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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar o desempenho do consórcio modular instalado na 

fábrica de caminhões da Volkswagen (VW) em Resende-RJ. Para tal, é proposto um modelo 

multidimensional de análise de desempenho (MMAD), o qual é composto por indicadores das 

diversas perspectivas da empresa e pelos principais fatores históricos do período de 1990 a 

2014. A formulação do MMAD utiliza-se dos métodos BSC (Balanced Scorecard) e PESTEL 

(Politic, Economic, Tecnologic, Envorimental and Legislativ); enquanto o BSC orientou a 

escolha dos indicadores da empresa, o PESTEL norteou a seleção dos fatores históricos 

externos que interferiram no desempenho do consórcio modular VW. Além do MMAD, as 

principais características dos consórcios modulares, retirados da literatura científica, são 

utilizadas na análise de desempenho do consórcio modular VW. Os resultados desse trabalho 

são gerados a partir da análise dos indicadores da empresa ao longo do tempo, levando em conta 

a influência dos fatores históricos e dos principais aspectos dos consórcios modulares. A partir 

das análises, conclui-se que o consórcio modular VW apresentou resiliência às diversas crises 

do período de 1990 a 2014, além disso, esse modelo produtivo agilizou a expansão de portfólio 

e o aumento de produção da empresa – potencializando a expansão da participação da VW no 

mercado de caminhões.  

 

Palavras-chave: Consórcio Modular. Análise de Desempenho. Modelo Multidimensional de 

Análise de Desempenho (MMAD). 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to analyze the modular consortium performance installed in the truck plant of 

Volkswagen (VW) in Resende-RJ. For this, it is proposed a multidimensional model of 

performance analysis (MMPA), which is composed by indicators of several company 

perspectives and by the main historical factors of the period 1990-2014. The MMPA 

formulation uses the BSC (balanced scorecard) and PESTEL (Politic, Economic, Technologic, 

Environmental and Legislative) methods; while the BSC guided the choice of the company 

indicators, PESTEL guided the selection of external historical factors, which affected the 

performance of the VW modular consortium. Besides the MMAD, the main characteristics of 

modular consortiums taken from scientific literature are used in performance analysis of 

modular consortium VW. The results of this work are generated through the analysis of the 

company’s indicators over the time, taking into account the influence of historical factors and 

key aspects of modular consortium. From the analysis, it is concluded that the VW modular 

consortium had resilience to the various crises from 1990 to 2014; moreover, the production 

model has streamlined the portfolio expansion and increased the company production - 

leveraging the expansion of participation VW in the truck market. 

 

Key Words: Modular Consortium. Performance Analysis. Multidimensional Model of 

Performance Analysis (MMPA). 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A década de 1990 foi caracterizada pela abertura econômica brasileira, a qual expôs a 

indústria nacional à concorrência global com empresas de elevado nível de qualidade e 

produtividade (HARVEY, 2005). Dentre as principais áreas industriais se destaca a 

automobilística, cujo crescimento, experimentado desde a década de 1950, foi interrompido 

pelas crises econômicas da década de 1980. Desse modo, devido aos problemas enfrentados na 

“década perdida” e aos novos desafios da década de 1990, impostos pela abertura econômica, 

a indústria automobilística buscou novas configurações produtivas que aumentassem a sua 

eficiência (SALERNO et al., 1998). 

Dois conceitos fundamentais deram base a essas configurações produtivas, na indústria 

automobilística: o condomínio industrial e o consórcio modular (PIRES, 1998a). Ambos 

buscaram o estreitamento das relações entre as montadoras e os fornecedores, bem como a 

proximidade física entre as suas unidades produtivas. Enquanto o condomínio industrial é 

caracterizado pela localização dos fornecedores muito próximos ou até mesmo dentro da área 

fabril da empresa, o consórcio modular se caracteriza pela utilização dos principais 

fornecedores na linha final de produção da montadora (MARX; ZILBOVICIUS; SALERNO, 

1997). Empresas como a Fiat, em Betim-MG; Ford, em São Bernardo do Campo-SP; Renault, 

em São José dos Pinhais-PR; General Motors (GM), São Caetano do Sul-SP, e a Volkswagen 

do Brasil, São Bernardo do Campo-SP, optaram pelo condomínio industrial, enquanto a 

Volkswagen (VW) Caminhões e Ônibus, em Resende-RJ – atual MAN Latin America – e, 

posteriormente, a Ford, em Camaçari-BA, escolheram o consórcio modular (PIRES; 

SACOMANO NETO, 2010).  

Na fábrica de caminhões da Volkswagen situada em Resende-RJ os principais 

fornecedores agregam seus componentes diretamente na linha de montagem final, sendo que a 

montadora fica responsável pelas atividades de: marketing, vendas, desenvolvimento de novos 

produtos, controle de qualidade do produto final e controle da produção (SAKO, 2006).  

A escolha da VW pelo consórcio modular sofreu influências adicionais à crise setorial 

dos anos 1980 e à abertura do mercado dos anos 1990, que foi o término, da joint-venture entre 

a VW e a Ford, denominada de Autolatina, em 1994. Assim, após o término da parceria, a VW 

precisava de uma nova fábrica para realizar a produção de seus caminhões e ônibus. Além disso, 

após a ruptura com a Ford, a VW ficou carente de competências no desenvolvimento e 

manufatura de seus produtos. Nessa conjuntura, o executivo responsável pela operação da VW 
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na América Latina, o Sr. José Ignácio Lopez de Arriortúa, propôs que a nova planta de 

caminhões e ônibus adotasse o modelo produtivo do consórcio modular.  

A inauguração da planta da VW no modelo de consórcio modular ocorreu em 1996 na 

cidade de Resende-RJ, chamando a atenção do setor industrial e acadêmico por ser a primeira 

fábrica automotiva do mundo a utilizar puramente a configuração de consórcio modular. No 

âmbito industrial muitos concorrentes permaneceram céticos quanto aos benefícios do 

consórcio modular, alegando que a sua implantação incorreria em muitos riscos, como a perda 

de competências em áreas essenciais para o negócio e a excessiva dependência dos fornecedores 

(PIRES; SACOMANO NETO, 2010). Já a esfera acadêmica, a despeito dos riscos envolvidos, 

considerou o consórcio modular VW uma experiência inovadora cujos resultados deveriam ser 

atentamente analisados ao longo dos anos para que seus possíveis benefícios - como redução 

de custos, aumento de eficiência e melhoria da qualidade - fossem confirmados (COLLINS; 

BECHLER; PIRES, 1997). 

O consórcio modular VW completou duas décadas de existência, já tendo passado por 

várias crises financeiras de diversas matizes, mudanças no mercado de veículos comerciais e 

de portfolio com lançamento de novos produtos.  Desde a inauguração da planta de Resende-

RJ, a VW teve um importante aumento em sua participação de mercado (market share) de 

caminhões, evoluindo de 13% em 1996, para 22% em 1999, assim saindo da terceira posição 

em 1996 e alcançando a liderança de mercado em 2003. Além disso, VW manteve a liderança 

do mercado de caminhões de 2003 a 2015 (ASSOSSIAÇÃO NACIONAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES [ANFAVEA], [2015]). 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

Com a inauguração da planta de Resende-RJ no formato de consórcio modular, em 1996, 

iniciaram-se os estudos sobre o Consórcio Modular VW. As quais elencam suas vantagens e 

desvantagens (COLLINS et al., 1997) (MARX et al., 1997). Porém, observa-se a divergência 

entre alguns autores sobre os aspectos do consórcio modular modulistas (MARX et al., 1997). 

(SAKO; MURRAY, 2000). Além disso, alguns autores declararam a nessecidade de análises 

futuras, do histórico da empresa, para que os benefícios do consórcio modular VW fossem 

confirmados (RODRIGUES, S. A.; PIRES, 1997).  

Já no âmbito industrial, nota-se diversos feitos do consórcio modular VW, como a 

liderança do mercado de caminhões 2003 a 2015, além disso, desde a inauguração da planta de 
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Resende-RJ – observou-se uma intensa ampliação de sua capacidade produtiva, bem como do 

portifólio de produtos da VW (ANFAVEA, [2015]).  

Assim, devido à rápida ascenção do consórcio modular VW e ao seu caracter inovador, 

existe um amplo interesse acadêmico e industrial sobre esse sistema produtivo. Visando 

aprofundar a discussão sobre o consórcio modular VW, o problema de pesquisa escolhido para 

este trabalho foi: O consórcio modular VW realmente apresente as características 

atribudas pela literatura científica e esse modelo produtivo potencializou o desempenho 

da VW, impactando positivamente seus indicadores? 

 

1.2 Objetivos  

 

De modo a responder o problema de pesquisa proposto será necessário analisar o 

desempenho do consórcio modular VW de maneira multidimensional. Assim, as subseções 

1.2.1 e 1.2.2 apresentarão, respectivamente, os objetivos gerais e específicos desta pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Esse trabalho possui o seguinte objetivo geral: Analisar o desempenho da VW ao longo 

da sua existência, focando o mercado de caminhões, através de uma abordagem 

multidimensional, o que implica considerar conjunturas macroeconômica, mercadológica e 

tecnológica do período. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

O objetivo geral deste trabalho pode ser subdividido nos seguintes objetivos específicos: 

OE1) Identificar os fatores chave referentes ao desempenho de consórcios modulares. 

OE2) Formular um modelo multidimensional de análise de dempenho, que leve em 

consideração os fatores históricos internos e externos à empresa; 

OE3) Definir quais os indicadores da empresa serão utilizados para a análise de desempenho 

do consórcio modular VW; 

OE4) Mapear e descrever os principais eventos históricos, internos e externos à empresa, os 

quais potenciamente afetaram o consórcio; 

OE5) Relacionar a evolução dos indicadores do consórcio modular VW aos eventos históricos 

mapeados. 
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Os objetivos específicos desta pesquisa possuem a ordem sequencial mostrada na Figura 

1.  

Figura 1 – Ordem Sequêncial dos Objetivos Específicos 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Observa-se através da Figura 1, que os objetivos específicos são divididos em três 

níveis, os quais devem ser atingidos sequencialmente. Assim, primeiramente no nível um, serão 

identificados os fatores chaves e as características que influenciam o desempenho de consórcios 

modulares (EO1). Posteriormente no nível dois serão atingindos os seguintes objetivos: 

prosposição de um modelo de análise multidimensional (EO2); definição dos indicadores da 

empresa que farão parte das análises de desempenho (EO3); e a escolha dos fatores históricos 

externos que influênciam o desempenho do consorcio modular VW (O4). Finalmente no nível 

3 o objetivo específico é relacionar a evolução de desempenho do consórcio modular, descrito 

pelos indicadores da empresa, aos fatores históricos externos (E05).  

 

1.3 Justificativa 

 

A experiência do consórcio modular realizada pela fábrica de caminhões VW, despertou 

o interesse acadêmico e industrial, porém apesar dos resultados positivos de market share e da 

liderança do mercado nacional de caminhões obtido pela empresa, diversas dúvidas 

permanecem. No âmbito acadêmico, diferentes questões relativas aos consórcios modulares 

foram levantadas, como a manutenção dos contratos em face das dificuldades experimentadas 

pelas empresas parceiras; o risco da perda de conhecimento técnico, devido à entrega de 

atividades do núcleo do negócio às empresas parceiras, chamadas de modulistas; a dificuldade 

de manter o nível de qualidade e eficiência, em função dos conflitos culturais, o qual ocorre por 

diferentes empresas estarem operando dentro da mesma linha de produção (MARX et al., 1997). 

Por outro lado, diversas vantagens são atribuídas aos consórcios modulares e a modularização 

do produto, como: redução de custos – principalmente relacionados à redução de estoques, 

gerenciamento de fornecedores e desenvolvimento de produtos; compartilhamento de 
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investimentos com os modulistas; agilidade no desenvolvimento de novos produtos e 

flexibilidade produtiva de mix (modelos) e volume (DORAN; HILL, 2009; SAKO; MURRAY, 

2000). 

Para esclarecer esses questionamentos e para entender como procedeu a evolução de 

desempenho do consórcio modular VW ao longo da sua história torna-se necessário analisar 

seus indicadores de maneira multidimensional. Apesar de alguns trabalhos terem avaliado o 

desempenho desta experiência, esses utilizaram basicamente o indicador de participação de 

mercado (PIRES, 1998b). Tal indicador fornece a visão do cliente final, não sendo suficiente 

para avaliar o consórcio modular de maneira holística ou para responder os principais 

questionamentos acadêmicos sobre esse sistema produtivo. Além disso, devido às duas décadas 

de atuação do consórcio, neste momento é possível avaliá-lo de uma maneira mais ampla: 

considerando a influência das diversas conjunturas econômicas, mercadológicas e tecnológicas 

no seu desempenho ao longo do tempo.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

A estrutura desse trabalho está dividida em seis capítulos. O primeiro é a introdução, no 

qual é feita a contextualização do trabalho, expondo o seu problema central, seus objetivos e a 

sua estrutura. Posteriormente o segundo capítulo traz o arcabouço teórico da pesquisa, 

descrevendo o modelo produtivo de consórcio modular, abordando as suas principais 

características, os seus riscos e oportunicades, bem como as etapas de integração entre os 

fornecedores modulares e a montadora. O capítulo dois também descreve a evolução das 

técnicas de medição de desempenho utilizadas pelas empresas ao longo do tempo, abordando 

as mudanças dos paradigmas de medição de desempenho, iniciando pela visão financeira 

unidimensional da década de 1960, passando pelo paradigma de medição da produtividade e da 

qualidade, respectivamente na década de 1970 e 1980, e culminando em abordagens 

multidimensionais de medição como o Balance Scorecard (BSC) na década de 1990. 

Além disso, o capítulo 2 também descreve o método de análise denominado Politic, 

Economic, Technologic, Environmental and Legislative (PESTEL), o qual utiliza fatores 

políticos, econômicos, sócio-culturais, tecnológicos, ambientais e legais para mapear o 

ambiente externo à empresa. 

O terceiro capítulo apresenta o método multimensional de análise desse trabalho, o qual 

se inspira no modelo BSC para a escolha dos indicadores da empresa e no modelo PESTEL 

para o mapeamento dos cenários históricos externos. Por sua vez, o capítulo quatro apresenta o 
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objeto de estudo desse trabalho, descrevendo a estrutura do consórcio modular VW, seus 

parceiros modulistas, a configuração da sua linha produtiva e o histórico de lançamentos de 

novos produtos da empresa. 

O capítulo cinco apresenta os resultados dos indicadores de desempenho do consórcio, 

bem como os fatores históricos que compõem o cenário externo à empresa. Além disso, no 

capítulo cinco também são realizadas as análises dos resultados, onde os indicadores do 

consórcio modular são analisados levando em consideração os fatores históricos externos à 

empresa. 

O sexto capítulo apresenta a conclusão do trabalho, nesse capítulo os reflexos das 

vantagens e desvantagens do consórcio modular nos indicadores de desempenho da empresa 

são evidenciados, além disso, as limitações do trabalho e as propostas para novos estudos são 

abordados.  



23 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nesta seção é apresentada a fundamentação teórica sobre o consórcio modular, a 

medição de desempenho de empresas e o método de análise Pestel. No tocante ao consórcio 

modular, as principais características desse sistema produtivo são expostas nesta seção, além 

disso, nesta parte do trabalho o objetivo específico OE1 desta pesquisa é atingido: identificar 

os fatores chaves referentes ao desempenho de consórcios modulares (OE1). 

Por sua vez, a fundamentação teórica referente à medição de desempenho de empresas 

e ao método de análise Pestel, servirá de arcabouço para a formulação da modelo de análise 

multidimensional proposto neste trabalho. Enquanto a subseção referente à medição de 

desempenho é essencial para a escolha dos indicadores usados na análise do consórcio modular 

VW, a subseção sobre o método PESTEL fundamenta a seleção dos fatores históricos externos 

também usados nas análises de desempenho: formular um modelo multidimensional de análise 

de dempenho, que leve em consideração os fatores históricos internos e externos à empresa 

(OE2); definir quais os indicadores da empresa serão utilizados para a análise de desempenho 

do consórcio.modular (OE3); mapear e descrever os principais eventos históricos, internos e 

externos à empresa, os quais potenciamente afetaram o consórcio (OE4). 

 

2.1 Consórcio Modular: Origem, Definições, Ricos e Oportunidades 

 

Ao longo do século XX a indústria automotiva expandiu sobremaneira sua capacidade 

produtiva, tornando-se a mais representativa do mundo em diversos aspectos, principalmente 

no econômico. Devido ao elevado nível de competitividade esse setor ocupa lugar de destaque 

nas inovações tecnológicas e de gestão.  As exigências de redução de custos e aumento da 

eficiência das operações crescem ano após ano, pressionando as empresas do setor 

automobilístico e seus fornecedores a transcenderem os modelos produtivos e relacionais das 

décadas passadas (SAKO, 2006).  

Para obter vantagens competitivas, as montadoras e seus fornecedores devem reavaliar 

suas atividades e relações na cadeia produtiva. Isso envolve a redefinição de quem adiciona 

valor no processo produtivo, bem como, em qual etapa desse processo, e de que maneira, isso 

deve ser feito. Essas mudanças criam desafios e oportunidades para as montadoras e 

fornecedores, como: acesso a novos mercados, criação de parcerias duradoras e a redução no 
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tempo de lançamento de novos produtos (PIRES; SACOMANO NETO, 2010; SALERNO et 

al., 1998).  

Para simplificar a cadeia produtiva e aumentar a sua eficiência, as montadoras estão 

definindo um novo conjunto de requisitos para os fornecedores, como capacidade de 

fornecimento global e produtos que facilitem a montagem final (design for assembly). Além 

disso, atividades que eram historicamente consideradas de responsabilidade das montadoras 

vêm sendo transferidas para os seus principais fornecedores (ABREU; BEYNON; RAMALHO, 

2000; PIRES; CARDOZA, 2007). 

A tendência da mudança dos papéis na cadeia produtiva incentiva os fornecedores a 

aumentar suas capacidades produtivas e suas gamas de competências por meio de fusões e 

aquisições. A concorrência acirrada entre os fornecedores para a manutenção da lucratividade 

reestruturou a base de fornecimento, cuja segmentação classifica os fornecedores em primeiro, 

segundo ou terceiro níveis, sendo que os fornecedores de primeiro nível entregam os 

componentes de maior valor agregado. Ou seja, os fornecedores de primeiro nível são 

responsáveis pela montagem de um módulo funcional do produto, enquanto os fornecedores de 

segundo e terceiro níveis fornecem os seus subcomponentes (MERCER, 1995). 

Buscando aumentar o valor agregado de seus produtos e serviços muitos fornecedores 

estão desempenhando atividades adicionais, como: desenvolvimento de produtos em parceria 

com os clientes e suporte técnico. Almejando tornar-se um fornecedor de primeiro nível os 

fornecedores de segundo e terceiro níveis se esforçam em adquirir novas competências que os 

permitam ampliar as margens de lucro. A alteração da base de fornecimento e a sua 

segmentação subsidiou o surgimento dos fornecedores modulares, os quais formam a origem 

do sistema de produção denominado consórcio modular (CHESBROUGH; TEECE, 2002). 

Neste sistema de produção, os fornecedores dos módulos funcionais que compõem o 

veículo têm a responsabilidade de montar suas respectivas partes diretamente na linha de 

produção da montadora. Esse sistema produtivo é caracterizado por uma relação contratual de 

longo prazo entre a montadora e um pequeno número de fornecedores de primeira linha, os 

quais são responsáveis pelas seguintes atividades (SALERNO et al., 1998):  

a) Montagem dos módulos funcionais a partir dos componentes fornecidos pelos fornecedores 

de segundo e terceiro níveis, 

b) Montagem do módulo fornecido diretamente na linha de produção final da montadora, 

c) Fornecimento dos recursos necessários, como equipamentos e mão de obra, para a 

viabilização das operações de montagem do módulo fornecido, 
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d) Gerenciamento da própria cadeia produtiva, bem como dos fornecedores de segundo e 

terceiro níveis, e 

e) Garantia do processo de produção, seguindo as normas de qualidade da empresa. 

À montadora cabe a responsabilidade pela planta e a linha de montagem final, bem como 

pela coordenação dos modulistas e o teste final dos veículos. 

O consórcio modular promove uma profunda mudança na estrutura industrial, 

terceirizando atividades para a base de fornecedores. Assim, eles realizam cada vez mais 

atividades relacionadas à conceituação de novos produtos e montagem – além da clássica 

atribuição da fabricação das peças. Isso significa que em comparação aos sistemas produtivos 

convencionais, os fornecedores de um consórcio modular são responsáveis por uma parcela 

maior da cadeia produtiva. A Figura 2 ilustra a parcela das atividades da cadeia produtiva 

assumida pelos fornecedores de primeiro nível, nesse paradigma produtivo. A montadora, além 

de se responsabilizar pelo controle da qualidade, também realiza a distribuição e entrega dos 

produtos ao cliente final, conforme mostra a Figura 2 (COLLINS et al., 1997). 

