceirização já é prática comum com empresas reduzindo ou 

até eliminando a verticalização e terceirizando partes significativas da cadeia produtiva e 

retendo somente a atividade comercial, desenvolvimento de produto e tecnologia. 

 

Para uma visão da bibliografia e da visão de alguns autores, apresenta-se abaixo 

algumas referências para conceituação. No caso de literatura em inglês, será encontrado o 

termo “outsourcing” equivalendo ao conceito local “fornecido por terceiros” ou terceirizado. 

 

1.1.3 Conceito outsourcing x terceirização 
 

Conforme Wolf ( 2001 ), o termo outsourcing que aqui será referido como 

terceirização, possuem os significados de liberação de recursos internos da empresa com o 

uso de recursos de terceiros.  

  
 Conforme Porter (1989) pode-se desagregar a cadeia de valor em seus processos, liberando 

assim, recursos ou transferir recursos entre as etapas dessa cadeia. 

 

 Segundo Arnold (2000) outsourcing pode ser entendido como a utilização de recursos 

externos na criação de valor, mantendo a possibilidade de desagregação das atividades dessa cadeia. 

Integrando, no entanto, a integração de parceiros para a implementação da cadeia logística. 



 26

 Outra visão é a de Harland (1996) que diz respeito ao fornecimento por terceiros de 
atividade não essenciais, principalmente serviços e suporte. 

 

Para Greaver II ( 1996 ), a palavra outsourcing está ligada em sua origem a sub-

contratação de serviços de automação de informática de grandes provedores. É entendida a 

base do relacionamento como a sub-contratação, podendo ser exemplificada como serviços de 

montagem ou instalações em obras civis. Pelo tipo de serviços ou bens pode-se notar que 

embora sejam fornecidos por terceiros não são atividades anteriormente forçosamente 

realizadas dentro da empresa. 

 

A expressão mais usada atualmente para designar a compra de produtos e serviços 

externos, em vez de produzi-los internamente, é como visto outsourcing.  O termo source       

(fonte, lugar de origem, causa primeira, em inglês) é uma palavra que vem do verbo latino 

surgere (surgir, nascer, aparecer), e dá bem a idéia que se quer, no caso de outsourcing, trata-

se de alguma coisa originária de fora da companhia, não de dentro dela. 

 

Essa expressão tem sido curiosamente empregada em outros neologismos, todos 

igualmente intraduzíveis para o português: em vez do prefixo out, outros prefixos são 

empregados, reformulando inteiramente o sentido da palavra, à conveniência do interessado. 

Não há no Brasil um termo que sintetize o que significa outsourcing, mas a palavra significa a 

prestação de serviços a alguma entidade cuja atividade principal não é aquela. 

 

No começo do processo de terceirização, as empresas utilizaram o conceito de 

outsourcing significando a transferência total de determinados setores para terceiros. Com o 

tempo, percebeu-se não ser interessante passar toda a responsabilidade por determinada área a 

uma só companhia. Elas então reviram esta estratégia, por estarem insatisfeitas com o 

resultado e para conseguirem maior flexibilidade em contratar novos parceiros, que garantam 

a qualidade dos serviços. 

 

Diante do leque dos conceitos de base sourcing, o mais importante deles é o 

chamado global sourcing, que está diretamente associado ao fenômeno da internacionalização 

dos mercados. Da mesma forma como se buscam melhorias num processo contínuo e 
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sistemático de avaliação de produtos, serviços e processos de trabalho, buscam-se 

organizações que reconhecidamente pratiquem as melhores técnicas. Com a finalidade de 

melhoria do desempenho organizacional, através do global sourcing, as empresas estão mais e 

mais buscando tornarem-se companhias globais e tentando encontrar os melhores 

fornecedores de matérias-primas e componentes do mundo, estejam onde estiverem. 

Até poucos anos atrás, a importação de matérias-primas e componentes era um 

recurso sofisticado e a importação era evitada tanto quanto possível, por ser cara e demorada e 

era empregada apenas quando não fosse possível adquirir os insumos localmente. Com a 

gradativa queda das barreiras comercias entre os países e a globalização dos mercados, a 

importação vem se tornando corriqueira, tanto quanto a compra local, ou seja, simplesmente 

mais uma opção possível. 

O mercado fornecedor da empresa passa a se constituir, assim, das empresas 

existentes em todo o mundo. Há efetivamente muitos exemplos de fornecedores de países 

longínquos capazes de colocar os seus produtos em nossas fábricas, a preços mais 

competitivos do que os de nossos próprios vizinhos. Os produtos e insumos vindos dos 

chamados tigres asiáticos - Coréia, Taiwan, Cingapura, Hong-kong e outros como a China - 

estão hoje em dia cada vez mais costumeiramente presentes em nossas vidas. Segundo Steele 

e Curt (1996), novas fronteiras para fornecimento foram abertas com o desenvolvimento de 

economias na Ásia e nos países do leste europeu. 

 

Na confrontação da realidade dos mercados fornecedores e mercado global, cabe 

salientar que o advento do global sourcing coloca ainda outra questão, capaz de tornar mais 

complexo o quadro da competição globalizada que as empresas hoje enfrentam. Quando se 

fala em terceirização, ou mesmo em outsourcing, o sentido que se atribui a esse processo é o 

de que a iniciativa de empreendê-lo é tomada pela empresa compradora, que pretende 

aperfeiçoar a qualidade e reduzir os custos de seu produto, a fim de obter uma vantagem 

competitiva junto ao cliente e frente aos concorrentes. Todavia, quando se trata de uma 

empresa transnacional que opera em diferentes países, o global sourcing freqüentemente é 

aplicado por todas ou pela maioria das subsidiárias nacionais, que compram da matriz ou de 

outra subsidiária. 
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 Assim, freqüentemente as subsidiárias se especializam em determinados 

componentes de um produto mundial, fornecendo umas às outras, para que todas possam 

oferecer o mesmo produto, a um mesmo custo e com a mesma alta qualidade, aplicando, por 

exemplo, o conceito do carro mundial. 

 

1.1.4 Conceito de Terceirização 
 

Dentre os conceitos de terceirização podemos descrever os seguintes, conforme 

Wolf (2001) e outros autores: 

Segundo Halevi (1996), a filosofia gerencial da terceirização cobre as seguintes 

atividades: 

• criação de parcerias de longo prazo, 

• sub-contratação de atividades não principais da empresa, 

• compra de componentes de terceiros. 

 

Para Amato apud Romanoschi, (1994) e Giosa (1999), a terceirização é uma técnica 

de gerenciamento da produção que está baseada na parceria entre a empresa e um fornecedor 

externo especializado, sendo novamente uma transferência de partes da produção e livrando a 

empresa para se concentrar nas tarefas ligadas a essência do negócio da empresa.  

Romanoschi (1994) detalha como sendo a transferência de atividades “meio” 

livrando a empresa para as atividades “fim”.  

Silva (1997) e similarmente Girardi (1998), conceituam como a transferência para 

fornecedores especializados com tecnologia atualizada e que tenham esta atividade como 

atividade “fim”. Da mesma forma que acima, é indicada a concentração no negócio como 

principal, com transferência a especialistas das atividades não principais. 

 

Oliveira (1994), foca na otimização dos resultados, maior flexibilização e redução de 

custos administrativos, resultando em maior competitividade para enfrentar a concorrência. 
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De um modo mais abrangente, Queiroz (1998), descreve a terceirização como uma 

técnica de administração, um processo e uma metodologia. Esta técnica estabelece um 

processo para transferência ao terceiro das atividades acessórias e de apoio para que as 

empresas possam ter foco na sua atividade principal. Estimula o aparecimento de novas 

empresas e empregos bem como leva a um maior grau de especialização.  

 

De uma maneira geral, os autores descrevem a terceirização como uma atividade 

interna da empresa sendo transferida para uma outra empresa com competências específicas 

para desenvolver esta atividade e não a simples transferência para um fornecedor qualquer. 

Para tanto alguns requisitos para o sucesso deste processo devem estar presentes, tais como, 

por exemplo, a fundamentação da decisão de terceirizar, o que pode e deve ser terceirizado e a 

relação estabelecida de parcerias entre os agentes em questão. 

 

1.1.5.  Foco da Terceirização neste estudo 
 

Neste trabalho estaremos desenvolvendo o tema terceirização como um processo 

onde as atividades ligadas á produção de algum bem, seus componentes, partes, ou materiais é 

transferido para um fornecedor parceiro externo. As atividades ligadas à terceirização de 

serviços não será considerada, muito embora muitos dos conceitos aqui desenvolvidos possam 

ser aplicados também a estas atividades. 

 

A terceirização é uma estratégia que pode ser implementada por empresas através de 

um processo controlado, a partir do qual uma ou mais atividades produtivas são transferidas 

do âmbito interno da empresa para uma terceira empresa que poderá prover estas atividades 

dentro do sítio da empresa principal ou em suas próprias instalações, enviando os bens no 

estágio de produção acordado, podendo ser desde materiais, componentes, sub-conjuntos, 

conjuntos ou até produtos acabados. 

1.1.6. Pré-requisitos para a Terceirização 
 
A implementação da terceirização necessita que alguns requisitos sejam 

estabelecidos. O relacionamento com os fornecedores envolvidos na terceirização deve 

evoluir até uma relação de parceria onde o benefício mútuo deve ser considerado.  
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Para tanto uma nova cultura na forma de ver os fornecedores deve ser estabelecida.   

Conforme Steele e Court (1996), esta relação deve evoluir nos pontos que seguem: 

 

• Comprometimento (contratual entre as partes) 

• Visão de um relacionamento de longo prazo 

• Abertura, honestidade e confiança. Disponibilidade de informações. 

• Objetivos mutuamente acordados 

• Compartilhamento de riscos e recompensas 

• Uso de padrões de classe internacional 

• Alinhamento entre os parceiros para o melhor e mais competitivo resultado. 

• Foco em eficiência e custo ao longo da cadeia de fornecimento 

Quadro 01 – Relação: Fornecedor a Parceiro                     Fonte: Cunha, J.A.A., 2007 

 

Outro requisito é o processo de decisão sobre a terceirização. Partindo da idéia de 

fazer ou comprar, a análise deve se aprofundar tendo em vista o resultado da cadeia logística 

como um todo, focando o grau de especialização do terceiro e sua possível contribuição para 

o resultado do negócio em termos não só de custo mas também qualidade, flexibilidade, 

inovação, confiabilidade, etc. 

Segundo Girardi (1998 apud Wolf, 2001) a terceirização se deve a economia de 

escala, curva de aprendizado e utilização de métodos mais modernos e produtivos que levem 

o terceiro a uma otimização nos custos e a melhoria da qualidade do produto. 

