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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo explorar o conceito de cadeias globais de valor de Gereffi, 

Humphrey e Sturgeon (2005), especialmente no que diz respeito às relações de poder entre 

firmas inseridas na cadeia automotiva. A pesquisa busca identificar a governança nas relações 

interfirmas entre uma firma-líder do setor automotivo e uma subcontratada de 2º nível, isto é, 

uma empresa que fornece serviços menos complexos, atendendo às necessidades dos 

fornecedores de 1º nível, os quais são globais e detêm tecnologia para o fornecimento e 

produção de componentes complexos ao longo do processo produtivo do setor automotivo. A 

metodologia utilizada envolveu a realização da pesquisa descritiva à partir da realização de dois 

tipos de entrevistas: semiestruturada presencial e com questionário aplicado via e-mail. O 

conteúdo das entrevistas e dos questionários foi compilado para depois ser analisado de forma 

qualitativa, somando-se a isso uma análise quantitativa para identificar os tipos de governança 

apresentados na cadeia de valor da montadora em sua relação com a fornecedora, através da 

aplicação da teoria de Gereffi et al. (2005) ao contexto. Como principal resultado, a pesquisa 

constatou que três tipos de governança que norteiam a relação entre a montadora e a 

fornecedora: relacional, cativa e hierárquica. Também identificou um novo tipo de governança 

que não foi englobado na teoria aplicada, classificado na presente pesquisa como “quasi-

mercado”, demonstrando que a agência da firma-líder não pode ser reduzida à estrutura do 

modelo apresentada pelos autores. A pesquisa limita-se ao estudo teórico e um estudo do caso, 

em uma montadora e uma fornecedora de serviços, fazendo uma comparação deste com a 

literatura existente sobre o assunto, visando à produção de conhecimento em um contexto 

Brasileiro. 

Palavras-Chave: Indústria Automobilística, Redes de Produção Globais, Cadeia Global de 

Valor e Governança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ABSTRABT 

This research aims to explore the concept of global value chains Gereffi, Humphrey and 

Sturgeon (2005), especially with regard to the balance of power between the automotive chain 

firms. The research seeks to identify the interfirm relations governance between a steady leader 

in the automotive sector and a subcontractor of 2nd level, that is, a company that provides less 

complex services, meeting the needs of suppliers of 1st level, which are global and have 

technology for the supply and production of complex components along the production process 

of the automotive sector. The methodology involved the implementation of descriptive research 

from two types of interviews: face-to-face and semi-structured questionnaire applied via email. 

The content of the interviews and questionnaires was compiled, adding to that a quantitative 

analysis to identify the types of governance presented in the value chain of the assembler in 

your relationship with the supplier, through the application of the theory of Gereffi et al. (2005) 

to the context. As the main result, the research found that three types of governance that guide 

the relationship between the assembler and the supplier: relational, captive and hierarchical. It 

also identified a new type of governance that was not englobed in the applied theory, classified 

in the present research as "quasi-market", demonstrating that the agency of the leader firm 

cannot be reduced to the structure of the model presented by the authors. The research is limited 

to the theoretical study and a case study, in a car maker and a service provider, making a 

comparison with the existing literature on the subject, aiming at the production of knowledge 

in a Brazilian context. 

Keywords: Automotive Industry, Global Production Networks, Global Value Chain and 

Governance. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de integração global dos mercado, após a reestruturação capitalista e 

tecnológica ocorrida nas décadas de 1970 e 1980, ocasionou o desenvolvimento de uma nova 

estrutura socioeconômica organizada em redes (CASTELLS, 1999). Essa integração foi 

possibilitada pela tecnologia da informação e proporcionou o aumento do poder das empresas 

em relação aos trabalhadores e territórios. Para Castells (1994), a globalização transformou o 

mundo de “espaço de lugares” para “espaço de fluxos”, pois as empresas estavam interligadas 

pela tecnologia da informação, possibilitando sua integração global.  