 

Figura 2 – Atividades da Cadeia Produtiva dos Fornecedores de Primeiro Nível 
Fonte: Adaptada pelo autor de Collins et al. (1997, p. 4).  

As montadoras vêm diminuindo o número de seus fornecedores diretos, em um esforço 

de criar relações de parceria mais sólidas e duradouras com um menor número de fornecedores 

de primeiro nível. Essa tendência estimula os fornecedores a realizarem fusões para 

continuarem competitivos no mercado. A reestruturação da base de fornecedores resulta não só 

na diminuição do número de empresas, mas também no aumento das competências e atribuições 

que essas deverão assumir. Além disso, o fenômeno da reestruturação acelera a segmentação 

dos fornecedores em primeiro, segundo e terceiro níveis. Nessa organização da cadeia 

produtiva, a estratégia dos fornecedores de grande porte é tentar tornar-se um parceiro de 

primeiro nível das montadoras.  

Para obter um aumento de eficiência e consolidar uma parceria global com as 

montadoras, os fornecedores de primeiro nível também estão reduzindo sua base de 

fornecedores. Desse modo, os fornecedores de segundo e terceiro níveis competem entre si para 



26 

manterem suas parcerias com os fornecedores de primeiro nível (SACOMANO NETO; 

TRUZZI, 2004).  

A Figura 3 ilustra as relações entre os fornecedores de diferentes níveis com a montadora 

ao longo da cadeia produtiva. 

 

Figura 3 – Relações entre Fornecedores e Montadora 

Fonte: Pires (1998a, p. 3). 

Para o fornecedor de primeiro nível, participar do consórcio modular é uma 

oportunidade de conseguir rendimentos extras. Pois ao se tornar um fornecedor modular a 

quantidade de valor agregado dos seus produtos e serviços, e consequentemente a sua margem 

de lucro, aumentam consideravelmente (PIRES, 1998a).  

A escolha de um fornecimento modular é justificada pela redução de custos, pois a 

reestruturação da base de fornecedores, em geral, implica no pagamento de menores salários e 

na obtenção de maiores economias de escala. Por sua vez, as montadoras se beneficiam da 

redução do seu inventário, liberam espaço no chão de fábrica e simplificam suas operações. 

Além disso, o fornecimento modular potencializa o desenvolvimento de novos negócios e a 

implantação de novas plantas. 

Na escolha dos fornecedores modulares as montadoras devem considerar diversas 

questões chaves, como (MARX et al., 1997): 

 O fornecedor modular deveria ser aquele cujos componentes possuem o maior valor 

agregado? 

 Deveria ser aquele cujas peças possuem a maior tecnologia embarcada? 

 Seria o fornecedor cujas partes possuem a maior criticidade para o funcionamento do 

módulo? 
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 Deveria ser o fornecedor com alcance global, cuja parceria com a montadora pudesse se 

estender para todas as plantas de uma marca? 

 Deveria ser o fornecedor que possui o maior número de habilidades e capacidades? 

Além dessas questões, outros pontos devem ser analisados pela montadora no processo 

de escolha dos parceiros modulares, como a sua capacidade de investimento no consórcio 

modular e a sua capacidade em gerenciar seus fornecedores de segundo e terceiro níveis. Já os 

candidatos a modulista devem levar em conta outros fatores ao analisarem a conveniência do 

fornecimento modular, esses fatores dependerão da sua posição estratégica na cadeia produtiva. 

Para os fornecedores de primeiro nível, o fornecimento modular é uma maneira de 

estabilizar o fornecimento de seus produtos, tendo em vista que os contratos de fornecimento 

com a montadora são realizandos no longo prazo. Assim, os fornecedores de primeiro nível 

conseguem amortecer as variações de demanda. Além disso, esses fornecedores conseguem 

assegurar sua parcela de participação de mercado pelo período do contrato. No caso dos 

fornecedores de segundo e terceiro níveis o fornecimento modular proporciona uma visão geral 

da cadeia produtiva automotiva, desse modo, esses fornecedores não ficarão focados apenas na 

produção de suas próprias peças – mas, principalmente, na interface dessas com o restante do 

módulo (PIRES, 1998b). 

O fornecimento modular impõe um novo desafio aos fornecedores de primeiro nível, 

que, ao se tornarem fornecedores modulares, devem assumir a responsabilidade gerencial de 

toda a cadeia produtiva do módulo fornecido – o que inclui os fornecedores de segundo e 

terceiro níveis (MERCER, 1995).  

A reestruturação da base de fornecedores não está relacionada exclusivamente à 

diminuição do número de fornecedores, mas também apresenta outra importante dimensão: a 

amplitude de atuação dos fornecedores. Desse modo, é possível utilizar uma matriz 

bidimensional para descrever a relação de uma montadora com seus fornecedores, como ilustra 

a Figura 4 (PIRES, 1998b): 
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Figura 4 – Relação da Montadora com seus Fornecedores 
Fonte: Adaptada pelo autor de Pires (1998b, p. 5). 

As linhas da matriz da Figura 4 representam o nível de atuação geográfica dos 

fornecedores, enquanto as colunas simbolizam o número de fornecedores envolvidos no 

relacionamento com a montadora. No caso do fornecedor único a montadora utiliza apenas um 

fornecedor para determinado módulo, porém possuí fornecedores adicionais qualificados para 

o fornecimento.  Já no caso do fornecedor exclusivo, o cliente possui apenas um fornecedor 

qualificado, o qual o abastece. As setas ao longo das colunas e linhas representam a tendência 

da reestruturação da base de fornecedores, os quais progressivamente vêm se tornando 

exclusivos e globais (COLLINS et al., 1997). 

O processo de consolidação da parceria entre os modulistas e a montadora pode ser 

descrito por quatro níveis de mudanças, as quais devem ser realizadas nas relações cliente-

fornecedor no âmbito de um consórcio modular. Esse processo é ilustrado por uma escada, cujos 

degraus representam os objetivos básicos que os modulistas e a montadora pretendem atingir 

por meio de determinadas atividades. A escada da Figura 5 representa os níveis de integração 

entre os modulistas e a montadora em um consórcio modular (PIRES, 1998b). 
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Figura 5 – Níveis de Integração na Relação entre os Modulistas e a Montadora 
Fonte: Collins et al. (1997, p. 7). 

É importante frisar que para galgar os níveis de integração, representados pelos degraus 

da escada, os modulistas e a montadora devem desenvolver e articular competências distintas 

em cada degrau. A ascensão do módulo até o nível de projeto possibilita que o fornecedor atinja 

um novo patamar na relação custo/benefício das atividades/processos realizadas em parceria 

com a montadora. No contexto da montadora, atingir o nível de integração do último degrau da 

escada, representa a consolidação de um modelo produtivo capaz de assegurar vantagens 

competitivas sobre a concorrência, como: redução no custo de desenvolvimento de novos 

produtos e redução do tempo de lançamento de produtos (PIRES, 1998a). 

Uma vez definido os principais aspectos estruturais do consórcio modular, serão 

abordados seus principais ricos e vantagens. O experimento produtivo do consórcio modular 

VW suscitou diversos questionamentos desde do seu lançamento em 1996, dentre eles se 

destacam os riscos e as vantagens inerentes a esse sistema produtivo. Alguns autores analisaram 

os riscos e as vantagens das fábricas virtuais, as quais, assim como o consórcio modular, 

utilizam maciçamente a terceirização. Uma fábrica virtual é formada por um conjunto de 

empresas distintas – denominadas unidades de negócio – que compõem uma determinada 

cadeia produtiva, sendo que uma unidade de negócios pode participar de diversas fábricas 

virtuais (PIRES, 1998a).  
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Desse modo, ao se analisar os riscos da terceirização é possível enterder os principais 

riscos do consórcio modular. De acordo com Chesbrough e Teece (1996) as vantagens da 

terceirização nas empresas foram superestimadas, para esses autores, os defensores da 

horizontalização intensiva das instituições normalmente ignoram que empresas de grande porte 

e centralizadas podem se diferenciar por meio dos seus processos de inovação.  

Desse modo, o risco da perda de competências estratégicas, resultante da terceirização, 

é constantemente menosprezado. Assim, Chesbrough e Teece (1996) defendem a necessidade 

de encontrar um equilíbrio entre as competências que a empresa precisa e o tipo de inovação 

que ela está procurando: estratégias de horizontalização intensiva se encaixam melhor em 

empresas que buscam inovações pontuais, como a melhoria de um determinado processo ou 

uma determinada peça do veículo. Para as empresas que priorizam inovações pontuais o risco 

de compartilhar competências estratégicas é menos importante. Enquanto para as empresas que 

buscam inovações sistêmicas, como alterações amplas e periódicas dos produtos e processos 

produtivos, alianças e parcerias devem ser consideradas mais cuidadosamente 

(CHESBROUGH; TEECE, 2002).  

Em relação ao consórcio modular, destacam-se três tipos de riscos: 

a) Risco econômico; 

b) Risco tecnológico;  

c) Risco organizacional. 

Outras fábricas de veículos no Brasil, como a General Motors, Fiat e a Ford por meio 

dos condomínios indústrias têm implementado inovações produtivas baseadas nos princípios 

similares ao do consórcio modular (DI SERIO; SAMPAIO; PEREIRA, 2007; PIRES; 

SACOMANO NETO, 2010). Nos condomínios industriais os fornecedores se instalam nas 

proximidades ou até mesmo dentro da fábrica de veículos, onde pré-fabricam os subconjuntos 

ao longo da linha de produção principal das montadoras. A principal diferença entre esses dois 

arranjos produtivos está na distribuição dos investimentos. No consórcio modular VW os 

investimentos são compartilhados entre os fornecedores modulistas e a montadora, desde o 

início da fábrica. Essa prática de investimento conjuntos adotada pela VW introduz uma nova 

divisão no risco do negócio, antes assumido inteiramente pela montadora (SAKO, 2006). 

Para os modulistas, o compartilhamento dos investimentos significa assumir uma 

posição na qual os riscos de um rompimento de contrato com a montadora ou da queda na 

demanda de veículos adquirem uma maior gravidade. Na nova realidade imposta pelo consórcio 

modular, o capital e a força de trabalho dos modulistas servirão apenas à fabricação dos 

produtos finais da VW. Isso resulta em uma drástica redução da flexibilidade produtiva dos 
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modulistas, devido à grande alocação de recursos exclusivamente para o consórcio modular 

VW. Em contrapartida, os modulistas se beneficiam na redução dos seus custos fixos, os quais 

são em grande parte assumidos pela VW, como: espaço que abriga as instalações dos módulos, 

energia elétrica, entre outros (PIRES, 1998b). A principal vantagem para os modulistas são os 

contratos de fornecimento de longos prazos, os quais tendem a amortizar os investimentos 

realizados no consórcio modular (SACOMANO NETO; IEMMA, 2009).  

Em relação aos aspectos tecnológicos, os modulistas têm a chance de adquirir novas 

competências em áreas que não possuem know-how. Apesar da possibilidade de uso de 

instrumentos de proteção intelectual, que podem ser alegados em recursos judiciais, para a 

montadora há o risco de compartilhar sua tecnologia e informações sensíveis como seus 

parceiros do consórcio modular, os quais podem usá-las para produzir novos produtos ou firmar 

novas parcerias sem a participação da montadora (COLLINS et al., 1997). 

O risco organizacional está relacionado ao gerenciamento de interface entre diferentes 

empresas operando dentro de uma única fábrica. Como o consórcio modular é formado por 

empresas com culturas organizacionais diferentes produzindo dentro da mesma planta, o 

aumento da complexidade operacional é inevitável. Os principais aspectos relacionados à 

interface das diferentes empresas do consórcio de modularização segundo Marx et al. (1997) 

são: 

1. O balanceamento da linha se torna mais difícil, pois é necessário ajustar o tempo ciclo das 

diferentes empresas que compõem cada área produtiva da fábrica; assim reajustar uma 

simples operação para melhorar o balanceamento da linha de produção se torna uma tarefa 

muito mais complexa. 

2. A força de trabalho relacionada aos modulistas está simultaneamente submetida à cultura 

empresarial do modulista que a contratou e a padronização básica do consórcio modular. 

3. Os procedimentos de qualidade adotados pelo consórcio modular devem ser padronizados e 

aplicados uniformemente pelos modulistas. A padronização é essencial para garantir a 

qualidade dos produtos, bem como obter certificações como a ISO- 9000.  

Outras características são atribuídas ao consórcio modular, em relação a temas como: 

custos de produção; desenvolvimento de novos produtos; flexibilidade e qualidade. A redução 

de custos é o fator chave que impulsiona a modularização, sendo que essa redução é obtida 

através do rearranjo da cadeia produtiva, no qual os fornecedores assumem novas funções 

(DORAN, 2004). 

Em relação à redução do custo de desenvolvimento, a modularização permite que os 

projetos dos diferentes módulos que compõem o produto sejam realizados paralelamente, 
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diminuindo assim o tempo e, consequentemente, o custo do desenvolvimento (BALDWIN; 

CLARK, 2000; ULRICH, 1995). A realização de projetos modulares em um ambiente de 

consórcio modular potencializaria ainda mais as vantagens desse tipo de desenvolvimento, pois 

contaria com a participação dos fornecedores modulistas no desenvolvimento dos seus 

respectivos módulos de fornecimento (DORAN, 2004; RODRIGUES, S. A.; PIRES, 1997). 

Apesar dos consórcios modulares reduzirem a flexibilidade produtiva dos fornecedores 

modulistas, os quais precisam alocar uma parte dos seus recursos nas instalações da montadora 

para produzir apenas seus produtos, a montadora aumenta sua flexibilidade produtiva em 

termos de variedade de mix e volume de produção. O ganho na variedade de mix se deve ao 

projeto modular que permite a utilização dos mesmos módulos funcionais em diferentes 

produtos, assim é possível ter um portfólio de produtos ampliado sem comprometer, 

significativamente, os volumes de produção, pois os procedimentos de montagem dos módulos 

funcionais na composição do produto final são muito similares nos diferentes modelos 

(DORAN; HILL, 2009; SAKO; MURRAY, 2000).  

A configuração de consórcio modular potencializa as vantagens da modularização 

funcional, pois devido ao processo de manufatura de cada módulo funcional do produto ser de 

responsabilidade dos fornecedores modulistas – esses especializam sua mão de obra para as 

suas montagens específicas. Esse processo de especialização da força de trabalho ligada 

diretamente à produção promove a flexibilidade de volume da produção (OLHAGER, 1993). 

Em relação à qualidade, as opiniões são divergentes a respeito do consórcio modular. 

Para Pires (1998b), a interação entre os fornecedores do consórcio na linha de montagem 

contribui para o atingimento de um elevado padrão de qualidade (PIRES, 1998b). Porém, Marx 

et al. (1997) alertam que um dos riscos organizacionais do arranjo está relacionado à qualidade. 

Os procedimentos de qualidade adotados no consórcio devem ser padronizados e equalizados 

entre todos os fornecedores modulistas (MARX et al., 1997). O Quadro 1 resume as principais 

vantagens e oportunidades do consórcio modular e da modularização do produto de acordo os 

principais autores estudados. 
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Quadro 1 – Vantagens e Oportunidades do Consórcio Modular 

 

Vantagem/ 

Oportunidade 

Descrição Autores 

Redução de custos de 

produção 

Redução dos custos de produção por meio da redefinição 

dos papéis dos fornecedores. 

Baldwin e Clark 

(2000), Ulrich 
(1995) 

Aumento da agilidade no 
desenvolvimento de novos 

produtos 

A possibilidade do desenvolvimento dos módulos em 
paralelo e a utilização do mesmo módulo em diferentes 

produtos reduz o custo de desenvolvimento de novos 

produtos. 

Rodrigues, S. A. e 
Pires (1997), Doran 

(2004) 

Flexibilidade de volume / 
MIX 

A modularidade funcional do produto propicia a 
flexibilidade de mix, enquanto a especialização da mão de 

obra produtiva dos fornecedores modulares estimula a 

flexibilidade de produção. 

Doran e Hill (2009), 
Sako e Murray 

(2000) 

Atingimento de um 

elevado padrão de 

qualidade 

A sinergia entre os diversos fornecedores modulares que 

compõem o consórcio modular conduz a elevados padrões 

de qualidade. 

Pires (2008), Collins 

et al. (1997). 

Facilidade no aumento do 

portfólio da empresa. 

A modularização do produto facilita o aumento do portfólio 

da empresa, pois através do intercambiamento de módulos 

existentes e da alteração de alguns componentes específicos 
é possível criar novos produtos. 

Pires (1998a), Doran 

e Hill (2009) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

O Quadro 2 resume os principais riscos e desvantagens do consórcio modular de acordo 

com cada autor: 

Quadro 2 – Riscos e Desvantagens do Consórcio Modular 

 

Riscos / 

Desvantagens 

Descrição Autores 

Riscos 
Tecnológicos 

 Perda de expertise em atividades do núcleo do 
negócio.  

 Capacitação de futuros concorrentes. 

Chesbrough e Teece (2002), Marx 
et al. (1997) 

Riscos 

Organizacionais 

 Os fornecedores modulares devem equalizar seus 

padrões de produção e qualidade 

 Os problemas do dia a dia devem ser solucionados 

conjuntamente. 

Marx et al. (1997), Pandremenos et 

al. (2009) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

É importante salientar que nesta seção foi atingido o objetivo específico, OE1: 

identificar os fatores chave referentes ao desempenho de consórcios modulares. Sendo que os 

principais fatores que impactam positivamente o desempenho dos consórcios modulares estão 

descritos no Quadro 1. 
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2.2 Medição de Desempenho 

 

Os conceitos apresentados nesta subseção visam fundamentar as escolhas dos 

indicadores internos do consórcio modular VW, os quais comporão o modelo de analise de 

desempenho multidimensional proposto neste trabalho. Desse modo, essa subseção auxilia o 

atingimento do objetivo específico OE3 desta pesquisa: definir quais os indicadores da empresa 

serão utilizados para a análise de desempenho do consórcio modular VW. 

Medir o desempenho das empresas é indispensável para o processo de tomada de 

decisão gerencial, se a eficiência e a efetividade das atividades estratégicas das corporações não 

puderem ser medidas, essas não poderão ser controladas e possivelmente se desviarão das suas 

finalidades.  Enquanto a medição das variáveis da mecânica clássica pode ser realizada com 

precisão extrema devido aos avanços da metrologia, mensurar o desempenho das empresas se 

torna uma atividade muito mais incerta. O desafio reside na sua natureza multidimensional. 

Esses diferentes aspectos se evidenciam ainda mais nas empresas de manufatura, devido aos 

variados processos que essas abrigam (GREGORY, 1993). 

Por definição, desempenho diz respeito ao que aconteceu no passado ou aquilo que está 

acontecendo no presente momento e, assim, é observável e mensurável. As medições de 

desempenho são indispensáveis para gerenciar e entender a dinâmica das empresas e, 

consequentemente, agir na manutenção da competitividade (NEELY et al., 2000).  

A medição de desempenho não é uma disciplina recente, porém em cada época, as 

empresas focaram aspectos diferentes do negócio em suas avaliações. Até a década de 1960, a 

maioria das empresas avaliava seu desempenho se baseando apenas em aspectos financeiros. 

Nesse período as medições se voltavam majoritariamente para os custos, receitas e lucros das 

corporações (NEELY et al., 2000).  

A partir da década de 1970 foi dada maior ênfase às medições relacionadas à 

produtividade, apesar desse tipo de medição fornecer um panorama mais completo do 

desempenho das empresas, essas são mais difíceis de serem realizadas e compreendidas. Devido 

às dificuldades em definir e calcular os indicadores de produtividade, esses muitas vezes não 

são precisos (SINGH; MOTWANI; KUMAR, 2000). 

Durante os anos 1980 ocorreu uma significante mudança na medição de desempenho, 

devido à ascensão do gerenciamento da qualidade total representado pela ISO9000. Numerosas 

iniciativas de âmbito internacional foram realizadas para promover a importância da qualidade, 

como a conscientização e o estabelecimento de requisitos obrigatórios para fornecedores de 
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companhias de classe mundial. Os esforços da era da qualidade começaram a arrefecer em 

meados da década de 1990 (DEMING, 1986; MEYER, 2003). 

A partir da década de 1990 a maneira tradicional e unidimensional de avaliar o 

desempenho das empresas foi desafiada pela forma multidimensional de avaliação proposta por 

autores como Kaplan e Norton.  O Balanced Scorecard foi visto primeiramente por Kaplan e 

Norton (1996) como uma ferramenta de comunicação estratégica, tendo como objetivo traduzir 

a missão da empresa em um sistema abrangente de medição de desempenho, que viabilizasse o 

gerenciamento estratégico das empresas. 

A Figura 6 ilustra a evolução da medição de desempenho ao longo do tempo. 

Figura 6 – Evolução da Avaliação de Desempenho 
Fonte: Adaptada pelo autor de Hon (2005, p. 9). 