Outro motivador para a terceirização segundo Drucker (1996), é o impacto da 

terceirização na estrutura de custos da empresa que pode passar a ter diversos custos 

relacionados à produção de bens ou suas partes, quando terceirizados, convertidos de custos 

fixos para custos variáveis, permitindo à empresa a eliminação destes custos com a suspensão 

da compra do terceiro quando se apresentam retrações de mercado. Esta instabilidade deve ser 

discutida e acordada com o terceiro uma vez que os custos decorrentes devem ser absorvidos 

ou compartilhados adequadamente. 
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A fim de padronizar a qualidade do produto e também atender as necessidades do 

consumidor, uma estreita colaboração, nas empresas, entre as áreas de marketing, produção e 

pesquisa e desenvolvimento, deve ser realizada. 

 

Isto acontece através da limitação e padronização dos procedimentos básicos que 

cada setor deve apresentar, indo do produto até condutas e comportamentos a serem postos na 

prática das atividades.  

 

A parceria está ligada à lealdade e esta refere-se diretamente a disposição de alguém 

ou alguma organização permanecer ligado a um sistema (cliente, fornecedor, clube, 

casamento, etc...). Quanto maior for a insatisfação do indivíduo em relação ao sistema em 

questão, maior será a lealdade necessária para mantê-lo comprometido com o mesmo. Por 

outro lado, na medida em que o indivíduo dotado de alto grau de lealdade se dispõe a 

permanecer ligado ao sistema, entretanto, tende a crescer em intensidade suas manifestações 

de desagrado em relação a esse sistema.  

 

1.1.7. Grau de desenvolvimento da terceirização 
 

As empresas podem se encontrar em diferentes estágios de terceirização, passando 

de uma empresa totalmente verticalizada (praticamente impossível atualmente) até a empresa 

“virtual”, temos vários níveis de terceirização. Inicialmente temos as atividades não ligadas à 

cadeia logística, como limpeza, refeitórios, vigilância, etc. No próximo nível já encontramos 

atividades ligadas à atividade principal da empresa como recursos humanos, informática ou 

manutenção. Estas últimas atividades ainda que ligadas à atividade principal da empresa, não 

estão ligadas a própria cadeia logística que é onde encontramos o mais alto nível de 

terceirização, com a transferência de processos essenciais para fornecedores externos, com 

todos os requisitos que a terceirização demanda. 
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Há muitas pesquisas sobre este tema, o que revela a importância que a terceirização 

tem recebido das empresas. Algumas reportagens revelam que muitas empresas resistem 

fortemente à idéia de terceirizar algumas de suas atividades; por exemplo, 59% delas não 

entregariam suas atividades de auditoria interna para terceiros, ainda que se disponha de alta 

especialização e de boas empresas no mercado. 

 

Além disso, quanto mais as atividades se aproximam do chão de fábrica, maiores são 

as barreiras que se interpõem à possibilidade de uma terceirização. 

 

 Segundo a consultoria Price Waterhouse mencionada por Oliveira (1994), seis entre 

dez empresas consultadas não pensam em transferir partes de sua produção para terceiros. Por 

outro lado, 5% do total de empresas designaram parte de suas áreas produtivas a terceiros, e 

relatam que alcançaram resultados bastante satisfatórios por essa iniciativa. 

 
Deve-se considerar a possibilidade, da ocorrência da resistência a mudanças. A 

literatura mostra que se deve iniciar a terceirização pelas atividades que sejam de apoio 

indireto ao negócio central da empresa e pelas que não têm ligação direta com o produto ou 

serviço oferecido pela empresa: são ações que apenas muito indiretamente influem sobre o 

processo produtivo ou o serviço prestado ao cliente. Essas, na verdade, podem ser 

apresentadas como sendo atividades de apoio existentes em qualquer empresa, independente 

do produto ou serviço específico que ofereçam ao mercado. 

 

Segue-se por aquelas de apoio direto que são as atividades de assessoria, mas que 

não agregam valor diretamente ao produto ou serviço oferecido pela empresa aos seus 

clientes. Pela sua natureza, boa parte delas estão atualmente francamente em baixa. 

E só então se avaliam aquelas atividades diretamente implicadas com aquilo que é 

principal para empresa. Ou seja, a companhia deve dedicar seus melhores esforços em sua 

missão no mercado, onde se encontra sua vocação, sua área de especialidade e que faz bem, 

no que define em que negócio ela está. Fora isto, o restante fica sendo secundário, auxiliar, e 

deve ser, quando possível, repassado a terceiros, ou mesmo eliminado. 
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O que realmente predispõe a uma forte tendência de terceirizar atividades é a 

decorrência de que se produzam evidentes melhorias operacionais, seja em termos da redução 

dos custos envolvidos, seja em termos da eficiência conseguida na execução por terceiros. E 

isso pode, eventualmente, ter significados diferentes para os diversos envolvidos no processo. 

 

As considerações sobre custos e eficiência da realização interna das atividades, em 

contraponto ao seu processamento por terceiros, nos remetem a uma discussão muito atual 

sobre a teoria das organizações, que é a reengenharia nas empresas e que trata da relação entre 

a estrutura e os processos nas organizações. 

 

Esta idéia nos leva a pensar nas atividades da empresa não como tarefas 

isoladamente. As atividades estão associadas a determinados processos ou fluxos internos, 

alguns de grande importância para a empresa, onde cada órgão interfere no bom andamento 

dos demais, mesmo com parte deles terceirizados. E por isto, quanto mais compartilhados 

forem os valores decorrentes da terceirização, mais fluência haverá nas atividades. 

 

1.2. TERCEIRIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CUSTOS 
 

Em relação aos custos, podemos agrupar propósitos básicos decorrentes da decisão 

de terceirizar atividades de uma empresa, como: diluição dos custos diretos e indiretos através 

do repasse das atividades a terceiros, elevação do nível de eficiência dessa atividade pela sua 

execução terceirizada por fornecedores especializados e manutenção de um nível mínimo 

aceitável de lealdade à empresa por parte dos novos executores das atividades terceirizadas, 

ainda que não mais se tratem de funcionários da empresa. 

 

Quantos aos custos diretos, são todos os custos expressamente vinculados a 

determinados produtos ou serviços. Estes custos surgem com a produção dos produtos ou 

serviços e não existem sem eles. Custos indiretos são os que não se vinculam aos produtos ou 

serviços, mas ao conjunto da empresa, podendo localizar-se tanto na área responsável pela 

oferta de tais produtos e serviços, quanto em outras áreas.  
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À eficiência de uma atividade terceirizada realmente será satisfatória se:  

- os custos em que a empresa incorre permanecem sendo os mesmos após a terceirização, mas 

os resultados ou produtos executados pelos terceiros passam a ser quantitativamente e/ou 

qualitativamente melhores do que aqueles que vinham sendo obtidos internamente, 

- os resultados qualitativos obtidos nessa atividade após a terceirização prosseguem sendo os 

mesmos de antes, mas os custos em que a empresa incorre terão diminuído, 

- os custos em que a empresa incorre após a terceirização se reduzem, enquanto os resultados 

que ela passa a conseguir são melhores que antes. 

 

Os funcionários da empresa, antigos executores de uma atividade verticalizada, não 

estando particularmente interessados ao desempenho do processo, tendem a demonstrar 

menor lealdade que os executores ligados ao mesmo. 

 

Supõe-se ainda que, se a firma fornecedora vier a terceirizar também ela própria a 

execução da atividade sub-contratando outros executores, o compromisso destes com a 

primeira empresa contratante, para a qual a atividade é executada, tenderá a ser ainda menor e 

portanto, mais tênue ainda sua lealdade a esta primeira empresa. 

 

Sobre custos podemos classificar alguns fatores que podem influenciar na 

otimização dos custos em um processo de terceirização, como: alocação direta de recursos à 

atividade em questão; supervisão exercida diretamente sobre essa atividade; e possibilidade de 

erro e necessidade de retrabalho nessa atividade. 

 

Quanto aos fatores relacionados à eficiência, os aspectos decisivos: qualificação dos 

executores para a atividade em questão; motivação pessoal dos executores; diversificação da 

clientela atendida pelos executores da atividade; disponibilidade de tecnologia apropriada 

para execução da atividade; necessidade de inserção harmônica dessa atividade num processo 

importante para o negócio do cliente; padronização da forma de execução da atividade.  
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Quanto à lealdade dos executores deve-se priorizar o alto comprometimento pessoal 

dos executores com o cliente; a constância no atendimento ao cliente e a formação de hábitos 

em comum com os empregados do cliente por parte dos executores da atividade. 

 

1.2.1. Custeio por Atividade (ABC) 
 

O ABC - Activity-Based Costing ( custeio por atividade ), surgiu nos Estados Unidos 

há alguns anos e foi desenvolvido pelos professores Robert Kaplan e Robin Cooper, da 

Harvard Business School, com o objetivo principal de aprimorar a alocação dos custos e 

despesas indiretos fixos (overhead) aos produtos. É também ligado ao denominado ABM, 

Activity-Based–Management ( gerenciamento pelo custeio das atividades ) 

 

Segundo Bornia (1995), a idéia básica do ABC, é tomar os custos das várias 

atividades da empresa e entender seu comportamento, encontrando bases que representem as 

relações entre os produtos e estas atividades. 

 

O ABC pretendia tomar o cálculo dos custos dos produtos mais acurado, superando 

a inadequação causada pela atribuição dos custos fixos aos produtos de acordo com bases de 

rateio arbitrárias, geralmente horas de mão-de-obra direta (MOD), horas-máquina ou custo da 

MOD. 

 

Assim, o modelo do custeio por atividade é seccionar a empresa em atividades, 

supondo-se que as mesmas gerarão os custos, calcular o custo de cada atividade, compreender 

o comportamento destas atividades, identificando as causas dos custos relacionados com elas 

(direcionadores de custos) e, em seguida, alocar os custos aos produtos de acordo com as 

intensidades de uso, mensuradas pelo número de transações feitas, isto é o número de 

direcionadores de custos conseguidos no período. 

 

De um modo geral, percebe-se a importância no cuidado com o trabalho contábil de 

identificação dos custos e despesas em relação às atividades, em especial em terceirização, 

para as finalidades do sistema ABC, define-se atividade como sendo uma conjugação 
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coordenada de recursos, sejam eles, mão-de-obra, materiais, tecnologia e ambiente, que visam 

a produção de um determinado bem ou serviço. Sendo indispensável muito discernimento, 

bom senso, muita capacidade de observação e, sobretudo, conhecimento profundo das 

operações da empresa, para que se consiga identificar adequadamente as suas atividades 

significativas. 