Com o início da era da informação, a produtividade e o poder estavam relacionados a 

geração, processamento e transmissão da informação (CASTELLS, 1999). Dentro deste 

contexto, mudanças importantes ocorreram nos processos produtivos: transição da produção 

em massa para produção flexível, flexibilidade do produto e do processo, implementação de 

novos métodos de gerenciamento, formação de redes entre empresas, entre outros (CASTELLS, 

1999). A integração global e os ganhos em escala fizeram com que as empresas começassem a 

viabilizar os sistemas de aglomeração locais, estimulando a regionalização, para poderem 

responder à competitividade a nível mundial (TIGRE, 1998, p.88). A integração dos mercados 

mundiais através do comércio trouxe a desintegração de empresas multinacionais, pois as 

mesmas consideraram vantajoso terceirizar uma parcela crescente de suas atividades de 

fabricação e serviços, tanto no país de origem, quanto no exterior (GEREFFI; HUMPHREY; 

STURGEON, 2005). Os países emergentes viram a oportunidade de aproveitar essa estratégia 

de cooperação para atrair partes das cadeias produtivas, com o intuito de conciliar a cooperação 

e competição ao longo da cadeia global de valor. 

Porter (1985) iniciou os estudos sobre o conceito de “valor” no campo da administração 

estratégica, no qual mostrou que o valor criado pelas firmas geram vantagem competitiva. O 

conceito de cadeia global de valor (CGV), surgiu a partir da concepção de cadeias globais de 

commodities (CGCs), desenvolvida por Hopkins e Wallerstein (1986), ao analisarem as 

atividades envolvidas na produção de bens e serviços finais em conjunto com a influência do 

governo na definição de tarifas, fluxo de mercadorias e sistemas de produção globais.  

Anos depois, Gereffi (1994) desenvolveu o estudo sobre as CGCs definindo-as como 

um conjunto de redes interconectadas em torno de um bem ou serviço específico que liga todos 

os agentes dentro da economia. A ênfase de Gereffi recai sobre a importância da formação de 

cadeias produtivas com distribuição global e organização fragmentada, considerando as firmas-

líderes como atores-chave e responsáveis pela coordenação e controle da produção, o que o 
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autor define como “governança”, divididas em dois tipos: as comandadas por “compradores” e 

as comandadas por “produtores”. 

Posteriormente, o conceito bimodal da governança das CGC foi aperfeiçoado com o 

intuito de fazer com que a teoria pudesse ser aplicada a um leque maior de cadeias mercantis. 

Com isso, surgiu a teoria da cadeia global de valor (CGV) que, com a alteração do termo 

“commodity” para “valor”, passou a englobar todas as atividades necessárias para a produção 

e disponibilização de um produto ou serviço, incluindo as estruturas, sequências, elos e 

elementos necessários, adicionando valor ao processo como um todo, através de estágios ao 

longo da cadeia (GEREFFI et al., 2005). Sturgeon (2001) mostra que o estudo da cadeia envolve 

o mapeamento das atividades que levam a produção de bens e serviços, e as cadeias de valor 

frequentemente compartilham atores econômicos comuns e são dinâmicas de modo que são 

reutilizadas e reconfiguradas de forma contínua” (2001, p.10).  

O propósito da sociologia da cadeia de valor desenvolvida por Gereffi et al. (2005) é 

mostrar que a análise das CGVs deve incluir também o poder das firmas líderes que ganham 

vantagem competitiva ao coordenar toda cadeia global de valor, através da detenção de 

atividades-chave como tecnologia e inovação, além das patentes de marcas. Críticos como 

Henderson et al. (2011) argumentam que essa abordagem é limitada, uma vez que, ao abordar 

a ligação das firmas com diferentes localizações geográficas, não considera a influência que 

podem exercer os contextos nacionais ou regionais nos quais estão inseridas. Comunidades e 

territórios, que interferem nas relações interfirmas e são parte fundamental da produção de valor 

ao longo da cadeia, estariam sendo negligenciados pela abordagem do sociólogo norte-

americano.  