A mensagem principal trazida com a evolução da avaliação de desempenho das 

corporações é que somente o uso de indicadores financeiros não é suficiente para o ambiente 

empresarial atual. A visão antiga de usar uma simples variável de medição como lucro para 

representar o desempenho de uma empresa, se mostrou inadequada. O efeito catalizador do 

método preconizado pelo Balanced Scorecard aprofundou as pesquisas sobre sistemas de 

medição de desempenho, tornando amplamente aceito o uso de diversos tipos de indicadores 

para a avaliação do desempenho corporativo – como custo, taxas de produção, qualidade e 

flexibilidade (KAPLAN; NORTON, 1992). 

 

2.2.1 Tipos de medidas de desempenho 

 

A abordagem acadêmica de negócios sugere a existência de quatro tipos de medições de 

desempenho corporativo: avaliação mercadológica, medições financeiras, medições não 
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financeiras e medições de custo, as quais cobrem a maioria dos aspectos estratégicos da 

organização (MEYER, 2003). 

A avaliação da companhia no mercado de capitais está relacionada ao desempenho de 

toda a empresa e não apenas de algumas unidades funcionais ou linha de montagem. A resposta 

do mercado traz uma perspectiva dos fluxos de caixa futuros, sendo normalmente usada para 

motivar e premiar os executivos das empresas (HON, 2005). A avaliação financeira “enxerga” 

mais profundamente as organizações, servindo a mais propósitos que a mercadológica. Esta 

avaliação foca a empresa e as suas unidades de negócio como um todo. Porém, as medições 

financeiras tendem a olhar para traz, pois essas trabalham com indicadores que são resultantes 

de atividades executadas no passado das companhias (MEIER et al., 2013). Por sua vez, as 

medições não financeiras são originárias dos resultados dos processos internos da empresa e da 

interação de seus produtos com o cliente, como por exemplo, qualidade, recursos humanos, 

inovação e satisfação do cliente.  Esse tipo de medição normalmente é mais complexa – e, 

devido a sua natureza subjetiva não pode ser facilmente segmentadas até os níveis operacionais 

da organização (SWEENEY; SZWEJCZEWSKI, 1996). 

A avaliação dos custos fornece uma visão que pode ser estendida aos níveis básicos de 

produção, devido à utilização de uma mesma unidade de medida. Os custos podem ser 

segmentados e cascateados dos níveis estratégicos até os níveis operacionais das empresas 

(KLEIJNEN; SMITS, 2003). As empresas industriais, especificamente, possuem diversas 

funções ao longo da sua cadeia de valor, sendo que a área de manufatura alimenta o sistema de 

avaliação de desempenho com um valioso conjunto de informações. Porém, evidencia-se que, 

tradicionalmente, as escolas de negócios disseminam um paradigma financista e orientado a 

custos. Como exemplo desse viés, pode ser citada a utilização massiva do indicador retorno 

sobre o capital investido, sendo muitas vezes utilizado isoladamente para avaliar o desempenho 

de toda a companhia (GREGORY, 1993).  

Nesse contexto, frequentemente as medidas não financeiras são relegadas a segundo 

plano, assim os impactos da inovação tecnológica na estrutura das empresas são traduzidos 

apenas em custos e na melhoria da qualidade dos produtos. 

 

2.2.2 Propriedades de um sistema de avaliação de desempenho 

 

Um sistema de medição de desempenho ideal deve ter algumas propriedades 

relacionadas à sua aplicabilidade e relevância para a organização, como: simplicidade, 

habilidade preditiva e pervasividade. Um bom sistema de avaliação de desempenho deve ser 
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simples, os dados devem ser coletados de maneira ágil e serem de fácil compreensão para todos, 

como os indicadores de rotatividade do estoque e tempo de processamento (VENKATRAMAN; 

RAMANUJAM, 1986). 

A habilidade preditiva de alguns indicadores são essênciais para a tomada de decisão 

gerencial e para o planejamento estratégico. Um exemplo desse tipo de indicador é o número 

de pedidos de um determinado produto.  Em contrapartida, os indicadores financeiros olham 

para trás, servindo para sintetizar os eventos ocorridos no passado da empresa em termos 

financeiros (KAPLAN; NORTON, 1996).  

Já a pervasividade de um indicador está relacionada à sua capacidade de ser utilizado 

tanto em um sentido horizontal como vertical nas instituições. A pervasividade dos indicadores 

facilita a comparação e análise do desempenho de diferentes áreas em diferentes níveis de uma 

organização, isso não é possível quando se utiliza indicadores altamente específicos para um 

único propósito de medição (BEAMON, 1999). 

Na prática existe uma tendência das empresas em se sobrecarregarem com medições de 

desempenho. Esse fenômeno, além de ser desnecessário pelo desperdício de recursos, também 

tira o foco das empresas dos itens críticos que precisam de constante monitoramento. É muito 

comum encontrar organizações que utilizam entre 50 e 60 indicadores de alta relevância 

(BANKER et al., 2004). 

As medidas de desempenho também possuem outro conjunto de propriedades baseadas 

no propósito da sua utilização. Meyer (2003) propôs que as medições de desempenho poderiam 

ter sete propósitos diferentes, como ilustra a Figura 6. Em relação à dimensão temporal, uma 

medição pode focar o passado ou mostrar alguma tendência. Do ponto de vista organizacional, 

uma medição pode ser composta a partir de níveis operacionais até o nível estratégico (bottom 

to the top), criando uma ligação visível entre o desempenho de unidades e o desempenho 

organizacional. Porém, as medições também podem seguir o fluxo contrário, sendo cascateadas 

da organização para as unidades operativas (HON, 2005). As medições também podem ser 

usadas para comparar os desempenhos de diferentes unidades operativas de uma determinada 

empresa; para comparar o desempenho de diferentes empresas do mesmo setor; ou ainda para 

comparar o desempenho de uma determinada empresa em diferentes conjunturas econômicas 

temporais. Além disso, a medição de desempenho possui uma perspectiva humana, podendo 

ser usada para fins motivacionais e compensatórios. 

A Figura 7 sintetiza os principais propósitos da medição de desempenho; o sentido 

ascendente e descendente da medição de desempenho está ligado à permissividade, já as 

características restrospectivo e preditivo na parte superior da Figura 7 estão relacionadas à 
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função das medições para o planejamento estratégico e o processo de tomada de decisão das 

empresas. A parte inferior da Figura 7 está relacionada às dimensões compensatórias e 

motivacionais do capital humano da empresa. 

 

Figura 7 – Propósitos da Medição de Desempenho 
Fonte: Adaptada pelo autor de Meyer (2003, p. 6). 

 

2.2.3 Medições das características do consórcio modular Volkswagen 

 

Como discutido na seção 2.1, diversas características são atribuídas aos consórcios 

modulares pela literatura acadêmica (RODRIGUES, E. A.; CARNEVALLI; MIGUEL, 2012). 

Porém, a verificação dessas características é uma tarefa complexa, tendo em vista a 

subjetividade dos aspectos não financeiros como qualidade, capacidade inovativa e 

flexibilidade (BEACH et al., 2000; HON, 2005).  

Em relação à flexibilidade, as diversas abordagens de pesquisas utilizadas no seu 

processo de medição podem ser basicamente classificadas em qualitativas ou quantitativas 

(BRILL; MANDELBAUM, 1989). A abordagem quantitativa utiliza modelos matemáticos com 

base em variáveis operacionais, focando em questões específicas da manufatura (SON; PARK, 

1987). Por sua vez, a abordagem qualitativa tende tratar questões em termos gerais, focando em 

conceitos relacionados aos processos tecnológicos e de estratégia do negócio. Assim, na 

abordagem qualitativa ao se definir as dimensões da flexibilidade que se deseja avaliar, torna-

se necessário identificar os fatores relacionados a essas dimensões (BROWNE et al., 1984; 

GUSTAVSSON, 1984). 
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No caso dos consórcios modulares, diversos autores atribuem que a modularidade do 

produto e o modelo de produção modular, possuem flexibilidade de mix e de volume de 

produção (DORAN, 2004; DORAN; HILL, 2009; ROZENFELD et al., 2006). A flexibilidade 

de mix é a habilidade de mudar a produção relativa de um determinado modelo, enquanto a 

flexibilidade de volume é a capacidade de alterar os volumes produzidos. Assim, a flexibilidade 

de mix pode ser avaliada por meio do portfólio de produtos fabricados e pelas sequências de 

fabricação de diferentes modelos suportado pela empresa (SCHONBERGER, 2008). A 

flexibilidade de mix é afetada por fatores como treinamentos multifuncionais da força de 

trabalho, equipamentos, além da pesquisa e desenvolvimento que visem o aumento da 

padronização de componentes e a modularização do produto. Analogamente a flexibilidade de 

volume é afetada pelos mesmos fatores da flexibilidade de mix, porém o fator treinamento da 

força de trabalho deve focar a especialização e não a multifuncionalidade como no caso da 

flexibilidade de mix (OLHAGER, 1993). 

Em relação à qualidade, pode-se utilizar a taxa de defeitos como indicador da qualidade 

dos processos internos. A taxa de defeitos é calculada pela relação entre o número de defeitos e 

a quantidade produzida em um determinado período (HON, 2005).  

Em relação à capacidade inovativa pode-se utilizar como indicadores, os gastos em 

pesquisa e desenvolvimento e o número de patentes depositadas pela empresa (KAPLAN; 

NORTON, 1995). 

 

2.3 Análise PESTEL 

 

Uma vez expostos os aspectos relacionados à medição de desempenho das empresas, 

torna-se necessácio abordar o mapeamento do ambiente externo à empresa. Devido ao ambiente 

externo afetar sobremaneira o desempenho das instituições, esse é uma importante varíavel no 

modelo de análise proposto por esse trabalho. Assim, essa subseção provê os fundamentos 

teóricos do objetivo específo OE4 dessa pesquisa: mapear e descrever os principais eventos 

históricos, internos e externos à empresa, os quais potenciamente afetaram o consórcio modular 

VW. 

É importante para todos os tipos de organizações considerarem como as mudanças no 

panorama externo a elas podem afetar os seus ambientes de negócios. Tais mudanças ocorrem 

constantemente, sendo que ao falhar em identificá-las as empresas correm sérios riscos de 

definir estratégias equivocadas, as quais tendem a compromenter seus rendimentos em curto 

prazo e, até mesmo, seus crescimentos no longo prazo (CADLE; PAUL; TURNER, 2014). 
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Além disso, a análise dos ambientes externos passados auxilia a compreensão do desempenho 

histórico das empresas – promovendo o aprendizado coorporativo através das análises das 

estratégias adotadas em relação às cojunturas históricas (ZENTNER, 1980). 

Nesse sentido, uma importante ferramenta utilizada para mapear os cenários externos é 

a análise PESTEL. A PESTEL é o acrômino em inglês das respectivas palavras: political, 

economic, socio-cultural, technological, environmental e legal. Em portugês, sua aplicação 

acaba sendo definida como análise Política, Econômica, Sócio-cultural, Tecnológica, 

Ambiental e Legal (PESTAL), uma versão ampliada da análise PEST tradicional na literatura 

de Administração (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009), cuja diferença está na simples supressão 

dos fatores ligados a ambiente e legislação. A seguir serão descritas as variáveis de cada um 

dos fatores do PESTEL, sendo importante salientar que algumas se encaixarão em diferentes 

fatores (WHEELEN; HUGER, 1996). 

Os fatores politicos da análise PESTEL tentam revelar as influencias de decisões 

govermanentais e politicas amplas nas operações das empresas. Como exemplo de fatores 

políticos pode-se citar uma mudança de governo e, consequentemente, a mudança nas suas 

políticas e prioridades; o apoio do governo a um determidado setor através de redução de 

impostos e de taxas de financiamento; as políticas de impostos; os acordos internacionais de 

comércio; as políticas trabalhistas, como proteção ao emprego ou incentivos à contratação; o 

posicionamento em relação às empresas estrangeiras e as políticas de imigaração (KAPLAN; 

NORTON, 2008). Ressalta-se que os fatores políticos não se restringem ao país no qual a 

organização opera, pois as decisões políticas tomadas pelos países estrangeiros podem afetar a 

política dos demais países e muitas vezes as empresas que não estão operando nessas pátrias. 

Além disso, deve-se levar em conta também a influência politica de entidades supranacionais 

vem aumentando consideravelmente, como no caso da União Europeia (UE), Mercado Comum 

do Sul (MERCOSUL), Tratado de Livre Comércio Norte Americano (North American Free 

Trade Agreement [NAFTA]) e da Organização Mundial do Comércio (OMC). Essa nova ordem 

mundial tem aumentado sobremaneira as influências políticas cujas organizaçoes estão sujeitas 

(BIVOLARU; ANDREI; PURCAROIU, 2009). 

Os fatores econômicos são derivados da matriz ecônomica adotada pelo país e, 

consequentemente, do nível de controle que os formuladores dessa matriz almejam ter sobre a 

livre iniciativa. De acordo com Blanchard (2011), o cojunto das decisões macroecômicas, como 

a taxa de juros, o nível de regulamentação, o tipo de controle do câmbio, o nível de reservas 

financeiras, a expansão monetária e o nível de intervenção estatal na economia, afetam as 

relações microeconômicas de oferta e procura – influenciando assim no desempenho das 
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organizações. Outros fatores ecômicos importantes são: a taxa de crescimento do produto 

interno bruto (PIB), o nível de confiança do mercado, a taxa de inflação, as políticas monetária 

e fiscal, a taxa de endividamento e as políticas de incentivos setoriais. É válido esclarecer que, 

assim como no caso dos fatores políticos, os fatores econômicos também são afetados por 

variáveis intenacionais como as crises e as politicas econômicas de blocos regionais e de países 

capitalistas avançados (SHILEI; YONG, 2009). 

As questões sociais e culturais também influenciam as empresas, sendo que algumas 

características sociais da região na qual a empresa está instalada pesarão nas suas decisões 

estratégicas, como: o perfil demográfico; os costumes, normas e valores; a abertura cultural em 

relação aos estrangeiros; e os símbolos de status e estilo de vida. É importante que a empresa 

internacional absorva os valores dos países nas quais operam, pois isso facilita tanto a relação 

com os funcionários quanto com os clientes (WHEELEN; HUGER, 1996). 

Os fatores tecnológicos são diferenciais competitivos para as empresas, as quais os 

utilizam para melhorar seu portfólio de produtos, reduzir seus custos de produção e até mesmo 

melhorar sua comunicação com os clientes. Diversas varíaveis afetam os fatores tecnológicos, 

dentre elas se destacam: as tecnologias de redução de poluentes; os gastos com 

desenvolvimento tecnológico, as políticas governamentais de incentivo ao desenvolvimento 

tecnológico; o lançamento no mercado de produtos com novas tecnologias; o aumento de 

produtividade com a utilização de automação; e as politica de gerenciamento e proteção 

tecnológica através de marcas e patentes (CADLE et al., 2014). 

Os fatores legais são imprescíndiveis para operação da empresa, se essa os desobedecer 

pode sofrer sanções severas, como multas e até mesmo a revogação da permissão de 

funcionamento da empresa. As principais varíaveis relacionadas aos fatores legais são: as leis 

ambientais; as leis de tributação; as leis trabalhistas; as leis concorrenciais (antitrust) e as leis 

de defesa ao consumidor. É válido resaltar que os fatores legais-ambientais insidem tanto no 

processo de fabricação quanto no produto final, como abervado na indústria automotiva 

(SAATY; VARGAS, 2013). 

Ao longo do século XX, os fatores ambientais ganharam muita força perante a opinião 

pública, atualmente a influência desses fatores se cristalizou na forma regulamentações para 

diverentes aspectos da sociedade e nichos de mercado. O processo regulatório incide desde a 

produção, passando pelo consumo e utilização até o descarte dos bens. Além das 

regulamentações, muitos fatores ambientais se solidificaram na cultura dos consumidores – 

influenciando assim as suas escolhas de produtos. As principais variáveis dos fatores ambientais 

são: as leis de proteção ambiental, os impactos do negócio no aquecimento global, o nível de 
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poluição do negócio, as emissões de poluentes pelo produto, e o nível de reciclagem do produto 

(DOCKALIKOVA; KLOZIKOVA, 2014). 

Nas análises a serem realizadas nesse trabalho não serão considerados os fatores sociais, 

tendo em vista a baixa sensibilidade que o nicho de negócio abordado apresenta em relação a 

esses fatores. Como o setor de caminhões pode ser entendido como um negócio de bens de 

capital, os fatores sociais não o influenciam tanto quanto aos setores de bens de consumo. 
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3 MÉTODO  

 

 

Esse trabalho propõe uma pesquisa aplicada baseada no estudo de caso do consórcio 

modular VW, no qual seu desempenho será analisado considerando as influências do ambiente 

externo à empresa. Para tal, na seção 2 foi elaborada uma revisão bilbilográfica visando 

subsidiar a formualação de um modelo de análise multidimensional do desempenho; esse 

modelo é composto por indicadores das divesas perspectivas da empresa, bem como pelos 

fatores externos à empresa.  

Desse modo, na seção 2 foi atingido o objetivo específico OE1 desta pesquisa: 

identificar os fatores chave referentes ao desempenho de consórcios modulares. Além disso, a 

seção 2 também abordou importantes espectos teóricos dos objetivos específicos OE2, OE3 e 

OE4, descritos respectivamente: formular um modelo multidimensional de análise de 

dempenho, que leve em consideração os fatores históricos internos e externos à empresa (OE2); 

definir quais os indicadores da empresa serão utilizados para a análise de desempenho do 

consórcio modular (OE3); mapear e descrever os principais eventos históricos, internos e 

externos à empresa, os quais potenciamente afetaram o consórcio (OE4). 

Nesta seção é apresentado um modelo multidimensional de análise de desempenho, esse 

modelo se baseia no BSC para as escolhas dos indicadores da empresa e na análise PESTEL 

para o mapeamento dos fatores externos a empresa; desse nodo nessa seção serão atingidos os 

objetivos específicos de pesquisa EO2 e EO3. 

 

3.1 Modelo Multidimensional 

 

O método proposto nesse trabalho visa viabilizar a análise qualitativa multidimensional 

de desempenho do consórcio modular VW.  Para tal, propõe-se um modelo tridimensional que 

aborda tanto aspectos internos à empresa, quanto àqueles relacionados ao ambiente externo no 

qual ela está inserida. As três dimensões deste modelo são denominadas de visão, perspectivas 

e fatores históricos. Esse modelo, denominado de modelo multidimensional de análise de 

desempenho (MMAD), é ilustrado pela Figura 8. 
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Figura 8 – Modelo Multidimensional de Análise de Desempenho (MMAD) 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A dimensão visão possui duas categorias: a reflexiva e a competitiva. Na categoria 

reflexiva, o desempenho do consórcio modular VW, em diferentes períodos, é analisado e 

comparado entre si. Com isso, será considerado o desempenho do consórcio modular nas quatro 

perspectivas do BSC, através da análise dos indicadores sintetizados no Quadro 3, considerando 

as variações dos fatores históricos inspirados no modelo PESTEL (KAPLAN; NORTON, 

2008).  

Quanto à categoria competitiva, será analisado o desempenho do consórcio modular em 

relação aos seus principais concorrentes: Mercedes-Benz (MB), Ford, Iveco, Scania, Volvo e 

Agrale. Para esse caso, serão considerandos os indicadores: (a) participação de mercado, (b) 

volume de produção e (c) volume de exportações. O desempenho desses três indicadores será 

analisado sob a influência dos fatores históricos, da mesma maneira proposta para o caso da 

visão reflexiva (KAPLAN; NORTON, 1992).  

A dimensão perspectiva tem suas categorias formadas com base no BSC, sendo que a 

dimensão visão tem a função de um filtro para a dimensão perspectiva. Para o caso da visão 

competitiva a dimensão perpectiva será composta pelas categorias: (a) perspectiva interna e (b) 

perspectiva do cliente. As perspectivas de inovação e financeira não serão consideradas para 

análise, por indisponibilidade de indicadores relativos aos concorrentes, devido a seus papeis 

estratégicos. Já para o caso da visão interna, as categorias serão formadas será composta por 
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indicadores das 4 perspectivas do BSC: (a) perspectiva de inovação, (b) perspectiva interna, (c) 

perspectiva financeira e (d) perspectiva do cliente.   

As categorias que compõem a dimensão dos fatores históricos se inspiram na análise 

PESTEL para selecionar as variáveis externas à empresa, que influenciam o desempenho dos 

indicadores da dimensão perspectivas (YÜKSEL, 2012).  

Na Figura 8, observam-se dois níveis de cubos na dimensão visão. A camada de cubos 

em vermelho representa a visão competitiva, a qual possui apenas dois níveis na dimensão 

perspectiva: a perspectiva interna e a perspectiva do cliente, representadas respectivamente 

pelos indicadores volume de produção anual, exportações anuais e participação do mercado, 

como mostrado no Quado 4. Já a camada de cubos azuis da dimensão visão, simboliza a visão 

reflexiva, a qual possui todos os quatro níveis da dimensão perspectiva: perspectiva do cliente, 

perspectiva interna, perspectiva financeira e de inovação; sendo que seus respectivos 

indicadores estão contidos no Quadro 3. Deve-se observar que a análise de desempenho da 

dimensão perspectiva, tanto para a visão reflexiva como para a competitiva, será realizada 

considerando a influência da dimensão fatores históricos, a qual é composta pelos seguintes 

fatores: político, econômico, tecnológico, legislativo e ambiental; sendo que as variáveis de 

cada fator estão contidas no Quadro 5. 