 

O processo de seleção das atividades é conhecido, em nível contábil, como 

“dificuldade relevante”. Deve-se considerar que há muita subjetividade na escolha dos 

direcionadores de custos. Por isso é necessário que se proceda a estudos mais rigorosos para 

se conhecer a verdadeira relação entre um direcionador e a atividade que ele pretende 

influenciar. 

 

Como afirma Leone (2000) o direcionador é a base de aplicação. Chamada por ele 

de “atividade que determina a ocorrência dos custos indiretos de fabricação”. Para o autor, 

escolher a base adequada exige conhecer bem as relações existentes entre os custos indiretos e 

os vários direcionadores de custos, pois empregar uma técnica objetiva a partir da análise de 

regressão, pode ser útil para sua determinação, além de basear-se somente na experiência ou 

observação das atividades. 

  

Quando os contadores de custos empregam, como base de rateio, a quantidade de 

horas de mão-de-obra direta, eles estão objetivando apropriar o total das despesas e dos custos 

indiretos de departamentos, de setores e de centros de responsabilidade aos produtos 

produzidos para a finalidade de determinação dos custos que serão utilizados notadamente 

para a avaliação dos estoques. 

 

Quando as finalidades são outras, os contadores procuram identificar entre as 

despesas e os custos indiretos quais são os itens mais relevantes e, então, realizam a 

apropriação pela utilização de bases de rateio específicas apropriadas. Quando a empresa 

dispõe de recursos e necessita de informações mais apuradas, é feito um trabalho estatístico de 

análise de correlação muito rigoroso para o controle e a contabilização desses itens relevantes. 

Como se nota, cada sistema trabalha em sua órbita específica, produzindo informações 
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gerenciais sob medida. O critério ABC tem seu inestimável valor, dentro de sua esfera de 

atuação. Não é necessário que se façam comparações inadequadas para que as pessoas 

avaliem suas grandes qualidades. 

 

Segundo Leone  ( 2000 ), o critério ABC demonstra muitas qualidades. É 

possível a utilização de outros sistemas de custeio, onde sua comparação com outros 

sistemas mostra que o critério ABC não os desqualificam, pois as qualidades do critério 

ABC somam-se às qualidades dos outros sistemas e técnicas de custeio, porque objetivam 

finalidades diferentes. Antes de tudo, é preciso, porém, que o critério ABC seja testado, 

seja utilizado e seus resultados sejam analisados para que, em um processo gradativo, mas 

seguro, sejam ajustadas possíveis imperfeições. Já se sente que ás potencialidades do 

critério vem ajudar os contadores de custos a produzir em maior quantidade, informações 

gerenciais cada vez melhores. 

 

1.2.2 Conceito de Custos de Complexidade 
 

Segundo Bornia (1995), a contabilidade tradicional separa os custos em fixos e 

variáveis e considera que os custos variáveis alteram-se quando há mudanças no volume de 

produção da empresa, sendo que os custos fixos permanecem inalterados no curto prazo. 

 

Cooper e Kaplan (l988), argumentam que muitos itens de custo importantes variam 

não de acordo com o volume de produção, e sim de acordo com mudanças sofridas durante 

alguns anos no projeto dos produtos, no composto de produção ( product mix ), além do 

próprio volume de produção. Em outras palavras, o principal determinante do montante destes 

custos é o grau de complexidade da estrutura de produção da empresa. 

1.2.3.  Direcionadores de Custos  
 

Para a alocação dos custos das atividades aos produtos, utiliza-se o conceito de 

direcionadores de custos, os quais podem ser definidos como aquelas atividades ou transações 

que determinam os custos das atividades, ou seja, são as causas principais dos custos das 

atividades. ( DRURY  1989 apud BORNIA, 1995   ).  
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Com a utilização dos direcionadores de custos, o ABC objetiva encontrar os fatores 

que causam os custos, isto é, determinar a origem dos custos de cada atividade para, desta 

maneira, alocá-los corretamente aos produtos, considerando o "consumo" das atividades por 

eles. 

 

Existem custos cujos comportamentos são ditados por bases relacionadas apenas 

com o volume de produção. Nesta categoria, estão inseridos os custos variáveis. Para estes 

custos, os direcionadores de custos a serem utilizados também são relativos ao nível de 

atividades, como horas de mão-de-obra direta, horas-máquina e custo de matéria-prima. 

 

Tais direcionadores de custos, no entanto, não são apropriados para determinar o 

comportamento da maioria dos custos fixos, que variam a médio e longo prazo. No decorrer 

do tempo, estes custos adaptam-se não só à demanda, mas também à estrutura de produção.   

O fator determinante do custo deste tipo de atividade é o número de vezes que é efetuado o 

serviço básico desta atividade para a fabricação dos produtos (quantidade de transações 

feitas). 

 

Então, os direcionadores de custos a serem usados em tais casos são as transações 

efetuadas pela atividade de suporte aos produtos. Segundo DRURY   ( l989 apud BORNIA, 

1995 )  , alguns direcionadores de custos recomendados por vários autores são: 

 

• número de lotes processados na produção como base para inspeção de qualidade, 

movimentação de materiais, preparação de máquinas e sequënciamento da produção 

(scheduling); 

• número de lotes de materiais recebidos como base para o recebimento de     materiais; 

• número de ordens de compra, suprimento e venda como bases para custos associados 

com inventários de matéria-prima, produtos em processo e produtos acabados. 
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Segundo Bornia (1995), para cada direcionador de custos empregado, calcula-se um 

custo unitário, dividindo-se o custo total associado com a atividade considerada pelo número 

de transações efetuadas. Por exemplo, se os custos associados com o recebimento de materiais 

forem $1.000,00 e no período forem recebidos 40 lotes de materiais, o custo associado com 

cada lote é US$25,00 (vinte e cinco dólares) por lote (1000/40). Em seguida, atribui-se o 

custo aos produtos, determinando-se quantos lotes estão relacionados com cada produto. 

 
1.2.4 Princípio de Custeio 

 
O custeio por atividade baseia-se em um modelo de consumo de recursos, e não de 

gastos com recursos. (COOPER, 1990) A diferença básica entre estes modelos é que, 

enquanto o modelo de consumo define custos como sendo o valor dos recursos realmente 

utilizados para a fabricação dos produtos, o modelo de gastos considera como custos os gastos 

com os recursos empregados no período para a fabricação dos produtos, mesmo que tais 

insumos não tenham sido totalmente aproveitados. 

 
 

1.2.5. Relacionamento entre ABC e ABM 
 
Na etapa inicial de implantação é usual um grande detalhamento das atividades 

(BORNIA, 1995). A alocação dos custos a cada função da organização é feita do modo mais 

acurado possível, pelo emprego de tabelas mostrando a parcela de tempo despendida por cada 

pessoa em cada atividade, o mesmo sendo feito com outros insumos. O cruzamento das 

tabelas de todas as funções mostra onde o esforço de cada um na empresa é alocado, 

verificando-se se há ou não redundância nas atividades. Esta técnica é denominada de 

CFACA - cross-functional activity cost analisys (análise interfuncional de custos por 

atividade)    (JOHNSON, 1991 ). 
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1.2.6 Considerações sobre o ABC 
 

A identificação dos custos com as atividades da empresa é uma boa maneira de se 

medir desempenho, pois se torna possível reconhecer quais atividades estão influindo 

significativamente nos gastos da empresa. Os custos unitários das atividades podem ser úteis 

em orçamentos e simulações (INNES e NFITCHELL, 1990 apud BORNIA,  1995). 

 

A separação dos custos em trabalho efetivo e trabalho adicional, tão necessária 

quanto difícil em sistemas modernos, é possível no ABC, já que a simples classificação das 

atividades, as quais são as próprias condutoras dos custos aos produtos, fornece aquela 

informação.  

 

As capacidades das várias atividades, em termos de número de transações 

potenciais, podem ser analisadas dentro do campo de informações do ABC, permitindo um 

acompanhamento mais detalhado das atividades mais relevantes. Trabalhando-se com as 

capacidades, obtém-se o conceito de ociosidade da atividade, sendo possível á quantificação 

das perdas por espera. 

 

Da mesma forma, o controle das perdas fica facilitado, pois a mensuração pode ser 

feita para cada atividade e o processo de melhoria pode ser efetuado diretamente sobre as 

atividades, independentemente de qualquer alocação dos custos aos produtos. Com efeito, as 

perdas pertencem ao sistema produtivo como um todo e não a produtos específicos. Assim, 

muitos dos problemas dos métodos tradicionais podem ser superados. 

 
1.3. ESTRUTURA MATRICIAL EM PROJETOS 
 

Estruturas matriciais são times de pessoas ligadas a várias áreas da organização, 

criados com uma finalidade específica e liderados por um gerente de projetos. Conforme 

VISITASK (2007), a estrutura matricial é uma tentativa de combinar as vantagens da 

estrutura funcional pura com e a estrutura organizada por produto. Esta forma é especialmente 

adequada para empresas como de construções, por exemplo, que são guiadas por projetos. A 

figura abaixo mostra a configuração básica de uma estrutura matricial: 
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           =  Envolvimento da área 
 
Figura 01: Estrutura Matricial                                           Fonte:  Cunha, J.A.A., 2007       

 

Para cada projeto é designado um gerente de projetos que se reporta a um nível alto 

na organização. Cada área possui seu próprio gerente e os elementos, participando dos 

projetos, estão subordinados a ambas as gerências. 

 

O gerente de projeto administra os seguintes fatores: o que deve ser feito, quando 

deve ser feito e quanto recurso será alocado para cada atividade do projeto. Ele também atua 

como ponto central para contato com o cliente, decisões sobre alterações no projeto e 

comunicações sobre o projeto. 

 

O compartilhamento de informações é mandatório nestes arranjos organizacionais e 

várias pessoas podem ser necessárias para realizar cada parte da tarefa. Em geral, o gerente do 

projeto tem a gestão e total responsabilidade pelo resultado final. Os departamentos 

funcionais por outro lado, tem a responsabilidade funcional de manter a excelência em seus 

respectivos âmbitos. Cada área tem um gestor com responsabilidade primária de garantir que 

uma base técnica comum seja mantida e que todas as informações disponíveis sejam 

fornecidas ao grupo do projeto.    
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A base da organização matricial empenha-se em criar sinergia através da 

responsabilidade compartilhada entre os membros do projeto e o gerenciamento funcional. 

Outras vantagens de uma estrutura matricial pura para a gestão dos projetos são: 

• Redução de custos devido ao compartilhamento de pessoas chave; 

• Melhor compromisso entre tempo, custo e performance; 

• Autoridade e responsabilidade são compartilhadas; 

• O desgaste é dividido entre todo o time. 