A despeito das críticas, o modelo teórico desenvolvido por Gereffi et al. (2005) é salutar 

em avaliar a dinâmica das relações de poder entre firmas, dando continuidade a uma tradição 

iniciada por autores como Coase (1988), Williamson (1996) e North (1990), que desde a década 

de 1960 vêm explorando o conceito da economia dos custos de transação no bojo das atividades 

das firmas em mercados variados. Os autores desenvolveram um modelo mais complexo e 

capaz de incorporar tanto as CGV estimuladas pelo “produtor” quanto as CGV estimuladas pelo 

“comprador”, através da definição de cinco tipos básicos de governança da cadeia de valor 

(mercado, modular, relacional, cativa e hierárquica). 

No que diz respeito às indústrias automobilísticas (IA), a integração global também fez 

com que as empresas líderes formassem uma rede de empresas subcontratadas através do 

processo de follow sourcing. A formação de fornecedores globais levou a uma maior integração 

entre as montadoras e os fornecedores de 1º nível, pois as montadoras desverticalizaram e 
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transferiram parte de seu processo produtivo (GEREFFI; HUMPHREY; STURGEON, 2005) e 

focaram nas atividades consideradas mais importantes, como design e desenvolvimento do 

produto. Também ocorreu a ascensão dos fornecedores locais, que tiveram que se instalar 

próximo às plantas das montadoras para atender a entrega sequenciada de componentes, 

assumindo também outras funções como, por exemplo, a cooperação no design dos produtos 

(STURGEONS et al., 2009). 

No Brasil, o processo de abertura comercial nos anos de 1990 e a abertura do Regime 

Automotivo Brasileiro (RAB) no ano de 1995, fez com que as indústrias automobilísticas (IA) 

tradicionais se reestruturaram e novas montadoras ingressaram no mercado interno de veículos, 

levando a modernização de toda sua cadeia produtiva. Este processo contemplou a mesorregião 

do Sul Fluminense, que despontou no desenvolvimento econômico local com a vinda da 

Volkswagen (1996) para o município de Resende e, posteriormente, com a instalação da PSA 

Peugeot Citroën (2001) no município de Porto Real (RAMALHO, 2005). A abertura que o 

regime proporcionou, também fez com que as principais montadoras modernizassem as plantas 

existentes e apostassem em novas fábricas destinadas a regiões fora do ABC Paulista e das áreas 

tradicionais mais sindicalizadas que possuíam maior experiência em lutas trabalhistas 

(RAMALHO & SANTANA, 2006). Posteriormente, com a instalação da Nissan no município 

de Resende (2013) e da Jaguar Land Rover (2016) no município de Itatiaia, o polo automotivo 

da região Sul Fluminense se tornou um dos principais do país. 

Os arranjos produtivos instalados na região Sul Fluminense mostram a utilização do 

processo de follow sourcing e a importante relação entre os fornecedores e a montadora no 

processo produtivo. Com isso, torna-se pertinente identificar os tipos de governança inerentes 

a esse tipo de relação entre fornecedor e montadora e optou-se por estudar na presente pesquisa, 

as relações interfirmas de uma montadora, denominada ALFA, e uma fornecedora de serviços, 

denominado BETA, ambas instaladas na região. 

Gereffi et al. (2005) mostram que as relações interfirmas precisam de um maior grau de 

coordenação por parte das firmas líderes na CGV quando as transações são mais complexas e 

os fornecedores não possuem uma alta capacidade de fornecimento. Com a terceirização de 

diversos processos, além da produção e montagem, a montadora cada vez mais vem adotando 

novas estratégias e modificando o seu modelo de negócio. Muitos processos que anteriormente 

eram feitos apenas pela montadora, como os testes de qualidade, engenharia do produto, entre 

outros, atualmente são realizados por fornecedores “terceiros”, que são os 

fornecedores/prestadores de serviços. Essa questão traz a importância em investigar as 
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alterações estruturais das indústrias automobilísticas para identificação dos novos modelos de 

produção que possam surgir durante os anos. 