Da interação dessas três dimensões se obtem uma leitura ampla do desempenho do 

consórcio modular VW, bem como do comportamento dessa empresa em face às diferentes 

conjunturas externas. 

 

3.2 Dimensão Visão 

 

As subdimensões reflexiva e competitiva servem como um filtro para as demais 

dimensões do modelo. Assim, ao abordar a dimensão visão na sua categoria reflexiva, é 

analisada a evolução dos indicadores da dimensão das perspectivas do consórcio modular ao 

longo do tempo – considerando a influência da dimensão dos fatores históricos. Diferentemente, 

ao abordar a dimensão visão na sua subdimensão competitiva, o desempenho do consórcio 

modular VW é analisado em relação aos resultados obtidos pelos seus principais concorrentes 

– considerando assim, como na categoria reflexiva, a influência da dimensão dos fatores 

históricos.  

É importante reforçar que, enquanto a abordagem reflexiva orienta as análises através 

da comparação do desempenho do consórcio modular VW em diferentes períodos, a abordagem 
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competitiva referencia as análises na comparação do desempenho dessa empresa em relação 

aos seus principais concorrentes.  

 

3.3 Dimensão Perspectiva 

 

A dimensão perspectiva tem a escolha de seus indicadores inspirada no balanced 

scorecard (BSC), ferramenta de análise organizacional proposta por Kaplan e Norton (2001), 

que possui quatro perspectivas distintas: de inovação, interna, do cliente e financeira. Essa 

dimensão retrata o desempenho da empresa de maneira ampla e multidimensional.  

A perspectiva de inovação aborda como a empresa pode continuar criando valor através 

da inovação e melhoria de seus processos internos. Enquanto que a perspectiva interna mostra 

como os processos internos da empresa estão se comportando, tratando os aspectos de 

desempenho relacionados à qualidade, à produção e à eficiência. Por sua vez, a perspectiva do 

cliente se preocupa com a satisfação do cliente em relação aos produtos e aos serviços prestados 

pela empresa. Espera-se que, quanto melhor for o desempenho da perspectiva interna, maior 

seja a satisfação do cliente (BANKER et al., 2004).  

Considerada como a última perspectiva do BSC, por ser influenciada pela interação de 

todas as demais, a perspectiva financeira analisa o desempenho financeiro das instituições. São 

indicadores clássicos dessa perspectiva: o lucro, a receita, o retorno sobre vendas (ROS) e o 

retorno sobre investimentos (ROI) (NEELY et al., 2000). 

Assim, a dimensão perspectiva desse trabalho será composta por indicadores inspirados 

nas quatro perspectivas do BSC. Porém, é necessário salientar, que esses indicadores serão 

analisados de forma qualitativa, não sendo atribuídos pesos para as perspectivas e indicadores, 

como realizado em algumas abordagens quantitativas do BSC (LEE; CHEN; CHANG, 2008). 

Como mostrado na linha da perpectiva de inovação do Quadro 3, os indicadores 

relativos à inovação, ao aprendizado e à capacidade de manter o crescimento da instituição, 

escolhidos no caso da análise reflexiva são: (a) os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento; (b) a quantidade de colaboradores empregados em pesquisa e 

desenvolvimento; (c) a quantidade de horas de treinamento por colaborador; e, (d) a evolução 

do portfólio. Esses indicadores visam mostrar o nível de capacidade inovadora da empresa, bem 

como, a sua capacidade em cultivar fatores que estimulem o crescimento o seu crescimento 

(SENVAR et al., 2014). 

Os indicadores da perspectiva interna devem abordar aspectos operacionais 

fundamentais, como a qualidade, a eficiência e a capacidade de gerar produtos com maior valor 
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agregado. Os indicadores escolhidos para a perspectiva interna, considerando a abordagem 

reflexiva, são: (a) a taxa de defeitos por veículo (DPV); (b) a produção anual; e, (c) as vendas 

anuais. Esses indicadores foram escolhidos, pois mostram a eficiência e a qualidade das 

principais operações internas do consórcio modular VW (HON, 2005).  

A taxa de defeitos por veículo informa a quantidade média de defeitos por veículos, 

sendo composto pelo número de defeitos marcados nos pontos de liberação pelos inspetores. A 

soma de todos esses defeitos é dividida pela produção, o resultado desse cálculo fornece a taxa 

de defeitos por veículo. Esse indicador pode ser calculado em diferentes escalas temporais, 

como mensal e anual. A taxa de defeitos reflete a qualidade de fabricação dos veículos 

produzidos: quanto menor ele for, maior será o nível de qualidade interna do processo em 

determinado período (MEIER et al., 2013).  

Os indicadores produção anual e vendas anuais têm uma estreita relação com o ROS e 

o market share, além disso, quando a produção e as vendas anuais são analisadas conjuntamente 

essas indicam o nível de estoque de produtos finais da companhia (MAHDIEH; PEDRAM, 

2011). 

O indicador de fluxo direto (DRC) mostra a porcentagem de veículos que receberam a 

liberação final para o cliente, sem serem desviados do fluxo produtivos devido à necessidade 

de realização de retrabalhos pesados, ou para a montagem de peças faltantes que não foram 

agregadas ao produto no devido posto da linha de produção (HON, 2005). 

O indicador escolhido para a perspectiva do cliente, considerando a visão reflexiva, foi 

a porcentagem da participação do mercado de caminhões pelo consórcio modular VW 

(KAPLAN; NORTON, 1992). 

Considerando a abordagem reflexiva, foram escolhidos os seguintes indicadores 

financeiros: (a) o ROS (retorno sobre as vendas); (b) a receita; e, (c) o faturamento. Esses 

indicadores foram selecionados na tentativa de equilibrar indicadores financeiros de curto, 

médio e longo prazo. Enquanto a receita é um indicador de curto prazo, o ROS se mostra um 

indicador de longo prazo (MEYER, 2003). 

Os indicadores da dimensão perspectiva, quando abordarem a dimensão visão na sua 

categoria reflexiva, são sintetizados no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Indicadores da Dimensão Perspectiva, para o Caso da Subdimensão Reflexiva 

 

Perspectiva Indicador Referência 

Perspectiva de Inovação Volume de colaboradores alocados em Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D) 

Smith (2005) 

Horas de Treinamento Mahdieh e Pedram (2011) 

Investimentos em P&D Senvar et al. (2014) 

Evolução do Portfólio Kaplan e Norton (1992) 

Perspectiva Interna Vendas Anuais Mahdieh e Pedram (2011) 

DPV Hon (2005) 

Produção Anual Meier et al. (2013) 

Perspectiva do Cliente Participação de Mercado Mahdieh e Pedram (2011) 

Perspectiva Financeira Receita Meier et al. (2013) 

Faturamento Neely et al. (2000) 

ROS Meier et al. (2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Quadro 4 sintetiza os indicadores utilizados na dimensão perspectiva, quando a 

subdimensão visão considerada for a competitiva. Assim, para a visão competitiva, serão 

considerados como indicadores: a participação de mercado, o volume de produção anual, e as 

exportações. O motivo da utilização de uma quantidade menor de indicadores para a visão 

competitiva é a dificuldade em acessar os dados da empresa e dos principais concorrentes. As 

informações dos principais fabricantes de caminhões, para a elaboração dos indicadores 

contidos no Quadro 4, são divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA), o que os tornam dados públicos.  

 

Quadro 4 – Indicadores da Dimensão Perspectiva, para o Caso da Categoria Competitiva 

 

Perspectiva Indicador Referência 

Perspectiva Interna 
Produção Anual Meier et al. (2013) 

Exportações Anuais Olve, Roy, Wetter (1997) 

Perspectiva do Cliente Participação do Mercado Mahdieh e Pedram (2011) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4 Dimensões Fatores Históricos 

 

A dimensão fatores históricos aborda a influência de fenômenos externos à empresa 

sobre o desempenho do consórcio modular VW, e é inspirada no modelo de análise PESTEL. 
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Esse modelo considera o impacto dos seguintes fatores externos nas instituições: fatores 

políticos, fatores socioculturais, fatores tecnológicos, fatores ambientais e fatores legais 

(YÜKSEL, 2012).  

Pode-se considerar, para o setor de fabricação de veículos, como fatores políticos a 

concessão de incentivos do governo a um determinado setor; o sistema de impostos, incentidos 

e subsídios; e as macro políticas públicas de desenvolvimento, como obras de infraestrura, 

planos de combate à seca e à fome. Já as caracteríticas socioculturais tem relação com: a 

demografia do país; a segmentação de classes econômicas e nível de educação da polulação; a 

escolha e atitude da população sobre temas como saúde, meio ambiente e nutrição.  

Os fatores tecnológicos estão relacionados às inovações técnicas e científicas e aos seus 

impactos sobre o volume de produção, custo de produção e questões socioambientais (KAHN, 

2015).  

Outro importante fator da análise PESTEL é o ecônomico, o qual aborda os seguintes 

temas: o tipo de modelo econômico do país no qual a empresa está instalada; o nível de 

intervenção do governo no mercado; a taxa de câmbio; a taxa de juros e de inflação, bem como 

a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).  

Por sua vez, o fator ambiental aborda questões como: as emissões de poluentes, o 

consumo de energia e a reciclagem.  

A análise PESTEL também considera o fator legislativo, o qual aborda basicamente os 

seguintes tópicos: as leis antitrustes; a regulação de preços; as regulações ambientais e as 

regulações trabalhistas (KAPLAN; NORTON, 2008). 

Assim a ferramenta PESTEL promove uma análise ampla dos fatores externos às 

empresas, os quais impactam a estratégia das companhias e, consequentemente, o desempenho 

dessas. Inspirando-se nesse modelo, o presente trabalho utilizará os fatores políticos, 

econômicos, tecnológicos, ambientais e legais para compor a dimensão fatores históricos. A 

evolução desses cinco fatores é mapeada ao longo da existência do consórcio VW e, 

posteriormente, a sua influência no desempenho da empresa é analisada. Diferentemente da 

análise PESTEL, a dimensão dos fatores históricos não considerará a influência dos fatores 

socioculturais.  

O Quadro 5 resume os fatores históricos e as variáveis utilizadas nas análises de cada 

um deles. 
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Quadro 5 – Indicadores da Dimensão Perspectiva, para o Caso da Subdimensão Reflexiva 

 

Fatores Históricos Variáveis Referência 

Fator Político Sistema de Impostos Yüksel (2012) 

Macro políticas de desenvolvimento 

Fator Ambiental Emissão de Gases Kaplan e Norton (2008) 

Consumo de Combustível 

Fator Tecnológico Controle de Emissões Kahn (2015) 

Eficiência do Motor 

Fator Econômico Matriz macroeconômica Al-Malkawi, Pillai e Bhatti (2014) 

Taxa de Juros 

Taxa de Câmbio 

Cenário Setorial 

Fator Legislativo Legislação Ambiental Kaplan e Norton (2008) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5 Aplicação do Modelo Multidimensional de Análise de Desempenho (MMAD) 

 

Após a definição dos indicadores das perspectivas para a visão reflexiva e competitiva, 

são gerados gráficos anualizados para cada indicador. Em seguida, são mapeadas as varíaveis 

dos fatores históricos, sintetizados no Quadro 3. Posteriormente, a evolução dos indicadores 

das perspectivas de cada visão é analisada, levando-se em conta a influência dos fatores 

históricos. A Figura 9 sintetiza a aplicação do MMAD.  

Figura 9 – Resumo das Etapas do Trabalho 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4 APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO: CONSÓRCIO MODULAR VW 

RESENDE – RJ 

 

 

O consórcio modular VW foi inaugurado em novembro de 1996 em Resende – RJ, sendo 

responsável pela produção dos caminhões e ônibus da marca no Brasil. Na fábrica de Resende 

todas as operações de montagem foram transferidas para sete fornecedores de primeiro nível 

denominados de modulistas.  A relação entre os módulistas e a VW é regido por um contrato de 

cinco anos de duração, o qual pode ser renovado sem limite de vezes pela VW (DI SERIO et 

al., 2007).  

É importante salientar que a VW não possui nenhum funcionário envolvido diretamente 

na montagem dos veículos. Assim, funcionários e equipamentos dos modulistas são alocados 

na linha de produção para montar os componentes fornecidos, cabendo à VW as atividades de 

coordenação, logística, controle da qualidade, desenvolvimento de produtos, marketing e 

vendas. O consórcio modular busca redução nos custos de produção, investimento, estoques e 

tempo de produção, além de conferir maior qualidade ao produto final (ABREU et al., 2000).  

Devido a VW não possuir trabalhadores diretos na linha de montagem, a montadora 

deve focar seus esforços na integração das diferentes culturas para resolver os problemas do 

quotidiano. Esse processo de integração deverá ser obtido por meio da coordenação da 

montadora, sendo a peça chave para alcançar os objetivos de redução de custos e aumento do 

nível da qualidade do produto (SALERNO et al., 1998). 

Os modulistas trabalham em um sistema de parcerias entre si e com a montadora, sendo 

responsáveis pelo gerenciamento de seus próprios processos produtivos. Além disso, a 

viabilização da planta ocorreu por meio de investimentos compartilhados entre os modulistas e 

a VW. Sendo que inicialmente US$250 milhões foram investidos pela VW e outro montante 

similar foi investido pelos modulistas (FIRMO, 2005).   

A planta do consórcio modular também utiliza um operador logístico interno 

independente, o qual tem a responsabilidade de movimentar as peças na planta e abastecer a 

linha de montagem de acordo com a programação da produção realizada pela VW 

(SACOMANO NETO; IEMMA, 2009). Atualmente, a fábrica de Resende utiliza a mesma 

empresa como operador logístico interno e externo (MARCONDES, 2012). 

A escolha desse novo conceito produtivo para a produção de caminhões e ônibus foi 

muito propícia, tendo em vista as peculiaridades desses produtos. Pois, diferentemente da 

configuração típica dos automóveis, os caminhões e ônibus podem ser mais facilmente 
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separados em módulos, por meio da divisão entre chassis, cabine e motor. No caso dos ônibus 

a cabine é adicionada ao chassi por uma empresa terceira, a qual é escolhida pelo cliente 

(SALERNO et al., 1998).  

A facilidade na modularização do produto simplifica também a modularização do 

processo de montagem e a consequente as divisões de atividades entre os modulistas (RACHID 

et al., 2006). Os ônibus e caminhões são fabricados na mesma linha, além disso, a partir de 

2013 foi concebida uma nova linha de produção, denominada Semi-Knocked Down (SKD) 

especial para a montagem de caminhões extrapesados do modelo MAN-TGX, cujos kits de 

montagem são importados da fábrica da MAN na Alemanha. 

No modelo SKD, as peças que compõem o produto são enviadas semimontadas em 

módulos pela fábrica matriz e tal forma é utilizada para produção em pequena escala 

(NIEWENHUIS; WELLS, 2003). No caso do modelo de caminhão pesado TGX, a cabine já 

vem pintada e com todos os componentes internos instalados. Devido à sua elevada capacidade 

de carga o TGX se encaixa bem ao portfólio de caminhões da VW.  A partir de 2014, diversas 

peças do TGX entraram na fase de nacionalização (AUTOMOTIVEBUSINESS, 2014). 

No ano de 2016, o consórcio modular é composto pelas empresas descritas no Quadro 

6 (MAN LATIN AMERICA [MAN-LA], [2015]). 

 

Quadro 6 – Indicadores da Dimensão Perspectiva, para o Caso da Subdimensão Reflexiva 

 

Empresa Descrição 

Iochpe Maxion 
Empresa de origem brasileira, responsável pela montagem dos chassis e seus 
subconjuntos, e também fornecedora dos chassis, reservatório de ar e tanque de 

combustível. 

ArvinMeritor 
Empresa multinacional, com sede em São Paulo, responsável pela montagem dos 

conjuntos de eixos e suspensão, e também fornecedora da suspensão e eixos (dianteiros e 

traseiros). 

Remon 
Empresa formada pela joint venture da IochpeMaxion e Bridgestone, a qual é responsável 

pela montagem dos pneus e rodas. 

Powertrain 
Empresa formada pela joint venture da Cummins e Motoren Werke Mannheim AG 

(MWM)/International, responsável pela montagem do trem de força e fornecedora de 
motores e transmissão. 

AKC 
Empresa brasileira do Grupo Aethra, fornecedora das peças estampadas / painéis da cabine 
e responsável pela armação das cabines. 

Carese Empresa do grupo alemão Eisenmann, fornecedora dos serviços de pintura da cabine. 

Continental 
Empresa de origem alemã, responsável pela montagem do acabamento interno e externo 
da cabine e fornecedores de painel de instrumento e bancos.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Utilizando a classificação da Figura 4 o consórcio modular VW tem uma relação 

exclusiva de alcance local com seus fornecedores modulistas. Pois cada um de seus 

fornecedores modulistas é exclusivamente responsável pelo fornecimento de um dos módulos 

que compõem os caminhões e os ônibus fabricados pela VW em Resende. Na dimensão de 

alcance geográfico, a relação entre os modulistas e a VW é considerada local – porque apesar 

desses fornecedores serem multinacionais de atuação global – a parceria com a VW se limita 

ao negócio de caminhões e ônibus na planta de Resende-RJ (SACOMANO NETO; IEMMA, 

2009).  

Em relação ao nível de integração entre os modulistas e a montadora, como ilustrado 

pela Figura 5 os modulistas iniciaram a relação com a montadora pela atividade de montagem. 

Posteriormente, os esforços se focaram na consolidação do sistema logístico. Na etapa seguinte, 

os modulistas aperfeiçoaram seus processos produtivos, melhorando a integração entre os si e 

com a montadora. Com o surgimento de novos produtos, alguns modulistas tiveram 

participação na fase de desenvolvimento e projeto.  

A Figura 10 representa a estrutura do consórcio modular da empresa, onde cada setor 

do círculo caracteriza um modulista, além da própria VW como responsável pela liberação final 

do produto. Nesta figura, o centro representa o consórcio modular – simbolizando que todas 

essas oito empresas utilizam a mesma infraestrutura (refeitório, ônibus, vestiário, banco, etc.), 

bem como, as mesmas práticas e políticas de recursos humanos. 

Figura 10 – Estrutura do Consórcio Modular 
Fonte: Man-La ([2015]). 
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Com o passar do tempo houve um estreitamento da relação dos modulistas com a 

montadora, sendo considerados parceiros da VW – pois as atividades dos modulistas vão muito 

além dos fornecedores convencionais, estando ligadas ao núcleo da atividade produtiva e de 

desenvolvimento de produtos. Assim, devido à importância dos modulistas para a VW, seus 

representantes passaram a integrar as reuniões anuais da empresa, juntamente com os diretores 

da montadora.  

A Figura 11 mostra o layout das linhas de produção do consórcio modular VW, 

denominadas de Linha 1 (principal) e Linha 2 (SKD TGX) (SALERNO et al., 1998). 

Os modulistas são pagos pelas suas atividades apenas quando o veículo passa pelo ponto 

de inspeção denominado de ponto de inspeção 6 (ZP6). Apesar do ZP6 não ser o último ponto 

de inspeção, ao cruzar esse ponto o veículo já passou por toda a linha de produção, restando 

apenas eventuais retrabalhos e os alguns testes de liberação para a área de vendas, como: o roll 

test (teste de rolagem), o break test (teste de freios), o teste de rodagem, a prova d´água, os 

testes elétricos no ponto de liberação ZP7 e a verificação de documentos no ponto de liberação 

ZP8. 
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Figura 11 – Linhas de Produção do Consórcio Modular 
Fonte: Adaptada pelo autor de Salerno et al. (1998, p. 9). 

 

4.1 História da Evolução do Pórtifólio do Consórcio Modular VW 

 

Posteriormente à adoção do Consórcio Modular, a VW iniciou a renovação e expansão 

do seu portifólio de produtos. Em 1999, a empresa lançou a linha de caminhões Série 2000 

(S200), a qual contou com 29 modelos que variavam de 7 a 40 toneladas, esses veículos tinham 

a opção de utilizar motores Cummins, como os modelos da Ford, ou MWM.  A Figura 12 ilustra 

um modelo de caminhão da S2000. 
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Figura 12 – Exemplar do Caminhão da Linha S2000 
Fonte: Man-La ([2015]). 

Além da grande variedade de modelos, para atender satisfatoriamente as necessidades 

do cliente, a VW criou uma parceria com os empresários Marcos Balbinot e Agenor Bof, os 

quais começam a fornecer serviços de customização dos veículos VW em 2001, na fábrica 

denominada de BMB Mode Center (RENNÓ; LÓTFI, 2014). 

A empresa BMB ajudou a VW a conquistar uma nova parcela do mercado por meio de 

seus produtos diferenciados, como o serviço de tailor made – ou “alfaiataria” –, uma 

customização do caminhão feita sob medida para a realização de serviços específicos (RENNÓ; 

LÓTFI, 2014).  

Em 2005 a VW lançou duas novas linhas de produtos o Delivery e o Constellation. 