 

Bolton (2006), apresenta um exemplo da indústria aero-espacial (aeronaves e naves 

espaciais). O governo pode solicitar o desenvolvimento de uma nave tipo “ônibus espacial” e 

ao mesmo tempo, um outro órgão pode pedir o desenvolvimento de uma aeronave. 

Obviamente, os dois produtos são completamente diferentes, mas então, como pode uma 

mesma organização se estruturar para encaminhar os dois projetos simultaneamente? Uma 

alternativa é a formação de dois grupos de projeto matriciais, cada um usando os recursos 

pessoais e outros elementos de todas as áreas necessárias da empresas. Ao fim dos projetos, 

estes grupos serão encerrados, mas seus membros permanecem em suas áreas.  
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BOLTON ( 2006 ) lista algumas vantagens e desvantagens para organização em 

estrutura matricial: 

 

Vantagens Desvantagens 

Os indivíduos podem ser 

escolhidos conforme a 

necessidade do projeto. 

Podem ocorrer conflitos de 

lealdade dos membros para 

com os dois “chefes”. 

O time é dinâmico e reúne 

diversas visões dos 

problemas. 

O custo pode aumentar se 

forem criadas novas funções 

de gerente de projetos. 

O gerente do projeto é 

diretamente responsável 

pelo andamento, orçamento 

e resultado do projeto. 

Pode haver conflitos entre os 

gerentes das áreas e o do 

projeto sobre a alocação de 

recursos. 

Quadro 2: Vantagens e Desvantagens da Estrutura Matricial.   

Fonte:  Cunha, J.A.A., 2007 

                  

1.4. CRIAÇÃO DE VALOR 
 
Os movimentos que servem para otimizar os processos de produção visam em 

última instância, atingir o cliente, que é o que dá sustentabilidade aos negócios da empresa.  

 

Os bens ao serem produzidos obtêm um valor de mercado, resultado de todo esforço 

para produzi-lo acrescido do lucro. Porém o valor que realmente importa é o valor na 

percepção do cliente, para o consumidor, o preço do produto ou serviço se traduz no custo 

pago, sendo via de regra, imposto pela concorrência do mercado, daí que a pagar um preço 

padronizado ele irá preferir um bem que tenha maior valor agregado. 

 

Agregar valor, então, é um atributo que buscamos na percepção do cliente e o capital 

intelectual que se dispõe é o responsável por este atributo acrescido. 



 44

O valor percebido ocorre no ato da aquisição do bem através da disponibilização 

segundo interesses do cliente, na forma de atendimento, nas facilidades ofertadas, no nível de 

relacionamento, nos serviços pós-venda (garantia, assistência...), enfim, um conjunto de 

atitudes e ações que somente o capital intelectual promove. 

 

O valor agregado é a percepção que o cliente (consumidor) tem de um bem (produto 

ou serviço) que atenda seu conjunto de necessidades, considerando o benefício X preço em 

comparação com um bem disponível na concorrência. É atributo de qualidade (não tangível) 

somado, adicionado, enfim agregado a um bem (produto ou serviço). É um diferencial que na 

percepção do cliente, justifica sua escolha entre os demais bens substitutos ofertados no 

mercado. 

 

Os processos responsáveis pela agregação de valor são preponderantemente, os 

processos de negociação e serviços: 

 

• Processos de negociação que ocorrem na área de Vendas, como atendimento, 

flexibilidade (facilitações), posicionamento, garantias, ambiente agradável (p/ 

atendimento interno); 

• Processos de distribuição: responsabilidade da área de logística na disponibilização 

dos bens segundo os quesitos contratados; 

• Processos de pós-venda: assistência técnica (instalação, orientações, conserto, 

reposições), ouvidoria; 

• Segundo Herrera ( 2006 ) processos de produção entendidos quando pelos atributos e 

qualidade (conformidade) dos bens ofertados diferenciam a marca e a imagem da 

empresa. 

 

Assim, os processos que agregam valor são os que diferenciam os produtos e 

serviços da organização ante seus concorrentes na percepção do cliente, valores que fornecem 

a excelência ao que é disponibilizado pela empresa no atendimento do cliente e que 

influenciam sua percepção de valor. 
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II. MÉTODO 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 
 

Este é um estudo descritivo relativo a um caso internacional de terceirização da 

atividade de produção. Visa uma abordagem crítica em relação ao desenvolvimento de um 

projeto de terceirização implantado em uma manufatura de produtos de iluminação de 

empresa multinacional do ramo eletroeletrônico, neste estudo denominada “Alfa”. Busca-se 

obter seus pontos fortes e fracos e daí levar às oportunidades de melhoria e ganhos no 

resultado final.  

 

Segundo Gil (2002, p. 42 ), a pesquisa descritiva: 

  

...têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis... 

 

2.2 MÉTODO DA PESQUISA 
 

 Pesquisa qualitativa de caráter empírico, teve como objetivo descrever e analisar um 

projeto de terceirização de atividade de produção, conclui-se que ele segue a linha indutiva de 

pesquisa, na forma de um estudo de caso. Gil (2002) aponta que o estudo de caso é 

amplamente utilizado nas pesquisas sociais, com base em um estudo profundo de um ou mais 

objetos, de forma a ampliar e detalhar seu conhecimento. 

 

Sendo assim, procurou-se delimitar o máximo possível o universo estudado para que 

o fechamento, bem como as conclusões, pudessem ser realizados com qualidade. 

 

O caso ora estudado possibilitou a análise dos diferentes aspectos envolvidos dentro 

da implementação de um processo de terceirização de manufatura industrial.  
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Uma das justificativas para o estudo de um único caso (YIN, 2002), é quando o 

evento é exclusivo e serve a um propósito revelador. 

A coleta das evidências foi realizada por observações e avaliações ao longo do 

desenvolvimento do projeto. 

 

Com essas avaliações, pretendeu-se um posicionamento sobre programas, projetos, 

políticas ou qualquer outra iniciativa semelhante que sejam determinantes no andamento das 

atividades estudadas. Com os resultados observados pode-se verificar se um determinado 

programa atingiu os objetivos propostos. O detalhamento das fases de planejamento, de suas 

execuções parciais e totais, possibilita avaliar o que se deve continuar ou descontinuar, adiar, 

e por qual período de tempo. Deu-se ênfase a mudanças contingenciais ou tecnológicas que, 

porventura, tenham ocorrido. Finalmente, a avaliação poderá estar relacionada ao aporte de 

novos recursos.  

 

2.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
 

O método de estudo de caso é bastante utilizado em pesquisas em várias áreas, 

inclusive na área administrativa.  

 

Naturalmente, possui restrições que devem ser consideradas: 

- Como se trata de uma amostra normalmente pequena, não há base estatística para 

que as conclusões possam ser generalizadas. 

- O pesquisador pode introduzir viés em suas interpretações. 

- As variáveis não podem ser controladas 

- Trata-se de um desenvolvimento entre um cliente e vários fornecedores, a visão 

apresentada no caso é parcial, pois somente apresenta o ponto de vista da empresa cliente. 

- As observações são relativas na medida do possível a fatos, mas também se 

relacionam com percepções sobre o desenvolvimento do processo. 
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Por outro lado, os fatos e percepções podem se repetir em outros ambientes de 

negócios, o que torna válido o trabalho. Assim, o estudo deste caso pretendeu mostrar 

algumas evidências e considerações que levem a outros estudos sobre o tema, não encerrando 

aqui conclusões definitivas ou que possam ser tomadas como gerais dentro do tema. 

2.4 PROCEDIMENTO 

 

2.4.1. A Escolha do Caso 
 
Para o estudo foi selecionado um caso de uma empresa de manufatura de produtos 

de iluminação, aqui chamada de empresa “Alfa”, que é uma empresa multinacional de origem 

européia, onde se levou adiante um processo de terceirização da produção de inúmeros itens 

até então lá produzidos e que passaram a ser fornecidos em regime de “OEM” a partir de 

fornecedores especialmente desenvolvidos para tal fim. 

 

A escolha desta empresa foi considerada adequada, uma vez que neste processo de 

terceirização todas as fases foram executadas e vários fornecedores em diversas locações 

diferentes foram envolvidos. Devido à globalização em que vive o mundo dos negócios, um 

outro fator relevante neste caso foi o caráter internacional deste projeto, onde fornecedores de 

três continentes foram desenvolvidos para atender clientes em vários países das Américas. 

 

Este projeto motivou-se em especificar o tempo de realização, custos envolvidos e 

qualidade. A análise deste desenvolvimento pode evidenciar os pontos onde o processo por 

trás desta atividade pode ser melhorado com uma abordagem sistemática. Partiu-se da 

seguinte análise: se as possíveis contribuições derivadas do foco em processos podem 

eliminar ou mitigar as conseqüências das dificuldades encontradas e assim influenciar na 

criação de valor, gerando maior ou menor grau de satisfação para o cliente. Ou seja, é possível 

otimizar a criação de valor se a terceirização de atividades de manufatura for tratada como um 

processo? 

 

Frente a essa criação de valor, alinham-se tópicos como planejamento financeiro, 

precisão na fixação de objetivos, gestão de pessoas dentre outros. 
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No caso estudado, contingências particulares definiram uma tendência para uma 

forma ou outra de tomadas de decisões, onde cada uma gerou um efeito específico, que será 

analisado e comparado com os objetivos iniciais do projeto. 

Sobre o tema implantação de atividade terceirizada, os estudos publicados 

preocupam-se na explicação de métodos práticos e acessíveis para a viabilização do projeto. 

 

Os assuntos tratados são sobre a decisão de terceirizar, que engloba a escolha das 

atividades mais aptas à terceirização; sua progressão em termos de retorno a curto e longo 

prazo; custos diretos e indiretos envolvidos; relações com os potenciais fornecedores; relações 

entre equipes e a prestação do serviço como um todo. 

 

Daí partiu-se da hipótese que a aplicação e gestão da terceirização da produção 

como processo estruturado causará uma otimização nos resultados.  

 

Pretendeu-se verificar se a monitoração dos mecanismos envolvidos nas atividades 

de terceirização, bem como, suas interligações num processo mais amplo, potencializa o seu 

real desempenho, onde quanto melhor forem estabelecidos tais aspectos, maior será o valor 

gerado ao fim do projeto. 
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CAPÍTULO  III 
DESCRIÇÃO DO CASO ESTUDADO 
 
3.1 DESCRIÇÃO DO CASO ESTUDADO 
 
3.1.1  Manufatura ALFA:  Introdução do caso estudado 

         
A empresa ALFA iniciou a operação em Monterrey, NL em 1958 para atender 

somente a demanda de lâmpadas convencionais (incandescentes) e posteriormente 

incrementou sua linha de produção para lâmpadas incandescentes, fluorescentes e 

fluorescentes compactas. Inicialmente foi ligada a um grupo econômico local, mas hoje é 

totalmente ligada ao grupo multinacional e se reporta a seu escritório administrativo nos 

Estados Unidos. 