A fornecedora BETA faz parte do grupo dos fornecedores “terceiros”, que são 

fornecedores de segundo nível na cadeia de valor da IA, e tem interações com fornecedores de 

1º nível (parceiros da montadora e fornecedores de componentes complexos), de 2º nível 

(fornecedores de peças menos complexas e outras empresas terceiras) e fornecedores de 3º nível 

(de matéria-prima). 

A governança na cadeia tornou-se relevante, pois ela determina o acesso ao mercado, é 

uma via para aquisição de capacidade de produção, ajuda a compreender a distribuição dos 

ganhos ao longo da cadeia e pode oferecer pontos de alavancagem para iniciativas 

governamentais (HUMPREY; SCHMITZ, 2001). A indústria automobilística trata-se de um 

exemplo de cadeia comandada pelo produtor, com uma rede de subcontratadas muito atuantes 

dentro do processo produtivo. Nela, a governança é feita de maneira a assegurar que o veículo 

seja montado dentro das especificações exigidas pelas montadoras. Nesse setor, portanto, cada 

vez mais, os fornecedores têm desempenhado um papel crescente visando o atendimento da 

demanda de seus clientes, investindo em unidades produtivas locais, atuando na fabricação e 

desenvolvimento de peças para novos veículos.  

Com base na importância da governança interfirmas ao longo da cadeia global de valor, 

a presente dissertação busca responder a seguinte questão: Qual é o tipo de governança que 

caracteriza as relações interfirmas entre a montadora ALFA e a fornecedora BETA? 

O Objetivo Geral deste trabalho é explorar o conceito de cadeias globais de valor 

(GEREFFI, HUMPHREY, STURGEON, 2005), especialmente no que diz respeito às relações 

de poder entre firmas inseridas na cadeia automotiva. O trabalho explora o caso da relação entre 

uma firma-líder do setor automotivo e uma subcontratada de 2º nível, isto é, uma empresa que 

fornece serviços menos complexos, atendendo às necessidades dos fornecedores de 1º nível, os 

quais são globais e detêm tecnologia para o fornecimento e produção de componentes 

complexos ao longo do processo produtivo do setor automotivo. Para atingir o objetivo geral, 

propõem-se os seguintes objetivos específicos:  

1. Realizar um estudo bibliográfico sobre os temas: redes de produção globais 

(RPG), cadeias globais de valor (CGV) e governança;  

2. Apresentar as características das firmas estudadas; 

3. Identificar o tipo de governança nas relações interfirmas da montadora ALFA 

sobre a fornecedora BETA. 
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O presente trabalho dedica-se à aplicação da teoria da governança apresentada por 

Gereffi et al. (2005) fundamental para a abordagem da Cadeia global de Valor e é utilizada em 

sua coordenação, por meio de definição de parâmetros de produção a serem cumpridos pelos 

agentes da cadeia (HUMPHREY & SCHMITZ, 2001). A teoria utilizada na pesquisa foi 

selecionada devido a sua ênfase nas relações de poder e coordenação da cadeia de suprimentos 

pelas empresas líderes. 

 A escolha do tema e da mesorregião Sul Fluminense é justificada pela sua relevância, 

pois o tema aborda uma teoria atual e muito discutida entre os estudiosos das indústrias 

automobilísticas, tendo em vista que engloba um contexto de arranjo produtivo que possui a 

interação intensa e de extrema importância entre os fornecedores e a montadora no processo 

produtivo.  

A presente pesquisa poderá contribuir para discussões teóricas sobre a governança 

interfirmas das montadoras e poderá auxiliar outros pesquisadores que têm se dedicado a 

investigar as transformações estruturais e relacionais entre a indústria e fornecedores do ramo 

automotivo. Já para o campo empírico, espera-se contribuir para aplicação da teoria em um 

contexto Brasileiro. 