Enquanto o Delivery focava no nicho dos leves de 5 a 8 toneladas o Constellation atuava na 

classe dos veículos semi-pesados e pesados. A Figura 13 ilustra um caminhão da linha Delivery. 

 



57 

Figura 13 – Exemplar de Caminhão da Linha Delivery 
Fonte: Man-La ([2015]). 

Inicialmente, essa linha Constellation foi composta por 14 modelos com capacidade 

técnica de 13 a 31 toneladas, além disso, a potência dos motores dessa linha foi ampliada 

possuindo motores de 180 a 370 cv. A Figura 14 ilustra a linha Constellation. 

Figura 14 – Exemplar de Caminhão da Linha Constellation 
Fonte: Man-La ([2015]). 

Em 2009, a multinacional alemã MAN SE comprou a VW Caminhões e Ônibus. Essa 

aquisição permitiu o acesso do consórcio modular VW à tecnologia de motores da MAN. 

Historicamente, os caminhões VW não utilizavam motores próprios, optando por versões de 
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duas fabricantes tradicionais: a MWM e a Cummins. Assim, a partir de 2012 os caminhões da 

VW passaram a utilizar a motorização MAN, com opções do modelo de motor D08 de 4 e 6 

cilindros. O Motor D08 apresenta potência de 190 e 280cv, para a sua versão de 4 e 6 cilindros, 

respectivamente. A Figura 15 ilustra o motor MAN D08. 

Figura 15 – Motor MAN D08 
Fonte: Man-La ([2015]). 

Com a entrada em vigor, em 2012, da lei que limita a emissão de gases poluidores, 

diversos modelos de caminhões VW passaram a utilizar os motores MAN D08. Esses motores 

possuem tecnologia de controle de emissão de gases da classe EURO 5 (MAN–LA, 2015). 

Outra característica desse motor e a utilização de um sistema de recirculação dos gases de 

escape (Exhaust Gas Recirculation [EGR]) para atender os limites de emissões da legislação 

EURO 5, a principal vantagem desse sistema é que o mesmo não utiliza ureia como no caso 

dos motores Cummins, os quais adotam a estratégia da redução catalítica seletiva para o 

atendimento da legislação EURO 5.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Redu%C3%A7%C3%A3o_catal%C3%ADtica_seletiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Redu%C3%A7%C3%A3o_catal%C3%ADtica_seletiva
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Figura 16 – Exemplar de Caminhão da Linha TGX 
Fonte: Man-La ([2015]). 

A partir de 2012 são lançados os modelos de caminhões extrapesados MAN TGX, os 

quais são produzidos em Resende no conceito SKD. A linha MAN TGX possui tecnologia de 

ponta da MAN, sendo que seus kits de montagem são enviados pela matriz alemã da MAN para 

Resende. Essa nova linha de caminhões permitiu que a VW começasse a concorrer em um novo 

nicho de mercado, o dos caminhões extrapesados, o qual é historicamente dominado pelas 

empresas Volvo e Scania (ANFAVEA, [2015]; MAN-LA, [2015]). A Figura 16 ilustra um 

caminhão TGX. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados da empresa serão analisados de acordo com o método proposto na seção 

3.0. Assim, primeiramente, são apresentados os fatores históricos do modelo ilustrado pela 

Figura 8. Posteriormente, será avaliado o desempenho da empresa através da dimensão dos 

aspectos, por meio da evolução dos indicadores do Quadro 3 e do Quadro 4, as quais 

representam as visões reflexiva e competitiva, respectivamente. É importante salientar que a 

avaliação dos indicadores da dimensão dos aspectos é realizada levando em consideração a 

influência dos fatores históricos. 

Assim, nesta seção os objetivos específicos EO4 e EO5 desta pesquisa são atingidos, 

esses objetivos são respectivamente: Mapear e descrever os principais eventos históricos, 

internos e externos à empresa, os quais potenciamente afetaram o consórcio modular VW; 

relacionar a evolução dos indicadores do consórcio modular VW aos eventos históricos 

mapeados. 

 

5.1 Apresentação da Dimensão dos Fatores Históricos 

 

Nessa subseção serão mapeados os principais fatores históricos do modelo sintetizado 

pela Figura 8. Esses fatores, inspirados no método PESTEL, são subdivididos em cinco fatores: 

políticos, econômicos, ambientais, legislativos e tecnológicos. É importante salientar que a 

classificação dos eventos em um determinado tipo de fator é razoavelmente flexível, por 

exemplo, um fator ambiental pode ser regulado por uma legislação tendo repercusão em dois 

fatores históricos. Do mesmo modo, os fatores políticos influenciam os econômicos e vice-

versa. Assim, a divisão dos fatores tem o intuito de organizar a análise, não fornecendo uma 

classificação rígida e definitiva dos eventos históricos. 

A descrição dos fatores será focada do período de 1990 a 2015, a escolha desse período 

é justificada pela conhecidencia com a implantação do consórcio modular VW em Resende-RJ. 
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5.1.1 Fatores econômicos 

 

A década de 1990 representou um período de transição para a economia brasileira, a 

qual tentava romper o ciclo inflacionário da década de 1980, além de promover uma profunda 

mudança no paradigma protecionista de comércio exterior. De acordo com Mancuso e Oliveira 

(2006), a década de 1990 trouxe consigo uma mudança profunda no ambiente em que o 

empresariado atuava no Brasil. A causa fundamental dessa mudança foi a inflexão liberal na 

política de estabilização econômica do país, cuja implementação remonta ao início da década 

de 1990. 

Apesar das tentativas de conter a inflação em meados da década de 1980 e no início da 

década de 1990, representadas por diversos planos econômicos heterodoxos, a inflação 

continuava elevada. Os seguintes planos usaram abordagens heterodoxas visando mitigar o dos 

fatores inerciais da inflação: Plano Cruzado I, executado em março 1985; Plano Cruzado II, 

lançado em novembro de 1985; Plano Bresser, elaborado no primeiro semestre de 1987; Plano 

Verão, anunciado em janeiro de 1989; Plano Collor I, instituído em março de 1990; e Plano 

Collor II, iniciado em janeiro de 1991 (MORAN; WITTE, 1993). 

O período de 1992 a 1996 foi muito peculiar, devido à implantação do Plano Real, o 

qual marcou o término do longo período de hiperinflação e de sucessivos planos econômicos 

inócuos. O Plano Real reduziu a inflação para 9% em 1996, contra uma taxa de mais de 2.000% 

nos 12 meses que antecederam a sua implantação, em 1994 (PRADO, 2005). 

Inicialmente, a estabilização da inflação promovida pelo Plano Real ocorreu através de 

três premissas básicas. A primeira foi a eliminação da indexação de preços, salários e câmbio. 

Essa premissa permitiu que a imposição da âncora cambial pudesse por fim à inflação 

descontrolada sem gerar uma recessão profunda (PASTORE; PINOTTI, 1999). A segunda 

premissa foi a redução do déficit público, sem a qual os mesmos teriam de continuar sendo 

financiados pela geração de dívida pública. Assim, se o défict público não fosse revertido, o 

risco de a inflação readquirir uma trajetória de rápido crescimento era altíssimo. A terceira 

premissa foi a âncora cambial que ajudou a eliminar a indeterminação das taxas de inflação, ao 

por um teto para os preços dos produtos quando em comparados com os similares importados 

(BRESSER-PEREIRA; NAKANO, 2002).  

A estabilização monetária trazida pelo Plano Real estimulou a ampliação dos 

investimentos privados no setor industrial, melhorando o ambiente de negócios nacional. 

Entretanto, o Brasil sofreu os efeitos de diversas crises internacionais, a partir de 1995, as quais 

ameaçaram a âncora cambial do Plano Real e dificultaram o controle da inflação no período de 
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1995 a 1998. As crises do México, em 1995; do sudeste asiático em 1997; e da Rússia em 1998, 

exigiram o aumento da taxa básica de juros da economia brasileira (Taxa Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia [SELIC]) e a utilização das reservas cambiais, no intuito de defender 

a âncora cambial. Essa dinâmica de atuação do Banco Central junto ao mercado de câmbio 

durou até 1999, quando o câmbio fixo foi abandonado (BATISTA JUNIOR, 1996; SILVA, M. 

L. F., 2002). 

Em 2002, o Brasil experimentou uma nova crise de confiança, devido às diversas 

dúvidas levantadas sobre o panorama político-econômico. Somava-se ao abandono da âncora 

cambial em 1999 – o qual trazia incertezas em relação à inflação, taxa de câmbio e aumento da 

relação dívida/PIB – a recente eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – o qual se 

mostrou em diversas ocasiões contrário ao Plano Real e a matriz econômica que o sustentava. 

Desse modo, a comunidade econômica internacional temia que o Brasil, sob a direção do novo 

governo, abandonasse as políticas de austeridade fiscal e superávit primário – as quais 

viabilizaram o Plano Real e a consequente diminuição da inflação. A crise de confiança 

promoveu o aumento da inflação e a depreciação do Real: em 2002 ocorreu um aumento de 

63,36% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e uma desvalorização de 53,28% 

do Real (FRAGA; GOLDFJN, 2002). 

A crise de confiança foi superada por demonstrações políticas, de que o caminho 

econômico trilhado pelo antigo governo seria mantido pelo então presidente Lula. O primeiro 

símbolo da manutenção das políticas que fundamentavam o Plano Real foi a “Carta aos 

Brasileiros”, publicada ainda na campanha eleitoral de 2002 pelo Partido dos Trabalhadores. 

Além disso, o novo governo honrou o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

firmado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (MARQUES; MENDES, 2006).  

Porém, foi a execução de medidas garantidoras dos três pilares de sustenção da 

estratégia macroêconomica que debelaram a crise de confiança, as quais são: as metas de 

superavit primários, as metas de inflação e o câmbio flutuante. Como exemplo dessas medidas 

garantidoras, em 2003, as despesas de pessoal e os gastos discricionários do novo governo 

caíram em relação ao PIB (PINHEIRO; GIAMBIAGI; MOREIRA, 2001).  

Essa gestão correta dos pilares mais o bom momento da economia internacional, 

particularmente com a emergência da China, permitiu o país navegar com sucesso até 2008. Na 

eclosão da crise financeira internacional, em 2008, conhecida como crise dos subprimes, o 

Brasil estava preparado para enfrentá-la, devido a três fatores principais. Primeiro, porque o 

país tinha reduzido a dívida líquida em relação ao PIB, passando a financiá-la somente com 

títulos públicos denominados em Reais. Assim, o governo poderia usar a política fiscal para 
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combater a recessão provocada pela crise, ao invés de utilizá-la para o controle da inflação 

(FREITAS, 2009).  

Segundo, porque o Banco Central conseguiu superar o choque inflacionário da crise de 

confiança de 2002/2003, trazendo a inflação para o centro da meta. Desse modo, a partir de 

2007 a expectativa da inflação futura dos três próximos anos permanecia abaixo da meta 

(SERRANO, 2010). O terceiro fator foi exôgeno às politicas fiscais e monetárias do Brasil: as 

medidas contracíclicas executadas pelo governo foram potencializadas pelo impulso 

expansionista proveniente da economia internacional, principalmente pelo crescimento chinês, 

o qual provocou o aumento dos preços das commodities (PRATES; MARÇAL, 2008).  

Como resultado da conjuntura vivenciada a partir de 2003, o país foi pouco atingido 

pela crise de 2008 e se recuperou rapidamente a partir de 2009, tendo o PIB crescido 7,5% em 

2010. Entretando, a partir de 2011, a expansão fiscal combinada com a tímida elevação da taxa 

de juros elevou a taxa do IPCA acima de 6,5% em 2011, mas mesmo assim em agosto daquele 

ano o Banco Central deu início a um longo movimento de redução da Taxa SELIC. Além disso, 

no final do ano ocorreu uma diminuição no ingresso de capitais. Esse padrão se manteve até 

2013, quando os déficits nas contas-correntes fecharam o ano acima de US$ 80 bilhões de 

dólares. O cenário de fuga de dólares, bem como de repetidos déficits na balança de 

pagamentos, promoveu a desvalorização do Real (PASTORE; GAZZANO; PINOTTI, 2015). 

Para sintetizar o panorama econômico do período descrito nessa sessão, a Tabela 1 

mostra a variação do IPCA, Dólar/Real e do PIB, do período de 1990 a 2015.  
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Tabela 1 – Histórico do IPCA, Dólar/Real e PIB de 1990 a 2015 

 

Ano IPCA Dolar Evolução do PIB 

1990 162.097,00% --- -4,35% 

1991 47.269,00% --- 1,03% 

1992 111.909,00% --- -0,47% 

1993 247.715,00% --- 4,67% 

1994 91.643,00% R$ 0,85 5,33% 

1995 2.241,00% R$ 0,97 4,42% 

1996 9,56% R$ 1,04 2,15% 

1997 5,22% R$ 1,12 3,38% 

1998 1,66% R$ 1,21 0,04% 

1999 8,94% R$ 1,81 0,25% 

2000 5,97% R$ 1,95 4,30% 

2001 7,67% R$ 2,32 1,30% 

2002 12,53% R$ 3,55 2,70% 

2003 9,30% R$ 2,90 1,10% 

2004 7,60% R$ 2,65 5,70% 

2005 5,69% R$ 2,33 3,20% 

2006 3,14% R$ 2,14 4,00% 

2007 4,45% R$ 1,78 6,10% 

2008 5,90% R$ 2,34 5,20% 

2009 4,31% R$ 1,74 0,30% 

2010 5,90% R$ 1,66 7,50% 

2011 6,50% R$ 1,87 2,70% 

2012 5,83% R$ 2,05 1,00% 

2013 5,91% R$ 2,36 2,70% 

2014 6,41% R$ 2,66 0,10% 

2015 10,67% R$ 3,95 -3,80% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nod dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). 

O Quadro 7 resume os principais eventos econômicos abordados nessa subseção: 
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Quadro 7 – Resumo dos Eventos Históricos Econômicos 

 

Número Descrição 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

E1 Início da Abertura 
do Mercado (Collor) 

X X X                       

E2 Controle da 
Hiperinfração 

    X X X X X X                

E3 Implantação do 
Plano Real 

   X X X X X                  

E4 Crise do México      X X                   

E5 Crise do Sudeste 
Assiático 

       X X                 

E6 Crise da Rússia         X X                

E7 Abandono da 
Âncora Cambial 

         X X               

E8 Crise de Confiança 
(1ª Eleição de Lula) 

             X X           

E9 Período de Alta das 
Comódities 

(Crescimento Chinês) 
            X X X X X X X       

E10 Crise 2008                   X X X     

E11 Deteriorização do 

ambiente 
Macroeconômico 

Brasileiro 

                     X X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.2 Fatores ambientais e legislativos 

 

O marco regulatório sobre a poluição causauda por veículos automotores foi criado em 

6 de maio de 1986, através da Resolução no 18 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), a qual definiu o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (PROCONVE). Esse programa tem como principais objetivos (LA ROVERE; 

MENDES; SZWARCFITER, 2001): 

a) Reduzir os níveis de emissões de poluentes em veículos automotores, principalmente em 

grandes centros urbanos; 

b) Promover o desenvolvimento tecnológico nacional na engenharia automobilística e na área 

de medições de emissão de poluentes; 

c) Promover a inspeção e manutenção da frota automotiva nacional; 

d) Conscientizar a população sobre questões envolvendo a poluição do ar por veículos 

automotores, e 

e) Incentivar a melhoria da qualidade dos combustíveis líquidos, objetivando a melhoria das 

suas caracteríticas técnicas e a consequente redução da emissão de gases poluidores. 

O PROCONVE propôs a redução progressiva dos níveis de emissões veiculares através 

do estabelecimento de limites máximos de emissão de gases poluentes para veículos novos. 

Para a classe de veículos pesados, acima de 3.550 toneladas de capacidade de carga, a definição 

dos níveis máximos de emissão começou em 1990, com a denominada fase P-1 do PROCONVE 

(BRANCO; SZWARC, 1988). 

O resultado inicial é que em 1990 já estavam sendo produzidos motores com níveis de 

emissão menores ao exigido em 1993. Nesse ano ocorreu o início do controle de emissão com 

introdução das fases P-1 e P-2 do PROCONVE. A fase P1 tratou do limite para emissões 

gasosas e a fase P-2 estabeleceu limites para a emissão de material particulado (MP) 

(MURGEL, 1993). 

A fase P-3 vigorou do período de 1994 a 1997, sendo que seus principais objetivos foram 

a redução do consumo de combustível, o aumento da potência do motor e a redução das 

emissões de óxido de nitrogênio (NOx). Nessa fase ocorreu uma redução de 43% no limite de 

emissões de monóxido do carbono (CO) e de 50% no limite de hidrocarbonetos (HC) (JOSEPH 

JUNIOR, 2009). A fase P-4 vigorou do período de 1998 a 2002, reduzindo os limites de emissão 

de CO, NOx, HC e material particulado (MP) em aproximadamente 19%, 11%, 22% e 62%, 

respectivamente, em relação à fase P-3. Na fase P-5, a qual teve sua vigência de 2003 a 2008, 
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reduziu os limites de emissão de CO, NOx, HC e MP em aproxidamente 47%, 40%, 28% e 33% 

(SALDIVA, 2007). 

Do período de 2009 a 2011 deveria vigorar a fase P-6 do PROCONVE, conforme a 

resolução CONAMA nº 315 (BRASIL, 2002). O objetivo principal da fase P-6, assim como a 

fase P-5, era a redução de emissões de MP, NOx e HC (GOMES et al., 2014). Porém, 

dificuldades práticas à implementação da fase P-6, cujo início era previsto para janeiro de 2009, 

inviabilizaram seu atendimento. Esse fato resultou em uma ação judicial promovida pelo 

Ministério Público na Justiça de São Paulo tendo como réus a Agência Nacional de Petróleo 

(ANP), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), a Petrobras, e os fabricantes de 

veículos e motores à diesel (SILVA, A. R. S., 2014). Em resposta a essa ação, a Justiça Federal 

homologou o acordo judicial que instituiu a fase P-7, estabelecendo obrigações com o objetivo 

de promover reduções significativas na emissão de gases e material particulado, a partir de 

janeiro de 2012. A nova legislação P-7 traz redução de 60% no NOx e de 80% das emissões de 

MP, em relação à fase P-5 (FERRARESE et al., 2012). 

O Quadro 8 ilustra os limites máximos de emissões em g/kWh para cada fase do 

PROCONVE, para veículos pesados.  

 
 

Quadro 8 – Limites de Emissões para cada Fase do PROCONVE 

 

Fase 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

Nox 

(g/kWh) 

MP 

(g/kWh) 

P-1 14 3,5 18 - 

P-2 11,2 2,45 14,4 0,6 

P-3 4,9 1,23 9 0,4 

P-4 4 1,1 7 0,15 

P-5 2,1 0,66 5 0,1 

P-6 1,5 0,46 3,5 0,02 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas portarias do PROCONVE - Resoluções: CONAMA nº18 (BRASIL, 

1986), CONAMA nº 315 (BRASIL, 2002), CONAMA nº 415 (BRASIL, 2009), CONAMA nº 433 (BRASIL, 

2011). 

O Quadro 9 resume os principais eventos legislativos / ambientais abordados nessa 

subseção: 
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Quadro 9: Resumo dos Eventos Históricos Legislativos/Ambientais 

 

Número Descrição 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

LA1 Fase P1 do Proconve X X X X                      

LA2 Fase P2 do Proconve X X X X                      

LA3 Fase P3 do Proconve     X X X X                  

LA4 Fase P4 do Proconve         X X X X X             

LA5 Fase P5 do Proconve              X X X X X X X X X    

LA6 Fase P7 do Proconve                       X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.3 Fatores tecnológicos 

 

Para viabilizar as fases do PROCONVE, diferentes tecnologias foram utilizadas, 

havendo um paralelo entre as tecnologias usadas nas fases no PROCONVE e aquelas usadas 

no sistema de controle de emissões europeu, denominadas de sistema EURO (JOSEPH 

JUNIOR, 2009).  

Assim, a fase P-3 do PROCONVE correspondeu a fase EURO 0 e EURO 1 do sistema 

europeu. Nessa fase o sistema de injeção e a câmara de combustão dos motores foram 

aprimorados, promovendo a redução das emissões de gases e material particulado. Na fase P-

4, correspondente a fase EURO 2, surgiram os motores turbo intercooler e bombas injetoras 

com pressões mais elevadas. Já na fase P-5, correspondente a fase EURO 3, foi introduzida a 

injeção eletrônica nos motores. Essa tecnologia, além de reduzir as emissões, também diminuiu 

o consumo de combustível e o custo operacional total de motores, representando um importante 

salto tecnológico em relação às demais fases do PROCONVE (DIAS; BALES; SILVA, 2013). 

Com o salto da fase P-6, o Brasil adotou diretamente a fase P-7, a qual equivaleu a fase 

EURO 5 e exigiu novas soluções tecnológicas para garantir o atingimento dos limites de 

emissão estabelecidos (DIAS et al., 2013). 