 

A maior parcela de sua produção se destina à zona do NAFTA - North American 

Free Trade Agreement ou Acordo de Livre Comércio Norte Americano.  

 

Conta com aproximadamente 1300 funcionários operando em 3 turnos de trabalho.  

 

3.1.2. Motivadores do Projeto 
 
Dentro da família de lâmpadas incandescentes, havia uma grande quantidade de 

itens destinados a aplicações especiais, com grande complexidade de construção, custo 

elevado e pequenos volumes. Apesar disto, eram produtos bastante atrativos, pois muitos se 

destinavam a nichos, complementavam o catálogo comercial e geravam retorno financeiro. 

Esta consideração é importante porque a simples retirada destes produtos do catálogo não 

poderia ser considerada uma alternativa e também leva a diretiva que foi estabelecida de que 

somente será possível suspender a produção de um item após o processo terceirizado estar 

completo para o item em questão.  
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Os principais fatores motivadores foram: 

 

 Abrir espaço no chão de fábrica para introdução de novos produtos de maior 

valor agregado sem investimento em novas construções de instalações. 

 Manter estes produtos ativos no catálogo de forma transparente aos 

consumidores, sendo vendidos sob a mesma marca, com as mesmas especificações e mantidas 

as garantias da qualidade. 

 Melhorar o retorno financeiro com o desenvolvimento de fontes alternativas 

com custo mais baixo, atendidas as condições do item anterior. 

 

3.2. ESTRATÉGIA GERAL DO PROJETO 
 

Tendo-se definido os objetivos (guidelines) do projeto, passou-se a definir uma 

estratégia geral para condução do projeto. 

 

3.2.1. Seleção dos Tipos 
 

Iniciou-se o projeto com o levantamento dos tipos a serem incluídos no projeto com 

base nos critérios já definidos e que se transformaram em: 

 

- Volume produzido por família; 

- Linha de produção empregada. 

 

Contatou-se que aqui também a regra 80/20 se aplicou, pois conforme Pareto (1987), 

foram encontrados uma grande quantidade de itens e que na realidade representavam uma 

pequena parte do volume total. 
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3.2.2. Criação do Time Gerencial 
 

Para conduzir este projeto, foi definido que não haveria uma estrutura fixa (como um 

departamento, por exemplo), mas sim, um time multifuncional com elementos situados em 

seus postos de origem operando uma estrutura matricial sob a coordenação de um líder de 

projeto. Estes elementos provinham da organização local no México (Logística, Qualidade, 

Financeiro e Organização), do escritório administrativo nos Estados Unidos (Produto, 

Fornecedores e Compras), do escritório na China (Suporte), da área comercial México 

(Produto) e outros membros temporários em função do andamento do projeto. 

Foi indicado o líder do projeto que ficou localizado no México e o principal que 

seria o diretor da planta mexicana. 

Este time tinha reuniões presenciais trimestrais, por fone-conferência quinzenais e 

comunicação permanente entre seus membros por diversas vias eletrônicas (telefone, e-mail, 

chat, etc..) e contatos pessoais. 

 

3.2.3. Estimativa do Potencial 
 

Como a empresa já tinha algum conhecimento do mercado fornecedor na Ásia, a 

área de compras muniu-se de especificações resumidas dos produtos e contatou diversos 

fornecedores que potencialmente teriam capacidade para desenvolver os produtos em questão.  

 

Estes fornecedores apresentaram cotações prévias e que foram então utilizadas para 

avaliar o potencial de resultado do projeto. 
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3.2.4. Custo x Benefício 
 

• Benefícios 

A comparação entre o custo dos produtos Alfa e os custos totais dos produtos de 

terceiros, ambos colocados no armazém da empresa ( landed CD - centro de distribuição) nos 

Estados Unidos foi tomada como base da estimativa dos benefícios. O resultado desta 

comparação foi então multiplicado pela quantidade vendida de cada um dos produtos no 

primeiro ano e tomada como o benefício total gerado pelo projeto.   

 

Como este valor já era substancial, não foram incluídos outros ganhos resultantes da 

retirada de produção destes itens da linha de produção tais como o valor do espaço liberado na 

planta, a redução da complexidade na gestão da fábrica, área de depósito e outros.  

 

• Custo 

Os custos diretos do projeto foram considerados marginais e desta forma, não foram 

incluídos no resultado no projeto. As despesas de desenvolvimento, testes, viagens etc., 

diretamente ligadas ao andamento não foram orçadas e foram cobertas pelas diversas áreas 

envolvidas. A custo operacional na nova situação administrativa da importação, tais como, 

por exemplo, pessoal e maiores níveis de inventário também não foram considerados. Esta 

situação foi mencionada, mas considerada pouco relevante frente aos benefícios obtidos e 

então ambos os fatores foram classificados como intangíveis.  
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Fig. 02 – Exemplo de planilha de cálculo de benefício (* valores fictícios) 

 

Fonte: Cunha, J.A.A., 2007 

X40 Outsourcing (Fornecedor: Empresa Um)

7NC Description Volume
Mty 3 Parties Mty 3 Parties Mty 3 Parties Var Mty 3 Parties Var

37363013898-000 25G40/4M 120V 6/1 11.659     1,01  0,37         0,56  0,37         11.757       4.306       7.451        6.523      4.306       2.217         
80363018575-000 40G40/CL/LL 120V 6/1 26.071     1,03  0,37         0,57  0,37         26.748       9.629       17.119      14.840    9.629       5.211         
86363018583-000 40G40/W/LL 120V 6/1 15.817     1,14  0,39         0,63  0,39         18.006       6.238       11.768      9.990      6.238       3.752         
87363018526-000 60G40/CL/LL 120V  6/1 118.672   1,01  0,37         0,56  0,37         119.555     43.830     75.725      66.329    43.830     22.499       
88363018518-000 60G40/4W/LL   6/1 411.840   1,15  0,39         0,64  0,39         473.730     162.416   311.314    262.826  162.416   100.410     
89363018591-000 100G40/CL/LL 120V 6/1 13.403     1,04  0,37         0,57  0,37         13.890       4.950       8.940        7.706      4.950       2.756         
90363018534-000 100G40/W/LL  120V  6/1 482.486   1,16  0,39         0,64  0,39         559.423     190.276   369.147    310.368  190.276   120.092     
91363018542-000 150G40/W/LL 120V 6/1 6.378       1,19  0,39         0,66  0,39         7.620         2.515       5.104        4.227      2.515       1.712         
19355013835-000 75W 125V G40 E26 WHITE 41.570     1,15  0,39         0,64  0,39         47.679       16.394     31.285      26.452    16.394     10.058       
93355013843-000 100W 125V G40 E26 WHITE 33.934     1,15  0,39         0,64  0,39         38.957       13.382     25.575      21.613    13.382     8.231         
18355013827-000 60W 125V G40 E26 32.188     1,15  0,39         0,64  0,39         36.949       12.694     24.255      20.499    12.694     7.806         

Benefits 1.354.314 466.631 887.684   751.375  466.631   284.744   
-65,5% -37,9%

Landed Cash Landed Cash

 
Na figura 02 temos o modelo de cálculo empregado para determinar o benefício 

potencial derivado do projeto.  As colunas significam: 

 7nc: código interno do fabricante. 

 Description: descrição do produto. 

 Volume: volume de vendas anual. 

 Landed: Custo do produto colocado no centro de distribuição (CD). 

 Cash: Cash cost ou valor desembolsado para cada produto produzido. 

 Mty: referência interna da empresa Alfa. 

 Parties: Fornecedor potencial. 

 Var: variação entre as duas fontes. 

 

Na linha inferior se encontram os benefícios em valor e em porcentual comparando 

as duas fontes. Para cada uma das famílias de produtos envolvidos neste projeto, foi elaborada 

uma planilha similar a esta e o valor final foi consolidado como o resultado potencial do 

projeto como um todo. 
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3.2.5. Identificação dos Fornecedores 
 

Na região da Ásia existe uma infinidade de fornecedores de produtos desta linha, 

variando em tamanho e capacidade industrial. Dentre os mais importantes, vários já têm 

acordos de fornecimento em OEM com grandes empresas multinacionais para atender países 

do primeiro mundo. Foram pesquisados e selecionados diversos fornecedores de produtos 

similares com potencial para atender as exigências da empresa Alfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 03 – Visita de Avaliação de Fornecedor (Fornecedor #1 -Vietnam) 

Fonte: Cunha, J.A.A., 2007. 
 

Junto a estes fornecedores, foi iniciado um processo de desenvolvimento por visitas 

de times multifuncionais incluindo engenharia, compras, produto e qualidade para confirmar o 

potencial dos mesmos não só quanto a capacidade industrial, mas também com a sua atitude 

empresarial, capacidade financeira, recursos tecnológicos disponíveis, foco em qualidade e 

logística.  

 

A estes fornecedores foram então enviados desenhos e especificações detalhadas dos 

produtos para confirmação das cotações, definição dos prazos envolvidos e produção de 

amostras para aprovação comercial e ensaios para avaliação da performance. 

 
 
 



 55

3.2.6 Desenvolvimento dos Produtos 
 

Baseado nos desenhos dos produtos apresentados aos potenciais fornecedores a 

engenharia de cada um deles estudou a forma construtiva dos produtos e os materiais 

necessários para apresentar o desempenho especificado. As propostas dos fornecedores foram 

discutidas com a empresa e quando aprovadas, iniciou-se a produção de protótipos. 

 

 Estes protótipos foram estudados e ensaiados e a partir destas informações foi 

determinada tanto a performance dos protótipos como a capacidade do processo produtivo dos 

fornecedores em atender as especificações, que é medida como capabilidade (CPK) de 

processo.  Quando aprovadas as amostras, a empresa Alfa liberava a produção do lote inicial 

que sofreria nova avaliação, agora em produção de séries de maior volume.  

 

Nos casos onde o fornecedor necessitou de maiores informações, a empresa Alfa 

enviou amostras dos produtos e dos componentes. Foi também garantido o acesso dos novos 

fornecedores às fontes atuais de matérias primas e componentes, tendo em vista a manutenção 

dos requisitos do produto em um nível no mínimo igual ao atual. Foi também disponibilizado 

suporte técnico de engenharia orientando o desenvolvimento e a transferência de tecnologia 

quando apropriado. 