A metodologia utilizada envolveu a realização da pesquisa descritiva à partir da 

realização de dois tipos de entrevistas: semiestruturada presencial e com questionário aplicado 

via e-mail. O conteúdo das entrevistas e dos questionários foi compilado para depois ser 

analisado de forma qualitativa, somando-se a isso uma análise quantitativa para descrever os 

tipos de governança da cadeia de valor da montadora em sua relação com a fornecedora, através 

da aplicação da teoria desenvolvida por Gereffi et al. (2005) ao contexto. 

Como principal resultado, a pesquisa possibilitou identificar os mecanismos de 

governança da montadora ALFA em sua relação com a fornecedora BETA em todas as áreas e 

seus respectivos contratos de prestação de serviço. A pesquisa constatou que três mecanismos 

de governança do modelo teórico de Gereffi norteiam a relação entre a montadora ALFA e a 

fornecedora BETA: relacional, cativa e hierárquica. Também identificou um novo tipo de 

governança que não foi englobado na teoria desenvolvido pelos autores, classificada na presente 

pesquisa como “quasi-mercado”, demonstrando que a agência da firma-líder não pode ser 

reduzida à estrutura do modelo apresentada pelos autores. 

A viabilidade da pesquisa foi reforçada pelos seguintes fatores: 1) O objeto de estudo é 

parte integrante da rotina diária da pesquisadora; 2) existe apoio gerencial na concessão de 

tempo para pesquisa e disponibilidade para atividades acadêmicas; e 3) interesse docente em 

uma maior aproximação, via pesquisa, entre os universos coorporativo e acadêmico. 
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Esta pesquisa está estruturada em quatro partes. A primeira consiste na introdução que 

aborda o contexto no qual a pesquisa está inserida, a justificativa, o problema de pesquisa e a 

apresentação dos objetivos gerais e específicos para a realização do estudo. A segunda apresenta 

a revisão bibliográfica englobando os temas: redes de produção globais (RPG), cadeias globais 

de valor (CGV) e governança. A terceira apresenta os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. A quarta traz os resultados da pesquisa, divididos em: caracterização das firmas e 

mecanismos de governança interfirmas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta seção trata dos principais conceitos que fundamentam a pesquisa. Os seguintes 

assuntos serão abordados: (2.1) redes de produção globais, (2.2) cadeia global de valor e (2.3) 

governança. 

2.1. Redes de Produção Globais 

Nos últimos 20 anos, muitos estudos relacionados aos conceitos de cadeia e redes de 

valor têm sido realizados, e as abordagens aplicadas vêm de diferentes literaturas e campos 

intelectuais (HENDERSON et al., 2011). Segundo os autores, diferentemente do conceito de 

cadeia que é focado no processo de produção e distribuição vertical, o conceito de rede é mais 

complexo, pois envolve conexões horizontais, diagonais e verticais, voltada para uma 

abordagem relacional.  

Nas redes de produção globais (RPG), o uso do termo “produção” envolve todos os 

processos para a produção de bens e serviços, sejam eles sociais, intelectuais ou a própria força 

de trabalho. Para Dicken (2010), as redes de produção são diferentes formas de organização da 

economia global que conectam os territórios e são orientadas segundo a necessidade dos 

compradores e clientes, que incorporadas na economia global, não podem ser vistas 

isoladamente, pois envolvem as estruturas e os processos relacionais.  

As redes de produção foram desenvolvidas sob três dimensões: o controle (forma que 

são coordenadas), a espacialidade (sua configuração geográfica) e incorporação territorial 

(associações a cenários políticos, institucionais e sociais) (DIKEN, 2010). A grande proporção 

do crescimento do comércio mundial está sendo realizada através da RPG e do funcionamento 

das cadeias de valor, que envolvem fornecedores interligados e coordenados por empresas com 

um alto nível de controle (BARRIENTOS, 2011).  

Os modelos de RPG e das cadeias globais de valor (CGV) facilitam a “integração global 

de toda sequência de atividades de projeto inicial para o fornecimento de insumos, produção e 

distribuição, até o varejo final de bens e serviços, através de fronteiras internacionais” 

(BARRIENTOS, 2011, p.299). Segundo a autora, para uma melhor compreensão dos tipos de 

trabalho e oportunidades de emprego dentro das RPG é necessário entender as ligações entre a 

modernização econômica e social das empresas e dos trabalhadores, junto aos desafios do 

governo que podem surgir dentro do contexto da RPG.  