Existem ainda sistemas adicionais que garantem os niveis P-7. Eles são o Selective 

Catalitic Reduction (SCR) e Exhaust Gases Recirculation (EGR). A tecnologia SCR utiliza uma 

mistura de água e uréia, denominada ARLA 32, a qual fornece a amônia para a redução do NOx. 

O ARLA 32 é pulverizado para encontrar o NOx no escapamento do veículo. As reações entre 

a amônia os oxidos do nitrogênio ocorrem em um catalizadaor que contém o elemento químico 

vanádio. Essas reações ocorrem na faixa de temperatura entre 200ºC e 500ºC, produzindo como 

resultado nitrogênio e vapor d´água, que são liberados pelo escapamento (VERBEEK; VAN 

AKEN; VERKIEL, 2001).  

No sistema SCR, o material particulado é tratado dentro do motor através da melhora 

na combustão, enquanto as emissões de NOx são tratadas pela pulverização do ARLA 32 no 

escapamento. Assim, essa tecnologia precisa de um tanque de uréia e uma unidade eletrônica 

de dosagem, a qual mede o NOx e pulveriza a quantidade proporcional de ARLA 32 no 

escapamento (JOHNSON, 2006). 

Por sua vez, o EGR desempenha o mesmo papel do SCR, porém por meio de um sistema 

de recirculação dos gases. O EGR, através da realimentação dos gases do escape, atrasa o tempo 

de injeção e reduz o NOx e o material particulado por meio da turboalimentação e catalisadores 

do tipo Oxicat. Esse sistema necessita do redimensionamento do sistema de ventilação, bem 
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como da frequência de seu acionamento (ZELENKA et al., 1998). A Figura 17 resume as 

tecnologias utilizadas em cada fase do PROCONVE e faz um paralelo entre suas fases e as da 

regulamentação europeia. 

Figura 17 – Resumo das Tecnologias Utilizadas em cada Fase do PROCOVE 
Fonte: Joseph Junior (2009, p. 8). 

O Quadro 10 resume os principais eventos tecnológicos abordados nessa subseção: 
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Quadro 10 – Resumo dos Eventos Históricos Tecnológicos 

 

Número Descrição 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

T1 Aprimoramento do 

Sistema de Injeção e 
Câmara de 
Combustão 

X X X X                      

T2 Sistema Turbo 
Intercooler 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

T3 Bombas Injetoras 

com Elevadas 
Pressões 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

T4 Injeção eletrônica      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

T5 Sistema de Redução 
Catalítica Seletiva 

                      X X X 

T6 Sistema de 

Recirculação dos 
Gases de Escape 

                      X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.4 Fatores políticos 

 

Com a abertura comercial em meados da década de 1990, o setor automobilístico 

nacional passou por profundas mudanças, como: a reestruturação produtiva; a consolidação do 

país como centro consumidor; a ampliação de uma plataforma de produção e distribuição de 

veículos. A reestruturação desse setor foi marcada pela redução das diferenças tecnológicas das 

fábricas subsidiárias brasileiras em relação a suas respectivas matrizes, diminuindo assim, as 

diferenças entre seus produtos e processos de fabricação (MIRANDA, 2001). 

Visando contribuir com o processo de modernização do parque fabril automotivo 

nacional, entre 1983 e 1993, foram implantadas diversas medidas de incentivo ao setor, como: 

incentivos fiscais para instalação de novas indústrias e a redução dos impostos sobre o produto 

final (SANTOS; SOUZA; COSTA, 1995).  

No período entre 1994 e 2003, a expansão do mercado interno e a âncora cambial 

utilizada pelo Plano Real estimularam a aquisição de equipamentos industriais importados, os 

quais ampliaram a capacidade produtiva das empresas. No sentido de auxiliar a expansão do 

parque automotivo, diversas medidas governamentais facilitaram a aquisição de máquinas e 

equipamentos como a Medida Provisória no 1.024 (BRASIL, 1995) e o Regime Automotivo de 

1995, regulamentado pela Lei no 9.440 (BRASIL, 1997) e pelo Decreto nº 2.072 (BRASIL, 

1996). Esse conjunto de medidas reduziu a alíquota do imposto de importação de máquinas, 

equipamentos e matérias-primas utilizada pelo setor. Além disso, essas leis também elevaram a 

tarifa de importação de veículos e estabeleceram em 60% o índice mínimo de conteúdo nacional 

dos veículos produzidos no país (LATINI, 2007). 

A partir de 1997, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

passou a apoiar a indústria automotiva através do Programa de Financiamento de Máquinas e 

Equipamentos (FINAME), ajudando as montadoras e seus fornecedores a nacionalizar 

componentes e adquirir máquinas e equipamentos. No período entre 1991 e 2001, o BNDES 

participou, em média, com 12% do total de investimentos realizado pelas empresas de 

autopeças e montadoras. Porém, se o período analisado for de 1997 a 2001 constata-se que a 

contribuição do finaciamento do BNDES foi, em média, de 19%. No caso das montadoras, a 

participação de financiamento do setor realizado pelo BNDES, evoluiu de 0,1%, em 1991, para 

37,8% em 2000; no caso das empresas de autopeças, aquela participação saltou de 6,2%, em 

1991, para 20,2% em 2001, tendo atingido 23,9% em 1999 (SANTOS et al., 1995). 

Em 2009, o mercado de caminhões foi especialmente afetado pelo Programa de 

Sustentação de Investimento do BNDES (Programa de Sustentação de Investimento [PSI]), o 
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qual estabeleu condições de financiamento especiais para caminhões. O PSI reduziu a taxa de 

juros dos financiamentos via FINAME, bem como aumentou a porcentagem do financiamento 

do veículo. Inicialmente, em junho de 2009, a Circular nº 71/2009 do BNDES estabeleceu a 

taxa de juros do FINAME para caminhões em 7% ao ano, sendo permitido o financiamento de 

100% do veículo para o caso de micro, pequenas e médias empresas; e de 80% para as grandes 

empresas.  

A partir de Julho de 2010, a taxa de juros do FINAME passou para 8% ao ano; e a partir 

de Abril de 2011, a taxa de juros do FINAME aumentou para 10% ao ano, com um finaciamento 

máximo de 80% do valor do veículo para micro, pequenas e médias empresas e de 70% para 

grandes empresas (BARROS; PEDRO, 2012).  

Em Abril de 2012, como parte do pacote de medidas de incentivo à indústria automotiva 

no País anunciado pelo governo, o BNDES baixou de 10% para 7,7% ao ano a taxa do 

FINAME. Além disso, também elevou o percentual financiável de 70% para 80% do valor do 

bem no caso de grandes empresas; e de 80% para 100% no caso de micro, pequenas e médias 

empresas (BNDES, [2014]).  

Em 2013, os juros para aquisição de caminhões pelo programa foram reduzidos para 4% 

ao ano, sendo que o percentual de financiamento do veículo foi de 90% para grandes empresas 

e de 100% para micro, pequenas e médias empresas.  

No ano de 2014, os juros para aquisição de caminhões subiram para 6% ao ano, além 

disso, os níveis de financiamento caíram para 80% no caso das grandes empresas e para 90% 

no caso das micros, pequenas e médias empresas (BNDES, [2014]).  

No inicio de 2015, o FINAME permitia o financiamento de até 70% do veículo com 

juros de 9,5% ao ano para micros, pequenas e médias empresas e de 10% ao ano para grandes 

empresas. O restante de 30% do valor do veículo poderia ser financiado através do BNDES, 

com uma taxa de 15,74% ao ano (BNDES, [2014]).  

A Tabela 2 sintetiza as taxas de juros e as condições do programa PSI-FINAME de 2009 

a 2015. 
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Tabela 2 – Taxas de Juros do Programa PSI-FINAMA 

 

 Taxa Anual do PSI-FINAME Porcentagem Financiável 

Ano Pequenas Empresas 
Grandes e Médias 

 Empresas 
Pequenas Empresas 

Grandes e Médias 

 Empresas 

2009 7% 7% 100% 80% 

2010 8% 8% 100% 80% 

2011 10% 10% 80% 70% 

2012 7,70% 7,70% 100% 80% 

2013 4% 4% 100% 90% 

2014 6% 6% 90% 80% 

2015 9,50% 10% 70% 70% 

Fonte: Adaptada pelo autor de BNDES ([2014], p. 18). 

Outra importante política de incentivo ao mercado de caminhões foi a redução do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A partir de 2008, o governo removeu o IPI sobre 

caminhões, visando amenizar os efeitos da crise internacional sobre o setor. Em 2007 a taxa 

desse imposto era de 5% sobre o valor do produto. Esse imposto continuou nulo durante todo 

o período de 2008 a 2015 (FERNANDES; GUILHOTO, 2015). 

O Quadro 11 sintetiza os fatores histórico políticos:  
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Quadro 11 – Resumo dos Fatores Históricos Políticos 

 

Número Descrição 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

P1 Finame para a 
Indústria Automotiva 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

P2 Medida Provisória nº 
1024/1995 

(Regime Automotivo 
de 1995) 

     X                    

P3 Lei nº 9.440/1997 e 
Decreto nº 2.072-

1996 
      X                   

P4 Isenção do IPI sob 
Caminhões 

                  X X X X X X X 

P5 BNDS – PSI 
(Redução dos Juros 

do Finame) 
                   X X X X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.2 Análise da Dimensão Visão 

 

Nessa subseção serão apresentados e analisados os principais indicadores do consórcio 

modular VW, seguindo o modelo multidimensional da Figura 8, o qual leva em conta os fatores 

conjunturais históricos apresentados na subseção 5.1. Esses fatores são resumidos no Quadro 

12.  

Primeiramente, será abordada a visão competitiva, na qual o desempenho da 

participação de mercado, produção e exportação da empresa serão comparados aos seus 

principais concorrentes. Posteriormente, o desempenho do consórcio modular VW será 

analisado do período de 2005 a 2014 considerando as quatro perspectivas do BSC.  

É importante salientar que nessa subseção é atingido o objetivo específico OE5: 

relacionar a evolução dos indicadores do consórcio modular VW aos eventos históricos 

mapeados. 
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Quadro 12 – Sínteses Conjunturais Históricas Apresentados na Subseção 5.1 

 

Número Descrição 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

E1 Início da Abertura 
do Mercado (Collor) 

X X X                       

E2 Controle da 
Hiperinfração 

    X X X X X X                

E3 Implantação do 
Plano Real 

   X X X X X                  

E4 Crise do México      X X                   

E5 Crise do Sudeste 
Assiático 

       X X                 

E6 Crise da Rússia         X X                

E7 Abandono da 
Âncora Cambial 

         X X               

E8 Crise de Confiança 
(1ª Eleição de Lula) 

             X X           

E9 Período de Alta das 
Comódities 

(Crescimento Chinês) 
            X X X X X X X       

E10 Crise 2008                   X X X     

E11 Deteriorização do 

ambiente 
Macroeconômico 

Brasileiro 

                     X X X X 

P1 Finame para a 
Indústria Automotiva 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

P2 Medida Provisória nº 
1024/1995 

(Regime Automotivo 
de 1995) 

     X                    
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Número Descrição 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

P3 Lei nº 9.440/1997 e 
Decreto nº 2.072-

1996 
      X                   

P4 Isenção do IPI sob 
Caminhões 

                  X X X X X X X 

P5 BNDS – PSI 

(Redução dos Juros 
do Finame) 

                   X X X X X X 

T1 Aprimoramento do 

Sistema de Injeção e 
Câmara de 
Combustão 

X X X X                      

T2 Sistema Turbo 
Intercooler 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

T3 Bombas Injetoras 
com Elevadas 

Pressões 
    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

T4 Injeção eletrônica      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

T5 Sistema de Redução 
Catalítica Seletiva 

                      X X X 

T6 Sistema de 
Recirculação dos 
Gases de Escape 

                      X X X 

LA1 Fase P1 do Proconve X X X X                      

LA2 Fase P2 do Proconve X X X X                      

LA3 Fase P3 do Proconve     X X X X                  

LA4 Fase P4 do Proconve         X X X X X             

LA5 Fase P5 do Proconve              X X X X X X X X X    

LA6 Fase P7 do Proconve                       X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.2.1 Visão competitiva 

 

Na década de 1990 ocorreu a intensificação da abertura econômica brasileira 

representada pelo evento histórico E1 do Quadro 12. Além disso, o período de 1992 a 1996 é 

muito peculiar, devido à implantação do Plano Real – o qual marcou o término de um longo 

período de hiperinflação, esses eventos estão representados pelos fatores históricos E2 e E3 do 

Quadro 12.  

Com a melhoria do ambiente macroeconômico e devido aos acordos setoriais realizados 

entre o governo, a indústria e os sindicados, o setor automotivo se fortaleceu a partir de 1993 

(SALERNO, 1995). Os pontos principais desses acordos posteriormente se transformaram nas 

leis do Regime Automotivo de 1995, representados pelos eventos históricos P2 e P3 do Quadro 

12. Assim, particularmente no ramo de caminhões o número total de licenciamentos subiu 

aproximadamente 58%, entre 1992 e 1996 (ANFAVEA, [2015]; PRADO, 2005). Nesse 

perídodo, observa-se a proeminência da Mercedes-Benz (MB), sendo essa empresa a líder 

absoluta em participação de mercado no setor de caminhões.  

Nesse contexto, surge o modelo produtivo de consórcio modular da VW, sendo que após 

a implementação desse modelo produtivo em Resende-RJ, constata-se uma rápida ascensão da 

VW no mercado de caminhões. Como ilustrado pela Figura 18, três anos após a inauguração da 

fábrica de Resende, a VW supera a Ford e conquista o segundo lugar na participação de mercado 

de caminhões. Já em 2003, seis anos após a inauguração da fábrica de Resende, a VW conquista 

o primeiro lugar nesse mercado (ANFAVEA, [2015]).  

Assim, observa-se que a VW consegue ganhar uma grande parcela do mercado em 

expansão de 1996 até 2003, essa expansão ocorre simultaneamente a diversas crises 

internacionais, como crise do México, crise do Sudeste Asiático, Crise da Rússia e a Crise de 

confiança do Brasil – essas crises são representadas respectivamente pelos eventos históricos 

E4, E5, E6 e E8 do Quadro 12. Nesse período, o número de emplacamentos de caminhões subiu 

58,6%, sendo que a participação no mercado da VW subiu 14,3%, enquanto que a MB teve uma 

queda de 7,3% nas suas participações (nos diversos segmentos). Assim, a VW se tornou líder 

do setor em 2003, e nesse mesmo ano a Ford garantiu a terceira posição com um modesto 

aumento de 0,7% em relação a 1996. De 1996 a 2003, a Volvo e a Scania tiveram uma redução 

de 5% e 1,5%, respectivamente, nas suas participações de mercado.  Além disso, em 1998 surge 

um novo entrante no mercado, a Iveco, uma empresa do grupo FIAT, que inicia suas operações 

e conquista 1,5% do mercado de caminhões (ANFAVEA, [2015]).  
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Visando aumentar sua competitividade perante a Mercedes-Benz e a Ford, a VW lançou 

uma linha de produtos denominada Série 2000, com o mote “Caminhões sob medida”. 

Compreendendo a maior e mais completa atualização desde o lançamento da marca em 1981, 

a nova linha trazia um leque de aprimoramentos e buscava ganhar a preferência do cliente, com 

base na oferta de produtos desenhados de acordo com a necessidade específica de cada um. 

Assim, o lançamento dessa nova linha de produtos em 2000, ajudou a VW conquistar a 

liderança (MAN-LA, [2015]). 

No período de 2003 até 2006, as posições em participação de mercado das principais 

empresas do setor de caminhões não se alteraram. A VW manteve a liderança, porém a disputa 

com a MB foi muito acirrada, com diferenças menores que 1% em todos os anos do período. 

Apesar de nesse período ter ocorrido um crescimento de 12,5% no número de emplacamentos, 

nenhuma das principais empresas conseguiu conquistar uma grande fatia desse crescimento. 

Percebe-se assim, que esse crescimento foi absorvido de maneira quase equitativa pelas 

empresas, sendo que as empresas Volvo e Iveco tiveram um maior aumento nas suas 

participações no mercado, com crescimentos respectivos de 1,4% e 1,1%. Observa-se ainda, 

que a Iveco apresentou um crescimento de participação de mercado de 7,7%, no período entre 

1998 e 2008 (ANFAVEA, [2015]). 

A Figura 18 ilustra a evolução da participação de mercado do setor de caminhões, com 

capacidade de carga maior ou igual a três toneladas, do período de 1992 até 2014.  

Figura 18 – Participação de Mercado de Caminhões, de 1992 a 2014 
Fonte: Adaptada pelo autor de ANFAVEA ([2015], p. 15). 
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Do período de 2006 a 2011 o número de emplacamento de caminhões subiu 

aproximadamente 137%. Nesse período, a VW consolidou sua liderança do mercado, 

ampliando a vantagem sobre a MB de 0,9%, em 2006, para 5,3% em 2011 (ANFAVEA, [2015]). 

Além disso, verifica-se que no período de 2005 a 2014 ocorre a expansão dos modelos de 

produtos da VW, como mostrado na Figura 19. 

 

Figura 19 – Evolução da Quantidade de Modelos de Caminhões VW 
Fonte: Adaptada pelo autor de Man La (2015). 

Assim, a rápida e ampla renovação do portfólio da VW comprova as observações de 

Pires, o qual defende que nos níveis mais altos de integração entre as montadoras e os módulos, 

o modelo de consórcio modular agiliza o lançamento de novos produtos (PIRES, 2008).  Isso 

ocorre devido ao auxílio dos módulos no desenvolvimento de produtos, assim, cada módulo 

contribui no projeto de seu respectivo módulo funcional. Propiciando dessa maneira, o 

desenvolvimento de diversos módulos funcionais em paralelo e consequentemente, diminuindo 

o tempo total de desenvolvimento (COHEN et al., 1997). 

A agilidade do consórcio modular para o lançamento de novos produtos é novamente 

verificada, quando em 2005 a VW lança uma nova linha de produtos denominada Constellation. 

Inicialmente, essa linha contou com 14 modelos com capacidade técnica de 13 a 31 toneladas, 

além disso, a potência dos motores dessa linha foi ampliada possuindo modelos de 180 a 370 

cv. Desse modo, a nova linha de produtos expandiu o mercado da VW, por meio da ampliação 

das aplicações de seus produtos (MAN-LA, [2015]). 

Diferentemente da dinâmica da participação de mercado, observa-se pela Tabela 3, que 

apesar da MB ter perdido a liderança em participação de mercado para a VW em 2003, esta 

liderou a produção nacional de caminhões até 2006, tendo perdido efetivamente a liderança 

produtiva do setor apenas em 2007. Outro ponto importante, observado na Tabela 3, é a rápida 
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expansão produtiva da VW desde a inauguração da fábrica no formato de consórcio modular, 

em 1996. De 1997 a 2001, a VW passa da quarta posição para a segunda (em volume de 

produção de caminhões), superando as empresas Scania e Ford. Nesse período, a VW teve um 

aumento de produção de 183,5%.  Já de 2001 a 2007 a VW sai da segunda posição para assumir 

a liderança em volume de produção, aumentando sua produção em 107,1% (ANFAVEA, 

[2015]). 

É importante ressaltar que de 1996 a 2002 a fábrica de Resende aumentou sua produção 

em aproximadamente 103%. Enquanto, nesse mesmo período, seus principais concorrentes; MB, 

Scania, Ford e Volvo – tiveram, respectivamente, um crescimento de produção de 7%, -29%, 46% 

e 8%.  Assim, observa-se que o modelo de consórcio modular viabilizou a obtenção de recursos, 

os quais proporcionaram a rápida expansão produtiva da planta de Resende (ANFAVEA, [2015]). 

Portanto, evidencia-se que a VW obteve um crescimento do volume de produção de 

aproximandamente seis vezes entre 1996 e 2007 (ANFAVEA, [2015]).  Assim, constata-se que 

a VW foi a empresa com a maior taxa de crescimento de produção do período. Esse fenômeno 

pode ser justificado pelos seguintes fatores: 

a) Implantação do consórcio modular, que arregimentou, de maneira ágil, recursos materiais e 

expertises para viabilizar a planta de Resende (PIRES, 1998a); 

b) Incentivos para aquisição de equipamentos importados promovidos pelo plano Real e sua 

âncora cambial no período 1995 a 1999, o qual é ilustrado pelo evento histórico econômico 

E3 do Quadro 12 (SILVA, M. L. F., 2002); 

c) Redução da alíquota de importação de maquinário produtivo a partir de 1995 (BRASIL, 

1995; MIRANDA, 2001), o qual é ilustrado pelo evento histórico político P2 do Quadro 12. 

d) Apoio intensivo do BNDES através do FINAME à cadeia produtiva automotiva nacional, a 

partir de 1997 (apoio a nacionalização de peças) – esse apoio é ilustrado pelo evento histórico 

P1 do Quadro 12 (SANTOS et al., 1995). 

e) Adicionalmente, as medidas contracíclicas promovidas pelo governo do então presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva - como incentivo ao consumo, redução de IPI e expansão do crédito 

através do FINAME - estimularam a demanda por caminhões, essas medidas são ilustradas 

pelos eventos históricos P4 e P5 do Quadro 12 (FERNANDES; GUILHOTO, 2015).   

f) Esse incentivo à demanda pode ser observado pelo aumento do mercado de caminhões no 

período de 2009 a 2011, o qual cresceu 67,3% (ANFAVEA, [2015]).  Para atender à demanda 

produzida pelos incentivos governamentais iniciados em 2008 e ampliados em 2009, em 

2010 a VW abre o terceiro turno de produção, aumentando sua capacidade produtiva para 

72.000 veículos por ano (ANFAVEA, [2015]; MAN-LA, [2015]). 
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Como resposta à crise internacional de 2008, descrita como evento E10 no Quadro 12, 

medidas contracíclicas foram promovidas pelo governo do então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva – como o incentivo ao consumo por meio do FINAME e redução de IPI, essas duas medidas 

estão descritas como o evento P5 e P4 no Quadro 12 (FERNANDES; GUILHOTO, 2015).   