 

3.2.7 Cronograma 
 

Iniciado o processo existem alguns grandes blocos de atividades que devem ser 

considerados como caminhos críticos ao se definir o tempo até a finalização, sendo particular 

de cada produto e fornecedor.  
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Teve-se que levar em conta: 

 

 Preparação de documentação. 

 Recursos do fornecedor. 

 Materiais empregados. 

 Complexidade do item. 

 Tempo de trânsito. 

 Duração do teste. 

 Aprovação. 

 Produção e entrega do lote inicial. 

 

Foi então montado um cronograma com desenvolvimento dos itens agrupados por 

família e que veio a ser a ferramenta básica para acompanhamento, controle e divulgação da 

situação do projeto, conforme segue: 

 

Realized
Status week 440 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

T-10 - Plan Released
Review Forn #1

May

Eng. sample Trial run Sample approv.

Mar AprColor = 
Technical risk  ==>

 
Fig. 04 – Base do cronograma. (Segue adiante no tempo)  

Fonte: Cunha, J.A.A., 2007 
 

Os prazos para cada atividade foram discutidos e negociados entre as diversas áreas 

participantes e com cada fornecedor para estabelecimento do cronograma final.   

 

3.2.8 Aprovação dos Produtos 
 

Simultaneamente, a área da qualidade na Planta se equipou e disponibilizou pessoal 

para realização dos testes de aprovação dos produtos. Deve-se ter em mente que um dos 

parâmetros mais importantes em uma lâmpada é a vida que, em casos de produtos especiais 

como estes, pode ser bastante longa, da ordem de milhares de horas, o mesmo com vida 
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acelerada, pode significar um longo período para se conhecer os resultados. A liberação do 

item se dava em função do resultado dos testes e da avaliação comercial, sendo discutida e 

acordada pelo time. A aprovação dos produtos era documentada e divulgada aos membros do 

time, às áreas envolvidas e ao fornecedor. 

 

 Paralelamente ao processo de aprovação dos produtos, foram enviados aos 

fornecedores os materiais com artes gráficas para a confecção das embalagens, as quais 

deveria atender naturalmente a todos os padrões gráficos e de materiais para atender a 

exigência de similaridade e de forma alguma diferenciar dos outros produtos da empresa 

quando expostos nos pontos de venda. Como um dos itens de aprovação final, foi incluída a 

análise das embalagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 05 – Ciclo Básico para Primeira Aprovação  

Fonte: Cunha, J.A.A., 2007 

Início 

Amostras  
fornecidas 

Teste de amostras MTY 

Result. 

MS2  
Aprovado 

   Fornecedor     
Informado 

Envio de ações corretivas p 
fornecedor 

Reprovado
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3.2.9 Início dos Fornecimentos 
 

• Transição 

 

Em função das peculiaridades de cada produto e da relação volume vendido versus 

lote mínimo de produção, o nível de inventário para cada item era variado. 

 Assim sendo, foi feita uma planificação logística para a colocação do pedido para 

chegada no momento adequado de forma a garantir que o recebimento dos novos 

fornecimentos ocorresse com uma quantidade em estoque tal que fosse suficiente para 

garantir as entregas mesmo em casos de problemas, mas não gerando excessos com custos 

desnecessários de inventário. 

 

• Colocação de pedidos 

 

Aprovados os produtos, foi feita a liberação para que a área de Compras iniciasse a 

colocação dos pedidos. O preço final dos produtos foi negociado e confirmado junto as 

fornecedores e as quantidades calculadas em função do tamanho do lote e das necessidades da 

empresa. Passou-se então a monitorar os tempos de espera (lead-time) e trânsito, sendo 

seguidos pela avaliação final dos produtos pelas áreas da qualidade e comercial. 

 

• Plano de produção 

 

Dada a dinâmica do mercado, a empresa não fornece um plano de produção firme 

para longo prazo, entretanto é disponibilizada uma orientação sobre as necessidades e um 

plano firme para um período relativamente curto. Com necessidade de transporte por longas 

distâncias por vias marítimas, foi necessário re-adequar a sistemática de planejamento, 

reajustando para os novos “lead-times”, margens de segurança e níveis de estoque adequados 

a nova situação. Estas informações iniciais eram provisórias e com o aprendizado por ambas 

as partes dos procedimentos e dificuldades concretamente encontradas, puderam ser ajustadas 

a uma condição mais vantajosa. 

 

 



 59

• Qualidade 

 

Dos lotes recebidos, era avaliada uma amostra para determinar a similaridade com as 

amostras aprovadas e garantir o desempenho para os clientes finais. 

 

3.2.10  Pós-Cálculo 
 

O resultado real do projeto era acompanhado de forma simples e direta com a 

confirmação dos preços inicialmente estimados com os realmente praticados, que se 

alinharam na maioria dos casos.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISE DO CASO  
 
4.1 ASPECTOS GERAIS 

 

A medida do sucesso da atividade de projeto pode ser obtida com a comparação dos 

resultados ao final de todos os processos, com os objetivos estabelecidos no momento em que 

foi tomada a decisão de executar aquele dado projeto. 

 

Em linhas gerais, existem três grandes dimensões que guiam o desenvolvimento de 

todos os projetos: 

 

• Finanças: os aspectos financeiros podem ser medidos de várias formas, mas que ao 

fim podem se resumir em medir os desvios tanto nos custos como no resultado obtido. 

Caso haja desvio para maior nos custos ou desvio para menor nos resultados, isto 

indica que o valor esperado para o retorno se deteriorou ao longo do tempo decorrido. 

 

• Qualidade: a qualidade tem como principal medida á satisfação do cliente. A 

satisfação do cliente deve ter sido traduzida para termos objetivos no início do projeto 

na forma de um conjunto de especificações. Pela conformidade com estas 

especificações pode-se determinar o grau de atendimento ao critério qualidade e o seu 

impacto para gerar a satisfação ou insatisfação dos clientes. 

 

• O último aspecto essencial para o sucesso de um projeto é a dimensão tempo. O 

cumprimento das etapas e dos prazos envolvidos é de maior importância para as 

empresas. A perda do momento pode significar prejuízos de grande monta e em 

muitos casos perda ou destruição de vantagens competitivas. 

 

Resumindo, o projeto de sucesso deve entregar o produto especificado (componente 

eletrônico, carro, avião, ponte, serviço, etc.), tendo custado o valor orçado para realização 

(construção, desenvolvimento, fabricação) e estar disponível no momento pré-estabelecido. 
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Examina-se o caso estudado considerando estas três dimensões e se determina se os 

fatores que foram contribuintes (ou não) para perda de valor ao longo do processo ou de 

algum modo representaram um risco de perda para a empresa. 

 

4.2  ASPECTOS FINANCEIROS 

 

4.2.1. Benefícios 
 

O principal fator gerador dos ganhos resultantes do projeto foi a diferença entre o 

custo de produção interna dos produtos e o custo dos mesmos produtos quando adquiridos de 

terceiros.  

 

Analisando-se a estimativa inicial em relação ao custo real dos produtos comprados 

de terceiros, se encontraram valores bastante próximos, não causando nenhuma ressalva aos 

resultados do projeto. Isto porque tanto da parte da empresa como dos fornecedores 

participantes havia uma sólida experiência industrial e de engenharia neste ramo, o que 

permitiu estimas realistas dos custos de desenvolvimento e produção.  

 

Como o benefício seria acumulado já ao longo do primeiro ano, questões financeiras 

temporais relativas aos valores considerados tiveram pouco impacto para o resultado. 

 

Um aspecto importante foi a não contabilização de outros ganhos potenciais e 

indiretos do projeto. Ganhos como, por exemplo: valor das áreas de piso de fábrica ou 

armazém que se tornaram disponíveis não foram considerados. 
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4.2.2 Custos 

 

Um risco significativo para o resultado do projeto foi a não elaboração de um 

orçamento para as despesas, custos e investimentos durante a fase de realização do projeto. 

 

 Podemos estabelecer alguns pontos onde ressalvas se aplicam:  

 

1- A forma matricial de condução dos projetos apresenta inúmeras vantagens tanto 

de custo como operacionais, mantendo, em uma certa extensão, os membros do time em suas 

atividades e localizações normais e, portanto, em estreito contato com sua atividade regular e 

ao mesmo tempo em que se desenrola o projeto. Entretanto, se não estiver implantada alguma 

forma de custeio por atividade ou uma determinação explicita da proporção do custo a ser 

alocado ao projeto, pode-se incorrer em erros que resultem em perdas significativas. 

 

2- Não houve um orçamento para despesas. Este é um caso de projeto com 

abrangência internacional, o que significa a necessidade de viagens freqüentes internacionais 

de longo percurso, com deslocamentos custosos e em alguns casos com estadia prolongada. 

Como os custos foram alocados nas áreas de origem dos membros do time, novamente 

aparece a necessidade de custeio por atividade para que se conheçam estes custos. 

 

3- O laboratório para ensaios dos produtos utilizado no projeto foi o já existente na 

fábrica e destinado ao acompanhamento do processo de produção. Dado o número de itens 

que deveriam ser ensaiados, foram necessários investimentos extra-orçamento para 

implantação da capacidade requerida para ensaiar os protótipos. 

 

4- Foi necessária a permanência de um engenheiro residente na Ásia durante a fase 

de desenvolvimento e acompanhamento do início da produção. Este custo não era previsível, 

portanto, não havia sido orçado. 

 

5- Como não havia orçamento, naturalmente não havia um fluxo de caixa previsto e 

controlado ao longo do projeto. 

 



 63

6- A ausência de um orçamento dificultava o andamento do projeto uma vez que os 

gastos, despesas e investimentos necessitam de aprovação caso a caso de uma forma 

extraordinária. Isto causou retardos às atividades necessárias e a necessidade de envolvimento 

de níveis e áreas da empresa não diretamente ligadas ao projeto. 

 

4.3 QUALIDADE 
 

Os procedimentos básicos para garantia da qualidade podem ser encontrados na 

descrição do caso e foi um dos aspectos tratados com mais atenção neste projeto.  

 

Havia muitas dúvidas quanto à capacidade de fornecedores asiáticos em atender o 

padrão de desempenho compatível com as exigências do mercado norte americano.   

 

4.3.1 Risco 
 

O risco para a imagem da empresa que seria causado por uma baixa qualidade dos 

produtos não era admissível, portanto foi colocado como diretiva para o time que a qualidade 

deveria ser no mínimo igual a entregue pela planta do México. 

 

4.3.2 Abordagem 
 

O modelo geral para abordar o tema qualidade foi o clássico, aplicado pela maioria 

das empresas no ocidente onde é feita uma qualificação dos produtos e avaliação dos 

processos produtivos conforme normas ISO 9000, por exemplo.  