Dentro do conceito levantado por Barrientos (2011), o upgrading econômico é um 

processo no qual as empresas melhoram sua posição em termos de valor e a capacidade 

produtiva na cadeia de valor. Já a upgrading social, refere-se a uma melhoria das condições de 
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trabalho, referentes aos direitos dos trabalhadores, e remuneração do emprego, resultando no 

conceito de trabalho decente. O conceito de upgrading econômico e social, nas redes de 

produção globais, mostra que os padrões de produção, consumo e valor estão atravessando as 

fronteiras internacionais e sendo reconfigurados pela RPG e, para as economias em 

desenvolvimento e as estratégias nacionais de importação e crescimento não são suficientes 

para promover o crescimento da economia mundial.  

Com isso, a produção mundial está atingindo cada vez mais os países em 

desenvolvimento, que são os destinos para a produção terceirizada. A indústria automobilística 

está inserida dentro deste contexto, pois com a reestruturação do seu modelo de produção, 

formou uma rede de empresas para a transferência de parte de seu processo produtivo para 

fornecedores globais, que com a detenção de tecnologia tinham a capacidade de atendimento 

da produção.  

O conceito de RPG de Dieter Ernst (2001) mostra um tipo de inovação organizacional 

integrada com os diversos participantes da rede e diferentes potenciais de conhecimento, que 

podem ser difundidos a partir de RPG em países em desenvolvimento (HENDERSON, J; 

DICKEN, P; COE, N; HESS, M; YEUNG, H., 2011).  

Para os autores o conceito de Ernst destaca uma forma de organização industrial 

específica e não têm uma relevância geral. Com isso, estabeleceram um modelo para análise da 

RPG baseado em categorias conceituais (valor, poder e enraizamento) e dimensões, separadas 

em valor (firmas e instituições) e estruturas (redes e setores), conforme figura 1. 

Figura 1: Modelo para Análise da RPG 

 
Fonte: HENDERSON et al. 2011, p.155 

A figura conceitual da RPG aponta a interligação das operações e funções na produção 

de bens e serviços, abordando dimensões sociais e economicamente globais, regionais e locais. 
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Os autores procuram evidenciar como fenômenos econômicos são capazes de influenciar o 

papel dos diferentes agentes econômicos, políticos e sociais, por meio de recursos (conceituais 

e dimensionais) elaborados em um modelo com uma estrutura teórico-metodológica. 

2.1.1. Características Conceituais 

As características conceituais apresentadas por Henderson et al. (2011) envolvem as 

categorias de valor, poder e enraizamento. O modelo apresentado mostra que a criação de valor 

em uma firma incorporada a uma RPG específica é possível através das possibilidades e 

circunstâncias de emprego, condições de trabalho e de tecnologia de produção, formas 

alternativas de renda, entre outros, que podem ser desfrutadas pela firma. 

Segundo os autores, a ampliação do valor entre as firmas pode ocorrer quando as 

principais firmas dentro da rede, incluindo as líderes, atuam com parceria e colaboração junto 

aos demais fornecedores e firmas menores, com o intuito de aumentar a qualidade de seus 

serviços ou produtos, seja por transferência de tecnologia ou de habilidades nos processos que 

ampliam as possibilidades de valor. 

Os autores mostram que o aumento do valor depende da influência institucional sobre 

as relações entre os agentes, nível de cooperação, nível de transferência de tecnologia e de 

autonomia das firmas. Na categoria de poder, do modelo da RPG, a forma e fonte em que se 

configuram decidem o aumento e a captura do valor. Existem três formas de poder 

significativas: o poder corporativo, institucional e coletivo (HENDERSON et al., 2011).  