Esse incentivo à demanda pode ser observado pelo aumento do mercado de caminhões 

no período de 2009 a 2011, o qual cresceu 67,3% (ANFAVEA, [2015]).  Para atender à demanda 

produzida pelos incentivos governamentais iniciados em 2008 e ampliados em 2009, em 2010 

a VW abre o terceiro turno de produção, aumentando sua capacidade produtiva para 72.000 

veículos por ano (ANFAVEA, [2015]; MAN-LA, [2015]). 

 

Tabela 3: Histórico de Produção dos Principais Fabricantes de Caminhões 

 

 Produção Anual de Caminhões 

 Agrale Ford Iveco MAN MB Scania Volvo Total 

1992 612 6.591 - 3.124 14.186 3.440 2.303 30.256 

1993 1.444 8.922 - 6.212 19.108 5.130 4.702 45.518 

1994 1.475 11.686 - 8.642 27.434 6.754 5.562 61.553 

1995 1.232 13.286 - 14.353 27.059 6.550 5.820 68.300 

1996 450 9.996 - 10.461 17.864 5.326 3.722 47.819 

1997 489 16.382 - 6.697 25.039 7.793 5.058 61.458 

1998 556 14.392 - 9.833 24.886 5.633 4.790 60.090 

1999 244 12.154 - 10.641 21.817 4.671 3.398 52.925 

2000 435 15.079 848 14.631 25.763 6.046 4.965 67.767 

2001 546 14.617 3.962 18.989 23.653 5.679 4.605 72.051 

2002 606 15.201 2.599 18.570 21.021 4.271 4.825 67.093 

2003 737 16.237 1.589 22.649 23.507 6.806 5.582 77.107 

2004 743 21.477 3.548 29.271 32.157 9.949 8.676 105.821 

2005 816 24.945 3.453 32.781 32.333 12.223 10.126 116.677 

2006 406 21.269 2.792 28.632 29.546 14.275 8.292 105.212 

2007 832 27.120 5.258 39.328 37.195 15.773 10.631 136.137 

2008 1.191 31.296 12.879 46.029 43.363 16.976 14.641 166.375 

2009 588 25.293 7.508 36.994 34.231 9.030 9.693 123.337 

2010 743 34.759 14.122 57.442 47.089 18.310 18.365 190.830 

2011 1.036 40.686 - 69.275 - 22.523 24.759 158.279 

2012 448 23.462 - 36.845 - 14.911 17.468 93.134 

2013 429 25.975 - 50.923 - 25.255 26.124 128.706 

2014 407 22.199 - 38.111 - 18.974 20.647 100.338 

Fonte: Adaptada pelo autor de ANFAVEA ([2015], p. 18). 
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Do período de 2011 a 2014, houve uma queda de aproximadamente 26% no 

emplacamento de caminhões, a qual pode ser explicada pela deterização do ambiente 

macroeconômico do Brasil – esse fator histórico é descrito pelo evento E11 do Quadro 12.  Para 

se adequar à nova demanda, a VW encerrou seu terceiro turno de produção em 2012, como 

mostrado na Tabela 3, isso provocou a redução de aproximadamente 42,6% na produção de 

veículos da VW em 2012 (ANFAVEA, [2015]; MAN-LA, [2015]). 

Observa-se pelo gráfico da Figura 18 que, em 2014, ocorreu uma diminuição da 

vantagem em participação de mercado da VW em relação aos concorrentes. É importante 

observar, que o mercado de caminhões, em 2014, teve uma diminuição de 9,20% em relação a 

2013 (ANFAVEA, [2015]). Constata-se também na Figura 18, que, em 2014, apenas a Volvo e 

a MB experimentaram aumentos na participação de mercado, de 2,76% e 1,10% 

respectivamente (ANFAVEA, [2015]).  

Um dos fatores que explica o considerável crescimento de participação de mercado da 

Volvo, no período de diminuição de crescimento do PIB, é o aumento da produção agrícola 

nacional. A produção agrícola cresceu 4,8%, em 2013 e 2,7%, em 2014, sendo que esse 

crescimento aumentou a demanda por caminhões pesados, nicho cuja Volvo apresenta uma 

considerável tradição (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO [CONAB], 2014). 
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Tabela 4: Histórico das Exportações do Setor de Caminhões 

 

Fonte: Adaptada pelo autor de ANFAVEA ([2015]). 

Em relação às exportações de caminhões, observa-se pela Tabela 4, que as empresas 

com melhor desempenho no período de 1992 a 2014 foram a MB, VW, Scania e Ford. A MB 

liderou o mercado de exportações de 1992 a 2001, seguida da Ford e pela VW, respectivamente. 

Observa-se também na Tabela 4, que de 2000 a 2002 ocorreu uma intensa diminuição 

nas exportações desse setor. Essa queda é explicada, principalmente, pela crise da Argentina, a 

qual afetou sobremaneira a América Latina - um importante importador de caminhões 

brasileiro. Nesse período, houve uma queda de 20,3% – sendo que a Ford, Volvo, MB e MAN 

experimentaram quedas nas suas exportações de respectivamente 46,3%, 38,32%, 29,73% e 

 Exportação Anual de Caminhões 

 Agrale Ford Iveco MAN MB Scania Volvo Total 

1992 362 1.607 - 615 4.686 395 240 7.905 

1993 480 3.520 - 719 5.495 138 249 10.601 

1994 135 5.122 - 608 7.326 247 410 13.848 

1995 102 2.192 - 1.982 3.216 297 286 8.075 

1996 23 3.005 - 1.138 2.994 330 242 7.732 

1997 17 4.262 - 1.735 4.976 400 564 11.954 

1998 20 3.773 - 1.066 7.249 684 667 13.459 

1999 61 1.568 - 1.072 4.718 420 318 8.157 

2000 85 2.335 - 1.316 3.722 699 886 9.043 

2001 45 1.739 993 766 2.090 306 561 6.500 

2002 45 1.253 477 710 1.087 1.134 533 5.239 

2003 52 2.791 481 1.917 3.018 2.629 792 11.680 

2004 77 5.068 1.182 4.142 8.058 3.953 2.296 24.776 

2005 340 7.929 1.918 7.141 8.784 7.022 4.151 37.285 

2006 167 7.188 2.257 7.777 8.009 9.173 2.236 36.807 

2007 239 7.100 1.775 9.578 9.713 9.195 2.778 40.378 

2008 258 6.806 2.367 6.964 8.312 8.521 4.438 37.666 

2009 63 2.078 1.647 3.954 3.091 1.145 1.154 13.132 

2010 36 4.275 1.871 6.401 4.839 2.798 2.120 22.340 

2011 76 6.001 - 7.660 - 7.306 3.049 24.092 

2012 41 3.734 - 6.527 - 4.806 3.465 18.573 

2013 28 4.753 - 6.020 - 5.419 3.534 19.754 

2014 0 3.307 - 4.161 - 5.354 2.831 15.653 
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17,5%. Nesse mesmo período, apenas as empresas Agrale e Scania tiveram crescimento de 

38,03% e 22,88%, respectivamente, em suas exportações (ANFAVEA, [2015]). 

Já a partir de 2003 houve um aumento de 75% das exportações de caminhões, em relação 

a 2002, como mostra a Tabela 4. Esse fenômeno pode ser explicado pelo aumento da 

desvalorização do Real, iniciada pelo abandono da âncora cambial do Plano Real em 1999 e 

agravada pelas dúvidas trazidas pela eleição de Luís Inácio Lula da Silva – esses dois fatos 

históricos são descritos pelos fenômenos E7 e E8 do Quadro 12. No período de 2003 a 2006 a 

Scania foi a líder em exportações, tendo um aumento de 249%, a MB obteve a segunda 

colocação aumentando em 165,4%, enquanto a VW ficou em terceiro lugar com um acréscimo 

de 305,7% Particularmente no caso da VW, o signicativo aumento das exportações foi também 

influenciado pela abertura da planta no México em 2003, quando a fábrica de Resende passou 

a exportar os kits SKD utilizados no México (MAN–LA, 2015). 

De 2007 a 2009 houve uma queda de aproximadamente 67,5% no volume de exportação 

do setor. Porém, a partir de 2010, como observado na Tabela 4, as exportações de caminhões 

retomaram o crescimento. No período de 2010 a 2013, a VW liderou as exportações seguidas 

pela Scania e Ford respectivamente. Em 2014, a Scania assume a liderança, seguida pela Ford 

e a VW (ANFAVEA, [2015]; PASTORE et al., 2015). 

Devido à crise internacional de 2008, o número de exportações de caminhões caiu 

significativamente, porém a partir de 2010 as exportações retomaram seu crescimento - como 

pode ser observado na Tabela 4. Essa retomada pode ser explicada pelas políticas de incentivo 

ao consumo, adotadas ao redor do mundo após a crise de 2008. 

É importante salientar que, de 2010 em diante, a MB e a Iveco passaram a não divulgar 

seus dados de produção e exportação para as publicações da ANFAVEA. 

 

5.2.2 Visão interna 

 

Como descrito na seção 3.0 deste trabalho, a visão interna analisará o desempenho do 

consórcio modular VW entre 2005 e 2014. 

Devido à sigilosidade de algumas informações, como lucro, ROS, receita, investimentos 

em produção, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, média de horas em treinamento, 

número de colaboradores alocados em pesquisa e desenvolvimento, volume de vendas e DPV, 

essas foram convertidas em índices de variação percentual. Assim, para cada um desses 

indicadores foram apresentadas a variação acumulada e a variação anual, as quais são 

representadas respectivamente pelo gráfico de barras em azul e vermelho. A variação percentual 
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acumulada representa a variação do indicador em relação ao valor de 2005, já a variação anual 

representa a variação percentual do indicador em relação ao ano anterior. 

Ao analisar os resultados financeiros do consórcio modular VW, observa-se um intenso 

aumento da receita, entre o período de 2005 e 2010, o qual é ilustrado pela Figura 20. 

É importante salientar que de 2005 a 2006, a VW apresentou significativos crescimentos 

de receita mesmo com a retração do número de emplacamentos de caminhões no Brasil 

(ANFAVEA, [2015]). 

Entre os anos de 2005 e 2006, o número de emplacamento de caminhões caiu 7,53%, 

porém nesse mesmo período, a receita do consórcio modular VW subiu 25% (ANFAVEA, 

[2015]). De 2006 a 2008, a receita da empresa subiu 64%, enquanto o número de 

emplacamentos de caminhões no período subiu aproximadamente 65%.  

Esse aumento de receita pode ser explicado pelo lançamento, em meados de 2005, da 

nova linha de caminhões denominada Constellation. Essa linha abrangeu um grande segmento 

do mercado, sendo formada por caminhões de 13 a 65 toneladas. A linha de produtos 

Constellation foi bem recebida pelo mercado, sendo que um ano após seu lançamento o modelo 

VW Constellation 24.250 foi o caminhão mais vendido de 2006, terminando com a liderança 

do modelo da MB L1620. Além disso, em 2005, a VW também lançou uma linha de caminhões 

leves denominada Delivery, a qual é composta por caminhões de 5 a 13 toneladas. Observa-se 

também, na Tabela 4, um significante aumento das exportações a partir de 2003, sendo que, no 

período de 2003 a 2006, as exportações da VW cresceram 305,7% – contribuindo para o 

aumento da receita no período (ANFAVEA, [2015]; MAN-LA, [2015]).  

 

Tabela 5 – Variação Percentual da Receita 

 

Ano Variação Acumulada 

(em relação a 2005) 
Variação Anual 

2005 100% 0% 

2006 125% 25% 

2007 170% 36% 

2008 205% 21% 

2009 141% -31% 

2010 314% 122% 

2011 358% 14% 

2012 287% -20% 

2013 296% 3% 

2014 225% -24% 

Fonte: Adaptada pelo autor de ANFAVEA ([2015]). 
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Como pode ser observada pela Tabela 5, de 2006 a 2008, a receita da empresa 

acompanhou o intenso crescimento nacional do emplacamento de caminhões, aumentando 

64%. É importante traçar um paralelo entre a ampla renovação do portfólio promovido pela 

empresa entre 2005 e 2006, e o significativo crescimento da sua receita obtido nos anos 

seguintes. Assim, devido à revitalização de seu portfólio, o consórcio modular VW pôde 

aproveitar o período de expansão do PIB e, consequentemente, do aumento do mercado de 

caminhões. Esse crescimento do PIB pode ser explicado, majoritariamente, pelo clico de 

crescimento dos preços das comodities – descrito no Quadro 12 pelo fator histórico E7 (MAN-

LA, [2015]; PASTORE et al., 2015). 

Como pode ser observada pela Tabela 5, de 2006 a 2008, a receita da empresa 

acompanhou o intenso crescimento nacional do emplacamento de caminhões, aumentando 

64%. É importante traçar um paralelo entre a ampla renovação do portfólio promovido pela 

empresa entre 2005 e 2006, e o significativo crescimento da sua receita obtido nos anos 

seguintes. Assim, devido à revitalização de seu portfólio, o consórcio modular VW pôde 

aproveitar o período de expansão do PIB e, consequentemente, do aumento do mercado de 

caminhões. Esse crescimento do PIB pode ser explicado, majoritariamente, pelo clico de 

crescimento dos preços das comodities – descrito no Quadro 12 pelo fator histórico E7 (MAN-

LA, [2015]; PASTORE et al., 2015). 

Em 2010, as políticas contra cíclicas do governo e o aumento dos preços das 

commodities promoveram o maior crescimento do PIB na década, 7,5% (PASTORE et al., 

2015). O crescimento do PIB teve profunda influência no mercado de caminhões, alavancando 

um crescimento de 67% no licenciamento de caminhões entre 2009 e 2011. Desse modo, o 

cenário econômico desse período resultou em um crescimento de 153,5% nas receitas da VW 

(ANFAVEA, [2015]). Além da recuperação do mercado interno, é importante mencionar que a 

tentativa da recuperação da economia global, através de medidas anticíclicas, impulsionou um 

aumento de 93,7% nas exportações de caminhões da VW – o qual também contribui para o 

expressivo aumento da receita da empresa no período. 

A primeira medida contra cíclica nacional a responder a crise de 2008 foi o estímulo 

fiscal para o setor automotivo, promovida pelo governo através da redução total do imposto 

sobre produtos industrializados (IPI) - sancionada em janeiro de 2009 (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada [IPEA], 2009). No primeiro trimestre de 2009, o governo também 

promoveu outro incentivo que beneficiou o setor de caminhões: a linha de financiamento 

especial do BNDES, o FINAME, aumentou seu valor de financiamento de 80% para 100% do 

valor do produto, além disso, os juros cobrados por esse empréstimo foram reduzidos. Esses 
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estímulos setoriais ampliaram a demanda por caminhões, promovendo a rápida recuperação do 

setor. A redução do IPI e a expansão do FINAME são descritas no Quadro 12 pelos fotores 

históricos P4 e P5 (BNDES, [2015]).  

Pode-se observar nas Tabelas 1 e 5, que, apesar da taxa de crescimento do PIB ter caído 

94,2% em 2009, de 5,20% para 0,30%, a receita da MAN teve uma redução de 31% nesse 

mesmo ano. Frente à abrupta queda do PID esse resultado pode ser considerado satisfatório, se 

devendo principalmente a já mencionada ampliação de seu portfólio nos anos anteriores, a qual 

fortaleceu a marca frente às suas principais concorrentes, e às medidas contra cíclicas 

promovidas pelo governo (BRESSER-PEREIRA, 2009). 

Em relação à participação de mercado, é possível observar que em 2009 o consórcio 

modular VW ampliou sua vantagem em relação à MB. Esse distanciamento foi também 

influenciado pela ampliação do portfólio de produtos da VW – a qual pôde ser realizada 

rapidamente devido à cooperação dos parceiros modulistas, tanto em relação à participação no 

desenvolvimento dos produtos, quanto na ampliação da estrutura produtiva de cada módulo na 

planta de Resende (MAN-LA, [2015]). 

A partir de 2012 entrou em vigor uma nova lei sobre emissões de gases, a qual limitou 

a emissão de gases poluentes dos motores a Diesel – essa regulamentação é denominda fase P7 

do PROCONVE e está registrada como o evento histórico LA6 do Quadro 12. Devido a essa 

regulamentação, os caminhões passaram a utilizar sistemas de tratamento de emissões do tipo 

EURO5 – descrito no Quadro 12 como os eventos históricos T5 e T6 - os quais aumentaram os 

seus preços finais. Prevendo esse aumento de preço, muitos clientes optaram por antecipar a 

compra de caminhões em 2011, evitando assim, o incremento de preço causado pela adição de 

sistemas de tratamento de emissões (FERRARESE et al., 2012). 

Esse comportamento dos consumidores potencializou a receita do consórcio modular 

em 2011, porém a demanda de 2012 foi reduzida pela antecipação das aquisições (ANFAVEA, 

[2015]; MAN-LA, [2015]). 

Entre 2013 e 2014 a receita da VW teve uma redução de 19,61%, isso ocorreu devido à 

acentuada redução da taxa de crescimento do PIB e a consequente queda nos investimentos 

nacionais o que afeta diretamente a venda de caminhões (PASTORE et al., 2015). Em 2014, o 

crescimento do PIB foi de apenas 0,1%, ocorrendo uma queda de 96,3% em relação a 2012, 

enquanto a receita do consórcio modular VW teve uma redução de 19,61% (ANFAVEA, 

[2015]). A queda do PIB está relacionada à deteriorização do ambiente macroeconômico 

nacional, descrito pelo evento histórico E11 do Quadro 12. 
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Além da receita da empresa, é importante apresentar seu lucro líquido e seu retorno 

sobre as vendas (ROS), para traçar um panorama mais preciso do desempenho financeiro do 

consórcio modular VW. As Figuras 20 e 21 representam o lucro líquido e o ROS do consórcio 

modular VW, respectivamente. Observa-se que o lucro e o ROS seguem uma tendência similar 

ao da receita da empresa, porém, a diferença de magnitude entre a receita e o lucro pode ser 

explicada pelos investimentos realizados pela empresa.  

Observa-se que, de 2005 a 2006, houveram investimentos em P&D relacionados à fase 

final do projeto Constellation, bem como investimentos nos processos internos, para viabilizar 

a produção dessa nova linha de caminhões. Assim, uma significativa parcela da receita da 

empresa foi reinvestida, isso pode ser observado nos investimentos de 2005 e 2006 – ilustrados 

nas Figuras 22 e 23. 

Figura 20 – Variação Percentual Lucro Líquido 
Fonte: Elaborada pelo autor por meio de análise de realtórios internos da empresa de diferentes anos. 

Pela Figura 21 é possível observar que o ROS de 2010 apresentou um crescimento de 

cinco vezes em relação a 2005, enquanto que no período de 2010 a 2014 a empresa apresentou 

uma retração de 75% nesse indicador. Novamente, percebe-se que o ciclo de alta das comodities 

aliado à renovação do portifólio, alavancaram os indicadores financeiros da empresa de 2005 a 

2009. Além disso, a partir de 2009 as medidas contraciclicas promovidas pelo governo 

potencializam o desempenho dos indicadores financeiros da VW. Os eventos históricos do ciclo 

de alta das comodities; das medidas contracíclicas de redução do IPI e da redução dos juros do 

Finame, são representados no Quadro 12 pelos eventos E9, P4 e P5 respectivamente. 
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Figura 21 – Variação Percentual do ROS 
Fonte: Elaborada pelo autor por meio de análise de realtórios internos da empresa de diferentes anos. 

O gráfico da Figura 22 mostra a evolução dos investimentos na planta de Resende-RJ. 

Enquanto o gráfico da Figura 23 mostra a evolução nos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). De 2005 a 2006 observa-se uma queda de 66,7% no investimento em 

produção. Já de 2009 a 2010 se observa um crescimento de 178% no investimento em produção. 

 

 

Figura 22 – Variação Percentual - Investimentos em Produção 
Fonte: Elaborada pelo autor por meio de análise de realtórios internos da empresa de diferentes anos. 

Observa-se também que o aumento dos investimentos no processo produtivo e em P&D 

ocorridos entre 2009 e 2011, representado pelos gráficos das Figuras 22 e 23 respectivamente. 