 

Em muitas empresas asiáticas, o que se encontrou foram processos muito mais 

complexos. Para enquadramento nestes critérios, foram visitadas fábricas de grande porte com 

um número muito elevado de funcionários e processos extremamente dependentes de mão de 

obra.  
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É importante lembrar neste ponto que os produtos que se buscavam terceirizar eram 

produtos de construção complexa, eram produzidos em linhas complexas e de ajuste (set-up) 

também complexo e demorado. O que se viu na Ásia foi, em alguns casos, esta complexidade 

industrial transferida para processos manuais quase artesanais por um número grande de 

pessoas na maioria mulheres. Mesmo nos casos onde havia um maior grau de mecanização, 

verificava-se uma significativa dependência da mão de obra na operação. 

 

Como poderia então ser garantida a qualidade? A solução foi focar a qualificação 

das pessoas, implantar melhorias nos controles e processos e adequar os procedimentos de 

inspeção e teste ao longo do processo (auto-controle em muitos casos ), seguindo um pouco a 

linha da antiga norma ISO 9003.  

 

Com a presença e acompanhamento de engenheiro residente, os pontos de 

fragilidade dos processos foram identificados e ações corretivas foram tomadas.  

 

Somadas estas providências, o resultado se mostrou satisfatório, de tal forma que a 

produção da amostras foi liberada e o processo de aprovação seguiu adiante com sucesso. 

 

4.4 TEMPO 
 

Quando se inicia um projeto deste tipo, a dimensão tempo é tomada como um dos 

principais objetivos.  

 

Pode-se perder uma oportunidade de mercado, ou a realização dos resultados 

depende da conclusão projeto ou ações posteriores requerem que uma fase esteja concluída. 

 

Neste projeto, todos estes fatores se combinavam. 
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4.4.1  Obstáculos 
 

No planejamento inicial, alguns pontos foram subestimados na fixação do 

cronograma. 

 

1- A transferência da tecnologia de construção dos produtos para os fornecedores 

demorou um período maior que o esperado. 

 

2- O cronograma de entrega das amostras fixado em conjunto com os fornecedores 

foi retardado em diversas ocasiões. 

 

3- Várias amostras iniciais não atendiam às especificações necessárias, tendo que ser 

repetidas. 

 

4- Alguns componentes necessários aos produtos não estavam disponíveis no 

mercado asiático e tiveram de ser fornecidos a partir do estoque da Alfa ou adquiridos 

diretamente dos atuais fornecedores da Alfa.  

 

5- A ampliação da capacidade de ensaio levou um tempo maior que previsto em 

função das aprovações necessárias. 

 

4.5 OUTRAS INFLUÊNCIAS 
 

Dois outros fatores tiveram impacto no desenvolvimento deste projeto, os fatores 

ligados às diferenças culturais entre ocidente e oriente e à resistência à mudança dentro do 

time. 

 

4.5.1 Fatores Culturais 
 

No desenvolvimento deste projeto foi necessário superar resistências culturais até 

que fosse estabelecida a comunicação e a atitude colaborativa entre os fornecedores e a Alfa.  
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As dificuldades vinham desde a pouca fluência em inglês dos funcionários dos 

fornecedores até uma atitude de reserva perante os representantes ocidentais da empresa 

“Alfa”.  

 

Em um ponto de vista mais concreto, todo o esforço de desenvolvimento dos 

produtos significava um investimento importante em pesquisa e desenvolvimento sem que 

houvesse um compromisso comercial de ambas as partes. À medida que o relacionamento foi 

se estabelecendo e ambas as partes reconheceram o esforço e a seriedade do tema para as 

empresas, esta resistência foi sendo dissipada e o progresso se tornou mais fácil. 

 

Para o desenvolvimento de um compromisso comercial, as partes envolvidas só 

estarão devidamente comprometidas quando diálogo, convivência, confiança e identificação 

estiverem presentes.  

 

Como vimos anteriormente lealdade está relacionada diretamente com o bom 

andamento do trabalho. E, no processo de terceirização com agentes de diferentes culturas 

envolvidas só há possibilidade de união, seja das pessoas ou empresas, se os parceiros tiverem 

culturas semelhantes ou se efetivar uma aproximação de suas culturas. As pessoas e as 

empresas têm suas características próprias, formações diferentes, e isto têm de ser respeitado. 

Ninguém assume a cultura do outro. Mas tem que haver aproximação. Pessoas ou empresas 

com propostas antagônicas não podem conviver em harmonia. 

 

 Mudança de cultura é fator importante, se faz necessário direcionar a 

mentalidade empresarial no sentido de deixar claro que “não há espaço para a prática de levar 

vantagem em tudo”, pois as negociações devem se pautar na relação de ganha-ganha. 

Trabalhar juntos para ganhar juntos. Princípio válido para todos os envolvidos: pessoas, 

família, comunidades, municípios, estados e países. ( PAGNONCELLI, 1993). 

 

Para trabalhar em regime de parceria tem que haver esta mudança de mentalidade. O 

objetivo deve ser ganha-ganha. Ganha a empresa em qualidade e produtividade; ganha o 

parceiro através do lucro e do conhecimento de novos processos e técnicas. Ganha a 
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comunidade, porque haverá maior circulação de riquezas na região. E ganha o município, o 

estado e o país, arrecadando mais impostos e desempenhando melhor o seu papel.  

 

Para que a parceria esteja em bases sólidas, é condição essencial que haja também 

além de fatores como - dialogo, aproximação, confiança e comprometimento – uma evolução 

do relacionamento tradicional entre comprador e fornecedor, para que exista um 

relacionamento de parceiros. 

 

Para se promover o diálogo, em todos os níveis junto aos parceiros em perspectiva, 

deve-se lembrar que a primeira impressão é a que fica. É a hora de criar espaço para uma 

sintonia mútua. 

 

Estabelecido o diálogo, passa-se à fase do conhecimento de cada um para que ambos 

avaliem a viabilidade da parceria. Nota-se que não há parceria sem confiança recíproca. E não 

existe  99% de confiança. É 100% ou nada. Confia ou não confia. 

 

 Como nem tudo é possível de se especificar em um acordo, é preciso ser flexível, 

especialmente em situações inesperadas. Nessas situações, os esforços mútuos para a 

compreensão e os ajustes às necessidades mútuas podem ser os determinantes do sucesso. 

 

Para a identificação cultural efetuar os ajustes necessários é preciso considerar os 

elementos positivos das culturas e dos estilos gerenciais dos parceiros em perspectivas. O 

choque cultural que ocorre numa parceria, quando as empresas não fazem ajustes, pode 

resultar na não conectividade cultural, inviabilizando as parcerias. 

 

Manter o espírito de igualdade deve ser sempre priorizado. Cada parceiro deve 

efetuar as mudanças possíveis para se adaptar ao outro. Servir ao objetivo. A mudança deve 

criar a força combinada que melhor atenda aos objetivos dos parceiros. Reconhecer os limites 

das mudanças, até onde se pode chegar. A cultura de cada empresa define sua capacidade de 

ajuste. 

Visando a relação de parceria, é comum o comprador oferecer ao fornecedor 

programas de treinamento e de controle de qualidade, ceder maquinário e financiar projetos 
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de capacitação tecnológica, dentre outras coisas. Com o compartilhamento de possibilidades o 

progresso é mútuo, e como foi dito anteriormente todos tendem a ganhar. 

 

4.5.2 Resistência à Mudança 
 

A forma matricial de organização, como dito anteriormente, apresenta inúmeros 

benefícios na condução de projetos. Entretanto exige o comprometimento das pessoas 

envolvidas no time como uma forma nova e diferente de operar no ambiente de trabalho. As 

relações hierárquicas são menos formais e a atuação é muito mais independente. 

 

Neste sentido, houve algumas dificuldades com o comprometimento em posições 

chave. Essa resistência à mudança causou retardos no andamento do processo e tiveram que 

ser endereçadas durante o projeto, para que se cumprissem as metas e os resultados fossem 

atingidos como esperado.  

 

Pois o grau de comprometimento entre as pessoas não era o mesmo. Para aquelas 

que a obtenção de resultados era realmente o objetivo final, dentro de uma nova proposta de 

trabalho, não houve dificuldade em se dispor de energias para a realização. Enquanto que para 

aqueles que a alteração da forma de organização não representava algo vantajoso e almejado, 

quanto mais dificultoso era o processo de implantação do projeto e maiores eram as 

necessidades de mobilização de recursos financeiros ou pessoais, mais atrativa a situação 

ficava. 
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CAPÍTULO V:  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
O presente estudo tomou um caso com o objetivo de analisar os procedimentos e/ou 

métodos seguidos em um projeto de terceirização de atividade de produção em uma empresa 

internacional localizada no México que transferiu parte de sua produção para fornecedores na 

Ásia.  

O objetivo deste trabalho foi analisar mais especificamente a forma com que o 

projeto foi conduzido, identificar pontos onde a aplicação de procedimentos estruturados para 

os diversos processos poderia gerar maior valor para o resultado do projeto.  

 

Um projeto como o caso estudado é um processo que pode ser decomposto em 

inúmeros sub-processos, cada um com sua entrada, seu conjunto de ações, insumos e saídas. 

Esta saída pode ou não atender os objetivos esperados. É em alguns destes sub-projetos que 

vamos focar as perguntas que complementarão a questão de pesquisa tendo em vista os 

benefícios, riscos, perdas ou dificuldades. 

 

O estudo de caso foi considerado como metodologia adequada considerando que a 

pouca experiência conhecida em tratar este assunto como um processo, de certa forma limita o 

universo do pesquisador. Ao mesmo tempo como esta atividade é cada vez mais importante 

na gestão empresarial, torna-se justificável o questionamento dos resultados que esta 

abordagem poderia trazer em termos de criação de valor para nas terceirizações. 

 

O processo de terceirização exige a observância de alguns procedimentos e condutas 

para um resultado satisfatório. Por isso, questionamos se as atividades de produção, ao serem 

tratadas como um processo, otimizam a criação de valor neste contexto. 

 

Aspectos, como por exemplo, contornar as dificuldades encontradas; seja no plano 

financeiro ou na implantação gerencial do projeto devem ser detalhadamente monitorados 

para se atingir melhores resultados. 
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A seguir tentaremos expor um panorama dos pontos positivos e dos negativos 

observados neste caso de terceirização. Salientando-se os fatores que poderiam ser melhores 

abarcados, quais os objetivos foram atingidos e como as questões de gestão de pessoas trariam  

benefícios aos objetivos almejados. 