No que diz respeito ao poder corporativo, os autores mostram a extensão das firmas 

líderes em influenciar decisões e alocações de recursos das demais firmas para atender seus 

interesses próprios. Porém as demais firmas também têm a possibilidade de desenvolver 

estratégias próprias dentro da rede e se unir a demais firmas menores para melhorar seu 

posicionamento dentro da rede. O poder coletivo compreende ações coletivas de agentes, 

visando influenciar agentes econômicos e não econômicos, em consonância da influência 

social. Como exemplo de agentes do poder coletivo, podemos citar os sindicatos e ONGs 

voltadas para os direitos humanos.  

A categoria conceitual de enraizamento mostra a forma como as RPG estão conectadas 

e são influenciadas por aspectos sociais, proporcionando o enraizamento das firmas, 

influenciando suas estratégias, prioridades, atividades econômicas e os agentes, e algumas 

especificidades do processo de enraizamento, se baseiam na origem desses agentes 

(HENDERSON et al., 2011).  
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No modelo de RPG apresentado, existem duas formas básicas de enraizamento entre 

seus diferentes aspectos: territorial e de rede. Segundo os autores, no enraizamento territorial, 

a RPG podem se enraizar em determinado local, absorver as características locais e gerar uma 

nova rede local de relações sociais e econômicas, atraindo novas empresas e reorganizando as 

existentes.  

Essa forma de enraizamento pode transformar, como um todo, o sistema econômico 

local. Alguns exemplos de enraizamento territorial são organizações políticas, como governos, 

e sociais, como associações de trabalhadores. No enraizamento de redes, a RPG são enraizadas 

por território e pela conexão entre os membros da rede, independentemente de seu enraizamento 

em um local específico. A forma e estabilidade da conexão entre os agentes que determinam o 

enraizamento de rede (HENDERSON et al., 2011).  

O processo de enraizamento de redes pode ser considerado como o resultado de um 

processo de confiança entre os agentes das redes e envolve tanto os agentes econômicos, como 

os agentes não econômicos, na produção de um bem ou serviço. 

2.1.2. Características Dimensionais 

As características dimensionais são abastecidas através de dimensões conceituais por 

meio de estruturas que criam o valor, exercem o poder e enraízam as instituições, e são 

classificadas em quatro categorias: firmas, instituições, redes e setores. As firmas diferem em 

suas estratégias, relações de trabalho, relação com fornecedores, mesmo que estejam dentro de 

um mesmo setor, e essas diferenças implicam em sua autonomia em RPG de outras firmas, pois 

as firmas que são do mesmo setor procuram criar RPG similares. 

Um setor é definido por empresas que utilizam tecnologias similares, produtos de 

mercado com formas semelhantes na criação de vantagem competitiva, com estrutura de 

governança sob medida (por exemplo, associações laborais, instituições de formação de 

profissionais) que criam ambientes regulatórios específicos (HENDERSON et al., 2011).  

Os arranjos institucionais são importantes para saber se a RPG pode promover o 

desenvolvimento social e econômico, na geração de valor local e na atuação no estabelecimento 

de normas para as relações e condições de trabalho local.  

As questões de governança surgem dentro das redes, pois existem variações na forma 

como exercem o poder, que são específicas entre as firmas e ao setor, podendo estas exercer 

autonomia em firmas secundárias visando atividades de maior valor agregado.   

2.2. Cadeia Global de Valor 
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O conceito de cadeia global de valor (CGV) surgiu da concepção das cadeias globais de 

commodities (CGC), desenvolvida por Hopkins e Wallerstein (1986), no qual analisavam as 

atividades envolvidas na produção de bens e serviços finais em conjunto com a influência do 

governo na definição de tarifas, travessias das mercadorias pela fronteira e nos sistemas de 

produção globais. 

Posteriormente, Gereffi (1994) retornou os estudos sobre as CGC definindo-as como 

sendo um conjunto de redes interconectadas em torno de um bem ou serviço específico que 

ligam todos os agentes dentro da economia. Os autores enfatizaram a importância na formação 

de redes de produção, a distribuição global e a organização fragmentada, considerando a firma 

como o principal ator na cadeia e as firmas líderes como as responsáveis pela coordenação e 

controle da produção, atividade denominada pelos autores como “governança”.  