Do período de 2009 a 2011, os investimentos em P&D e no processo produtivo cresceram 258% 
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e 306%, respectivamente. Porém do período de 2011 a 2014 os investimentos em P&D tiveram 

uma redução de 67%, enquanto os investimentos no processo produtivo regrediram 39%. 

Figura 23 – Investimentos em P&D 
Fonte: Elaborada pelo autor por meio de análise de realtórios internos da empresa de diferentes anos. 

Além dos indicadores financeiros, para obter uma visão holística da empresa, se torna 

necessário também analisar os indicadores internos das instituições. Os indicadores da 

perspectiva interna abordados neste trabalho serão: produção anual de caminhões, vendas 

anuais, taxa de defeitos por veículo e horas de treinamento por colaborador da produção. 

A variação da produção do período de 1992 a 2014 é mostrada na Tabela 3, na qual se 

observa um aumento de 238,2% da produção entre 1997 e 2003. Desde a inauguração do 

consórcio modular, em 1997, a VW apresentou um intenso crescimento na sua produção, desse 

modo, constata-se que o sistema produtivo de consórcio modular viabilizou o crescimento 

produtivo na Planta de Resende. Porém, outros fatores conjunturais, como a âncora cambial de 

1994 a 1999; a desoneração de impostos para a importação de bens produtivos e o 

financiamento do BNDES na aquisição de maquinários, representados respectivamente pelos 

fatores históricos E7 e P1 Quadro 12, pontencializaram a capacidade produtiva do consórcio 

modular na sua primeira década de instalação. 

Entre 2005 e 2008, o aumento de produção de 46,6% – verificado na Tabela 3 – foi 

impulsionado pela fabricação de duas novas linhas de veículos: o Delivery, modelo de 

caminhões leves; e o Constellation modelos de caminhões semipesados e pesados. Como 
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podem ser observados na Figura 22, os investimentos do consórcio modular do período de 2005 

a 2008 suportaram tanto o crescimento quanto o aumento de variedade da produção.  

No período de 2008 a 2011 além de um expressivo aumento na produção de veículos 

também ocorreu um incremento de quase 30% nos modelos de caminhões da VW. Observa-se, 

pela Figura 19, que o aumento da complexidade do mix e do volume de produção – dos anos de 

2010 e 2011, foram suportados pelo aumento dos investimentos na fábrica e pela criação do 

terceiro turno de produção (MAN-LA, [2015]). 

Observa-se, devido ao aumento do portfólio do consórcio modular VW, que a empresa 

intensificou sua política de atendimento “sob medida” às necessidades do cliente - assim mesmo 

com a intensa redução da produção do período de 2011 a 2014, ocorreu um aumento do portfólio 

de produtos da empresa – como pode ser observado na Figura 19. Essa estratégia de 

diferenciação frente aos seus concorrentes visou à garantia da liderança do mercado em um 

cenário de crise econômica e de acirramento da competição (MAN-LA, [2015]).  

Devido ao volume crescente da produção e da diversidade do portfólio, torna-se 

importante analisar a flexibilidade desse sistema produtivo. Assim, serão analisados dois tipos 

básicos de flexibilidade de produção: a flexibilidade de volume e de mix de produtos. 

A variedade de produtos requer a flexibilidade mix, a qual pode ser obtida através de 

máquinas com diversos tipos de set-up e rápida troca entre esses. Outro fator importante para a 

flexibilidade de mix é a força de trabalho, treinamentos que tornem os operadores versáteis – 

capazes de realizarem diferentes operações em diferentes postos de trabalho. Além disso, 

treinamentos que foquem a especialização dos operadores aumentam a flexibilidade do volume. 

É importante observar, que a flexibilidade de volume de curto prazo também é alcançada pelos 

ajustes adicionais de horas de trabalhos para atender os volumes de produção, como abertura 

ou fechamento de turnos, horas extras ou dias de folga – dependendo do aumento ou diminuição 

do volume demandado. 

A flexibilidade produtiva também é intensamente influenciada pela arquitetura do 

produto, assim para aumentar a flexibilidade se deve aumentar a modularidade do produto. Uma 

arquitetura modular, que permita o uso de um número limitado de módulos intercambiáveis 

para compor todo o portfólio de produtos - proporcionando tanto o aumento flexibilidade de 

mix quanto de volume. Isso ocorre porque a modularidade simplifica os processos de 

manufatura, reduzindo as diferenças no processo de fabricação dos diversos modelos de 

produtos que compõem o portfólio da empresa.  Assim, com uma arquitetura modular de 

produto, os tempos de set-up das máquinas podem ser consideravelmente reduzidos. Além 

disso, a modularização do produto aumenta a padronização das operações de montagem para 
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os diferentes produtos – os quais, por serem compostos por módulos semelhantes, possuiriam 

operações similares.  

Em relação ao consórcio modular, constata-se que esse modelo produtivo potencializa 

tanto a flexibilidade produtiva de mix quanto de volume. Pois os operadores dos fornecedores 

modulares se especializam na montagem de seus respectivos módulos funcionais – portanto, 

devido a essa especialização ocorre um aumento na flexibilidade de volume de produção. 

Ademais, os fornecedores modulares possuem um programa de treinamento que visa tornar os 

operadores mais versáteis, através da orientação e revesamento dos operadores em diferentes 

postos de trabalho - aumentando assim a flexibilidade de mix.  

A evolução em médias de horas em treinamento por funcionário ligado à produção, 

ilustrada pela Figura 24, mostra que para suportar a expansão do portfólio da empresa e o seu 

aumento da produção foi necessário intensificar o processo de treinamento – o que 

potencializou o tando o aumento de flexibilidade de mix e de volume do consórcio modular 

VW. 

Através da Figura 24 é possível avaliar a evolução do número médio de horas de 

treinamento por colaborador ligado à produção. Do período de 2005 a 2014, observa-se o 

aumento do treinamento de modo quase linear. Em 2011, ocorreu um aumento adicional de 

treinamento justificado pela implantação do terceiro turno de produção. 

 

Figura 24 – Variação percentual Média de Horas de Treinamento por Colaborador da 

Produção 
Fonte: Elaborada pelo autor por meio de análise de realtórios internos da empresa de diferentes anos. 
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O consórcio modular VW também favorece a flexibilidade ao facilitar o processo de 

adequação da mão de obra ao volume produzido. Pois cada módulo do consórcio é responsável 

pela contratação de seus próprios operadores – os quais atuarão no seu segmento da linha de 

produção. Desse modo, tornam-se mais ágeis os processos de contratação e dispensa nos casos 

de aumento ou diminuição do volume produzido, bem como as adquações através de horas 

extras ou redução das jornadas de trabalho. 

Em relação à arquitetura do produto, o consórcio modular potencializa a modularização 

do portfólio, pois o processo de desenvolvimento do produto também é realizado de forma 

modular. Assim, cada fornecedor modulista auxilia no desenvolvimento do seu respectivo 

módulo funcional, de forma que os módulos do produto sejam desenvolvidos em paralelo e 

integrados nas fases mais avançadas do projeto.  

Igualmente, observa-se pela Figura 19 e 23 que o crescimento dos investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento corresponde ao aumento de portfólio da empresa, sendo que uma 

importante parcela desse investimento é direcionada para a modularização do produto e a 

integração dos módulos funcionais. O foco de desenvolvimento nessas vertentes aumenta a 

intercambiabilidade dos módulos que compõe o produto e, consequentemente, potencializa a 

flexibilidade do consórcio modular VW. 

Em relação às vendas, se observa pela Figura 25 que o seu desempenho segue uma 

tendência semelhante à receita e à produção – sendo assim, altamente influenciável pelos 

seguintes eventos históricos do Quadro 12: ciclo de alta das comodities (E9), crise de 2008 

(E10), redução do IPI (P4), redução dos juros do Finame (P5), deteriorização do ambiente 

macroeconômico nacional (E11) e adoção da tecnolocia de controle de emissões EURO V 

(LA6, T5, T6). A mudança da legislação de emissões, em 2012, para o padrão EURO V 

antecipou as vendas dos modelos EURO III em 2011, afetando assim a dinâmica de vendas. 

Na Figura 25 se observa que a crise de 2008 (E10) teve seus maiores efeitos em 2009, 

provocando um recuo de 33% nas vendas de caminhões. Porém, em 2010, influenciadas pelas 

medidas anticíclicas promovidas pelo governo-as quais foram efetivadas no mercado de 

caminhões por meio da redução do IPI (P4) e da redução dos juros do Finame (P5) – as vendas 

aumentaram 83%. A partir de 2011 ocorre a deterização do ambiente macroeconômico nacional, 

o qual interfere diretamente no desepenho das vendas, assim, observa-se uma redução de 67% 

nas vendas no período de 2011 a 2014. 
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Figura 25 – Variação Percentual do Desempenho de Vendas 
Fonte: Elaborada pelo autor por meio de análise de realtórios internos da empresa de diferentes anos. 

Ao longo do período de 2005 a 2014, observa-se pela Figura 26 uma diferença entre os 

volumes vendidos e fabricados – a qual pode ser analisada como uma estimativa do estoque de 

produtos. 

Pela Figura 26, observa-se que houve formação de estoque nos anos 2005, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 e 2013, enquanto houve a diminuição do estoque em 2006, 2012 e 2014.  

Figura 26 – Variação Percentual da Diferença entre a Produção e Vendas 
Fonte: Elaborada pelo autor por meio de análise de realtórios internos da empresa de diferentes anos.  
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Ao se analisar a diferença entre produção e vendas de maneira acumulativa, é possível 

obter uma visão aproximada do estoque ao longo do tempo, como ilustrado pelo gráfico da 

Figura 27.  

De acordo com o gráfico da Figura 27, do periodo de 2005 a 2011 houve um aumento 

de 10 vezes na diferença entre o volume produzido e vendido. Entre 2011 e 2014 ocorreu uma 

diminuição 43% nessa diferença. 

 

Figura 27 – Variação Percentual da Evolução da Diferença entre Produção e Vendas 
Fonte: Elaborada pelo autor por meio de análise de realtórios internos da empresa de diferentes anos. 

Desse modo, através das Figuras 26 e 27 é possível observar que ocorre um aumento do 

estoque entre 2007 e 2011. Entretanto, a partir de 2012, existe uma tendência de redução do 

estoque.  

De acordo com o gráfico da Figura 26, se percebe que em 2011 houve o maior 

crescimento do estoque, o qual pode ser explicado pela estratégia de aumentar a produção de 

veículos com o sistema de tratamento de emissões EURO III. Pois, esses veículos possuem um 

menor custo – o que os torna mais atraente aos clientes. De acordo com a legislação, os veículos 

EURO III produzidos em 2011, ainda poderiam ser vendidos em 2012, apesar de que os veículos 

EURO III produzidos a partir de 2012 não pudessem ser vendidos no mercado brasileiro. Essa 

estratégia pode ser confirmada pela redução acentuada do estoque de 2012, causada pela venda 

dos veículos EURO III.  

A partir de 2012, a empresa se adequa à nova conjuntura setorial e macroeconômica, 

reduzindo sua produção, e assim, diminuindo seu estoque. 
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Outro aspecto interno importante para a empresa é a qualidade de seus processos. Nesse 

trabalho, é utilizado o indicador defeito por veículo (DPV) – o qual é calculado por meio da 

relação entre defeitos percebidos ao longo do processo produtivo e a quantidade de veículos 

produzidos. A Figura 28 ilustra o DPV normalizado, onde é possível observar uma grande 

instabilidade no indicador durante o período de 2005 a 2008. Assim, de 2005 a 2006 ocorreu 

uma queda 33% no DPV, enquanto de 2007 a 2008 ocorreu um aumento de 29% nesse 

indicador. A partir de 2008 ocorreu uma acentuada queda no indicador DPV, sendo que de 2008 

a 2009 esse indicador apresentou uma queda de 70%, já de 2009 a 2014 ocorreram oscilações 

com menor amplitude.  

Figura 28 – Variação Percentual da Taxa DPV 
Fonte: Elaborada pelo autor por meio de análise de realtórios internos da empresa de diferentes anos. 

A grande instabilidade no indicador DVP, durante o período de 2005 a 2008 pode ser 

explicado pela curva de aprendizado das duas novas linhas de veículos, o Delivery e o 

Constellation, lançados em 2005. 

A partir de 2008, se observa uma acentuada queda no indicador DPV; esse decréscimo 

se deve à assimilação dos processos de fabricação inerentes aos novos produtos lançados pela 

empresa, bem como à estabilização da base dos fornecedores. Além disso, analisando 

conjuntamente os gráficos da Figura 24 e da Figura 28, constata-se que o aumento do tempo 

médio de treinamento por funcionário da produção favoreceu a redução do indicador DPV. 

No período de 2010 a 2013, o DPV apresenta um comportamento estável com uma leve 

tendência à redução. Porém, em 2014 ocorre um aumento de 74,6% nesse indicador, sendo que 

um dos prováveis motivos desse fenômeno é a redução da qualidade de alguns fornecedores 

secundários e terciários, devido aos problemas financeiros causados pela retração do setor 

industrial em 2014 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA [CNI],[2014]).
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Uma vez terminada a análise dos resultados deste trabalho se faz necessário resgatar os 

objetivos específicos e geral desta pesquisa, para que o cumprimento desses seja discutido.  

Objetivos Específicos: 

OE1) Identificar os fatores chave referentes ao desempenho de consórcios modulares. 

OE2) Formular um modelo multidimensional de análise de dempenho, que leve em 

consideração os fatores históricos internos e externos à empresa; 

OE3) Definir quais os indicadores da empresa serão utilizados para a análise de desempenho 

do consórcio.modular VW.; 

OE4) Mapear e descrever os principais eventos históricos, internos e externos à empresa, os 

quais potenciamente afetaram o consórcio; 

OE5) Relacionar a evolução dos indicadores do consórcio modular VW aos eventos históricos 

mapeados. 

Sendo que os objetivos específicos compõem o seguinte objetivo geral: “Analisar o 

desempenho da VW ao longo da sua existência, focando o mercado de caminhões, através de 

uma abordagem multidimensional, o que implica considerar conjunturas macroeconômica, 

mercadológica e tecnológica do período”. 

Ao averiguar o objetivo específico OE1, observa-se que esse foi atingido na seção 2.1, 

sendo que os principais fatores chaves dos consórcios modulares utilizados posteriormente na 

fase de análises foram: aumento da agilidade no desenvolvimento de novos produtos; facilidade 

no aumento do portfólio da empresa; flexibilidade de volume/mix; e o compartilhamento de 

investimentos na planta entre a montadora e os fornecedores modulares. 

Por sua vez os objetivos específicos OE2, OE3 e OE4 foram atingidos respectivamente 

nas seções 3.1, 3.3 e 5.2. Sendo que uma vez definido o MMAD (OE2), seus indicadores da 

empresa (OE3) e seus fatores históricos (OE4); esses elementos foram utilizados para realizar 

uma análise de multidimensional desempenho de desempenho do consórcio modular.  Assim, 

na seção 5.0, o objetivo OE5 foi atingido: relacionar a evolução dos indicadores do consórcio 

modular VW aos eventos históricos mapeados. 

Ao realizar os objetivos específicos dess pesquisa, atingiu-se também seu objetivo geral: 

“Analisar o desempenho da VW ao longo da sua existência, focando o mercado de caminhões, 

através de uma abordagem multidimensional, o que implica considerar conjunturas 

macroeconômica, mercadológica e tecnológica do período”. 
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Assim, a partir das análises realizadas ao longo da seção 5.0, é possível afirmar que 

houve a influência positiva do consórcio modular nos seguintes aspectos da VW: 

a) Expansão da capacidade produtiva 

b) Expansão de portifólio de produtos 

c) Flexibilidade produtiva 

d) Indicadores Econômicos 

Em relação à expansão da capacidade produtiva, o consórcio modular VW proporcionou 

uma rápida expansão produtiva para a empresa. Essa rápida expansão produtiva foi viabilizada 

pelos investimentos conjuntos e pela utilização da experiência dos fornecedores modulares. 

Além disso, estímulos fiscais, ofertas de crédito do BNDES e o preço do dólar estimularam a 

aquisição de equipamentos produtivos em meados da década de 1990. Com isso, evidencia-se 

agilidade de expansão produtiva do consórcio modular, inicialmente foi potencializada pela 

conjuntura econômica e fiscal do final da década 1990.  

Outro importante fator observado nessa pesquisa foi a expansão de portifólio de 

produtos proporcionado pelo consórcio modular VW, entre 2005 e 2014 o número de modelos 

da empresa subiu de 77 para 115. Um fator que agiliza o lançamento de novos produtos é a 

participação dos fornecedores modulares no desenvolvimento de seus respectivos módulos 

funcionais, os quais são desenvolvidos paralelamente. Desse modo, esse modelo de 

desenvolvimento de produtos potencializa a característica modular dos caminhões, por 

estimular a utilização dos mesmos módulos funcionais em diferentes modelos de produtos. 

Assim, conclui-se que o consórcio modular VW agiliza o desenvolvimento e lançamento de 

novos produtos, além de estimular a modularização dos seus principais sistemas funcionais. 

Observando o aumento de portfólio de produtos da empresa e dos volumes de produção, 

é possível sustentar o argumento que o modelo de consórcio modular promoveu o aumento da 

flexibilidade produtiva, tanto de mix, quanto de volume. Apesar de a flexibilidade produtiva ser 

uma característica de difícil medição, é possível analisar qualitativamente os fatores que a 

influenciam. Em suma, o aumento do portfólio de produtos e do volume de produção foi 

suportado pelo aumento de flexibilidade produtiva, a qual por sua vez foi subsidiada pelos 

seguintes fatores: investimentos em produção, treinamentos da mão de obra da produção, e 

investimentos em desenvolvimentos de novos produtos.  

De 2005 a 2011 a empresa apresentou um aumento de portfólio e de produção de 24% 

a 111%, enquanto que o aumento de investimento em produção e de treinamento dos 

colaboradores relacionados à produção foi de 91% e 860%, respectivamente. Ademais, houve 

um incremento no investimento em desenvolvimento de novos produtos de 365%, no período 
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de 2005 a 2011, o qual potencializou a modularidade do produto. Assim, há fortes indícios que 

o consórcio modular VW apresenta flexibilidade produtiva, a qual foi subsidiada pelos 

investimentos das empresas em treinamento, bens de produção e desenvolvimento de produtos.  

Em relação aos indicadores financeiros foi observado que a rápida expansão do portfólio 

de produtos fundamentou o crescimento das vendas e receitas da empresa, assim de 2005 a 2011 

as receitas e o volume de vendas da VW cresceram 258% e 85%, respectivamente. Nesse 

mesmo período, o lucro líquido e o ROS cresceram 1.900% e 460%, respectivamente. 

É importante salientar que durante a crise de 2008, o PIB apresentou uma desaceleração 

de 0,9% em relação a 2007. Porém, os piores efeitos da crise ocorreram em 2009; nesse ano, o 

PIB desacelerou 4,9% em relação a 2008. Apesar da crise não ter afetado os resultados financeiros 

da empresa em 2008, os indicadores mostram uma desaceleração do seu desempenho financeiro 

em 2009. Assim, em 2009, o volume de vendas, a receita e o lucro líquido tiveram uma retração 

de 33%, 31% e 14%, respectivamente. Observa-se que mesmo no auge da crise, em 2009, a VW 

conseguiu aumentar seu ROS em 103%. Naquele ano, a VW ampliou sua liderança no mercado 

de caminhões em 3,0 % em relação a MB. A partir desses dados, é possível afirmar que o 

consórcio modular VW potencializou seu desempenho financeiro nos cenários macroeconômicos 

positivos, além de se mostrar resiliente nos períodos de crise.  

Em relação ao modelo de análise proposto nesse trabalho, constatou-se que, ao 

considerar o cenário externo à empresa, esse permitiu analisar a resiliência do consórcio 

modular às crises, bem como a sua capacidade de aproveitar e potencializar receitas e lucros 

nos ciclos de expansão econômica. Além disso, o modelo conseguiu avaliar os efeitos das 

legislações e alterações tecnológicas no negócio. Sendo assim, conclui-se que ao considerar 

aspectos externos à empresa, conjuntamente às dimensões do BSC, obtém-se um modelo de 

análise mais completo – possibilitando relacionar, de maneira qualitativa, as respostas dos 

indicadores de diferentes dimensões da empresa aos eventos externos. 

Como limitação desta pesquisa é válido citar a ausência dos dados financeiros, volumes 

de vendas e qualidade, do período de 1996 a 2005. Esses dados estão indisponíveis, pois 

anteriormente a 2005 os dados da VW caminhões eram registrados em conjunto com a operação 

de automóveis da VW.  Quanto à discussão de flexibilidade produtiva, seria necessário um 

estudo estatístico específico envolvendo o consórcio e outra empresa similar com modelo de 

produção tradicional para a obtenção de dados. 

Com relação à trabalhos futuros a utilização do MMAD na análise de empresas similares 

e em empresas de diferentes nichos e/ou com diferentes modelos produtos, auxiliaria o 

desenvolvimento e validação desse modelo de análise.
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