 

A maior dificuldade encontrada neste projeto, vendo-o como um processo, pode-se 

considerar que o sub-processo que mais causou perdas e exigiu um maior número de ações 

corretivas foi o processo de obtenção das amostras. Dando-se ainda maior foco, encontramos 

o “sub-sub-processo” negociação com o fornecedor. Neste ponto, o projeto sofreu uma forte 

influência de fatores relacionados á Gestão de Pessoas, ligados à resistência a mudanças e 

falta de comprometimento.  

 

Havia a intenção velada de dar continuidade à forma tradicional de organização. 

Atitudes reacionárias pontuais entre as pessoas envolvidas no projeto de forma localizada em 

alguns dos vários desdobramentos que compunham o projeto geral, vieram contra a sua 

satisfatória implantação. 

 

Estas atitudes negativas levaram a atrasos e necessidade de ações corretivas 

emergenciais para evitar ou minimizar as conseqüências negativas no resultado do projeto. 

 

Definir os responsáveis pelo o quê e quem tem autoridade para tomar as decisões 

necessárias, tanto da parte do fornecedor, quanto da parte da empresa cliente, pode prevenir 

problemas futuros e resolver com rapidez qualquer pendência. 

 

Se analisarmos o impacto financeiro sobre o valor esperado para este projeto, 

podemos concluir que os dispositivos aqui empregados não foram suficientemente 

abrangentes para dar conta das demandas encontradas. 

 

A falta de procedimentos abrangentes para o sub-processo finanças teve um impacto 

negativo ao projeto. Dois aspectos foram prejudicados: a realização dos gastos e o controle. 
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No primeiro aspecto, em relação à realização dos gastos, como não havia um 

orçamento para os custos e um plano de fluxo de caixa, várias ações sofreram atrasos ou 

requereram um encaminhamento urgente para que fossem realizadas sem impacto ao 

andamento do projeto como um todo.  

 

Se houvesse determinado inicialmente quanto, onde e como seriam realizados os 

gastos, seria possível dispor o recurso no momento certo para o fim adequado. Não haveria a 

deterioração dos resultados com perdas inesperadas que atingissem os ganhos tendo assim que 

ser contornados e exigindo esforços extras das equipes para que as atividades chegassem aos 

resultados pretendidos. 

 

No aspecto controle, o primeiro ponto diz respeito á tomada de decisão onde as 

previsões de entradas e saídas deveriam ser determinadas e comparadas em um mesmo 

momento do tempo para indicar o real potencial do projeto e suportar a decisão de sua 

execução. 

 

Nem tudo onde se disponibilizou recursos estava incluído no planejamento 

financeiro do projeto. A avaliação feita para dar suporte a sua realização não contava com 

algumas contingências que podem ocorrer junto a um processo de terceirização, como vimos 

na revisão de literatura sobre os aspectos de comprometimento e parceria dos setores 

envolvidos. 

 

Houve vários itens de fluxo de caixa, tanto receita como despesas inesperadas, que  

poderiam impactar a obtenção dos resultados. 

 

Não houve o controle do fluxo de caixa, e a avaliação do resultado final ficou 

somente baseada na realização dos benefícios comparados com a expectativa inicial do 

projeto.  

 

Os obstáculos foram vencidos, demandando atenção antes não cogitada, porém sem 

esta ação, não haveria a continuidade correta do projeto. Quanto à elaboração da estruturação, 

poderia ter se gerado um valor adicional.  
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O projeto foi medido em três dimensões:  tempo, custo e qualidade. A definição 

mais precisa dos encaminhamentos de recursos e dos retornos que se pretendia com eles, 

restringiria possíveis distorções, não dando margem a dispersão que comprometesse as 

diversas partes do projeto. 

 

As distorções que ocorreram afetaram a dimensão tempo, onde o que era para ser 

obtido num determinado momento poderá ser re-arranjado, algumas atividades só vieram a se 

efetivar num momento posterior.  

 

O principal benefício que uma estrutura, melhor elaborada, traria ao projeto seria na 

dimensão tempo. Os benefícios a curto prazo vieram da antecipação dos ganhos pela 

conclusão do projeto, pela liberação da área ocupada pelas linhas produtivas para outros 

negócios e do próprio custo de manutenção da equipe operacional do projeto reunida. 

 

No geral, os benefícios são na realidade significativos, uma vez que o resultado foi 

calculado baseado nos ganhos efetivados em um ano de implantação do projeto e que em 

período muito curto poderia se perder uma porcentagem considerável destes ganhos. 

 

A fixação de objetivos precisos contribui para o sucesso do projeto. Como já 

salientamos anteriormente, como um processo, todas as saídas devem ter especificações claras 

e objetivas. Não se permite variações nos fins em que cada recurso é alocado. São com 

especificações bem definidas que as saídas reais devem ser medidas (comparadas) para gerar 

as realimentações e ações de controle. O processo financeiro, como mencionado na resposta 

(2) sofreu um impacto negativo. Já a qualidade se beneficiou com a fixação de metas claras. 

No aspecto Gestão de Pessoas, as informações claras sobre metas e objetivos, são fatores de 

comprometimento, motivação e parceria, ou seja, quanto mais delimitadas estas questões 

tiverem, maior será a abrangência de controle, para que desvios sejam corrigidos. 

 

A gestão de pessoas poderia ter trazido benefícios para o projeto. O 

comprometimento e a motivação da organização foram pontos fortes no andamento do 

projeto. O time reunido possuía e excedia as qualificações necessárias para condução das 

atividades. Alguns dos pontos de melhoria se relacionam com conflitos da estrutura matricial 
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em relação às responsabilidades regulares de alguns membros do time. Melhor explicando, 

fazer parte e se reportar a uma estrutura estranha do dia a dia das atividades em tarefas que 

são normalmente exercidas com autonomia. Assim, acabou sendo gerada uma série de 

resistências em situações específicas. Com a falta de comprometimento e a desmotivação 

derivadas desta condição, criou-se ações envolvendo os mais elevados níveis da organização 

para eliminação dos conflitos e  riscos ao projeto.  

 

O maior ganho para o negócio foi á criação de uma base de fornecedores de 

produtos em regiões de custos mais baixos. Com o acesso a estes fornecedores criam-se 

oportunidades para novos negócios e se abriram portas para o aprendizado de novos métodos 

e processos produtivos. Uma nova e mais simples mentalidade de gestão poderá trazer valores 

para as formas ocidentais de administração. Como esta é uma via de mão dupla, houve a 

transferência de tecnologia de construção de produto aos fornecedores e neste processo de 

desenvolvimento técnicas e métodos gerenciais também foram transferidos. Ao fim ambos os 

lados realizaram investimentos, mas tiveram proveito tanto no curto como em prazos mais 

longos. 

 

As maiores perdas foram relacionadas ao tempo, desde demoras em iniciar a 

produção de determinados itens até em ações que foram necessárias para conter ou prevenir 

atrasos em caminhos críticos do projeto.  

 

Sem uma base de custos adequada para o direcionamento de algumas etapas da 

terceirização, este trabalho obteve custos extraordinários e demandou emprego de recursos e 

criatividade do time para contornar os obstáculos encontrados. De todo modo, mesmo não 

tendo afetado de forma importante os resultados, constituíram-se riscos elevados para o 

atendimento das propostas iniciais, o que para fins de avaliação considera-se bastante 

relevante, pois trabalhando com monitoramentos efetivos controla-se melhor as variáveis que 

compõe o processo. Com o conhecimento dos possíveis obstáculos do percurso, respostas 

mais seguras serão apresentadas e os pontos fracos emergentes perderão a força. 
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Os objetivos propostos, de modo geral, foram satisfatoriamente atingidos. Nas três 

dimensões (tempo, qualidade e retorno financeiro) os resultados foram demonstrados como 

tendo atingido os objetivos da empresa.  

 

Foram necessárias formas de compensar as falhas, empregando maiores recursos 

financeiros e humanos. Demandou-se também maior envolvimento das pessoas ligadas ao 

projeto, o que gerou alguns contratempos, porém contornados. 

 

Isto não significa que os resultados não poderiam ter sido ainda melhores. Nem 

todas as oportunidades surgidas puderam ser aproveitadas. Pois atividades estavam amarradas 

na solução de outras situações, não podendo ser disponibilizadas de outra maneira. 

 

Portanto, o aprendizado obtido na participação deste projeto foi plenamente 

satisfatório. 

 

A partir das observações e evidências recolhidas, os resultados positivos obtidos 

pelo time no caso estudado já advêm do uso de metodologias modernas de gestão de projetos, 

sem as quais certamente não seria possível a conclusão deste projeto. 

 

Entretanto, em diversos pontos e momentos do andamento das atividades ficou claro 

que uma abordagem na forma de processos seria altamente benéfica, focando as ações e os 

recursos mais alinhados com os resultados desejados para os sub-processos. 

 

Um projeto é, sem dúvida, um dos processos de negócios onde a combinação 

adequada de recursos e ações leva a um adequado resultado. Quanto melhor estruturado for o 

uso destes recursos, melhores serão resultados com menores riscos e perdas de valor. 

 

A revisão da literatura apontou a importância da terceirização das atividades 

produtivas na gestão moderna da cadeia logística com vistas à otimização dos seus elos.  

 

Existem poucos estudos sobre terceirização de produtos acabados em nosso mercado 

e este caso explorou parte da problemática encontrada na condução destes processos. 
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No entanto, tanto as dificuldades como as facilidades encontradas estão fortemente 

ligadas ao tipo de produto desenvolvido. Nos mercados asiáticos se encontram os mais 

variados níveis de desenvolvimento industrial. Desde puro artesanato, sem nenhum método 

ou controle até empresas com alta tecnologia e automação dos processos. É certo que a 

modernização virá de forma geral, mas a grande disponibilidade de mão de obra de baixo 

custo retardará o ponto onde haverá um retorno que justifique investimentos maciços em 

equipamentos e automação. 

 

Este estudo remete a diversos temas que poderiam dar continuidade aos que foram 

considerados neste estudo: 

 

- Na área de gestão de projetos, aprofundar a visão de processos e sub-processos. 

O que foi bastante requisitado em alguns momentos deste caso estudado e não se tinha acesso 

a estas questões. 

- Na área de desenvolvimento de fornecedores, como fomentar processos de 

melhoria. 

-  Na área da qualidade, como garantir a qualidade em empresas com modelos de 

gestão da qualidade fortemente dependente de pessoas, dentro da cultura asiática. 

 

- Na área de relacionamento cliente/fornecedor, como é visto este processo pelos 

fornecedores e como melhorar e agilizar os desenvolvimentos. 

- Como é este mesmo tema visto por empresas com outros tipos de produtos, 

com mais e com menos tecnologia e exigências. 

- Do ponto de vista cultural, quais são as barreiras e como fazer negócios com 

sucesso em ambientes com múltiplas culturas. 
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