Dentro do conceito, desenvolveu-se a classificação da governança das CGC em dois 

tipos: as “comandadas por compradores” e as “comandadas por produtores” (GEREFFI, 1994). 

As cadeias “comandadas por compradores” são caracterizadas pelos grandes fabricantes no qual 

a produção é feita em países periféricos e exportada para os compradores estrangeiros. As 

cadeias “comandadas pelos produtores” são caracterizadas por empresas transnacionais que 

atuam na coordenação da produção de fornecedores subcontratados para o atendimento do 

mercado global (GEREFFI, 1994).  

Posteriormente, observou-se a necessidade da evolução do conceito bimodal da 

governança das CGC com o intuito de fazer com que a teoria pudesse ser aplicada a um leque 

maior das cadeias mercantis. Com isso, surgiu a teoria da cadeia global de valor (CGV) que, 

com a alteração do termo “commodity” para “valor”, abordou todas as atividades necessárias 

para a produção e disponibilização de um produto ou serviço, incluindo as estruturas, 

sequências, elos e elementos necessários e adicionando valor ao processo como um todo, 

através de estágios ao longo da cadeia (GEREFFI et al., 2005).  

Trazendo o conceito das CGV para o ramo automobilístico, observa-se que a integração 

global levou à formação de redes de empresas subcontratadas que, com a desverticalização de 

seus processos, fez com que as montadoras transferissem parte de seu processo produtivo, 

surgindo assim a necessidade da integração dos elos da cadeia de valor (GEREFFI et al., 2005).  

Com o intuito de aprimorar mais a análise das cadeias globais de valor, Gereffi et al. 

(2005) desenvolveram um modelo mais complexo que pudesse incorporar tanto as CGV 

estimuladas pelo “produtor” quanto as CGV estimuladas pelo “comprador”, através da 

definição de cinco tipos básicos de governança da cadeia de valor (mercado, modular, 

relacional, cativa e hierárquica). Gereffi et al. (2005) mostra que a análise das CGV deve 
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constituir também o poder das firmas líderes que ganham vantagem competitiva ao coordenar 

toda cadeia global de valor, através da detenção de atividades-chaves como tecnologia e 

inovação, além das patentes de marcas.  

Para Henderson et al. (2011), o conceito apresentado por Gereffi et al. (2005) é um 

pouco limitado, pois a teoria aborda a ligação das firmas com diferentes localizações 

geográficas e não considera a influência dos contextos sociais nacionais ou regionais em que 

elas estão inseridas. Para os autores, a análise das CGC deve abordar a ligação das sociedades 

e seus contextos sociais nas relações interfirmas e na distribuição da geração de valor ao longo 

da cadeia. Com a globalização, as empresas se estruturaram em redes de produção dispersas 

geograficamente para o atendimento global.  

Para Torres (2011) o desenvolvimento de uma região está condicionado à abordagem 

das cadeias globais de valor e sua conexão através de redes de produção globais, para que 

mantenham a competitividade na economia globalizada. O autor apresentou um quadro teórico 

com a divisão dos fornecedores em três níveis hierárquicos, apresentando a cadeia de valor da 

IA, conforme figura 2. 

Figura 2: Cadeia de Valor da Indústria Automobilística 

 
Fonte: TORRES, 2011, p. 42. 

O modelo apresentado mostra algumas relações interfirmas da indústria automobilística 

na cadeia global de valor. Os fornecedores de primeiro nível geralmente são fornecedores 

globais, que possuem e detém tecnologia para o fornecimento e produção de componentes 

complexos no processo produtivo. Os fornecedores de segundo nível fornecem componentes 



13 
 

   
 

menos complexos, como peças, atendendo também as necessidades dos fornecedores de 1º nível 

e os fornecedores de terceiro nível, são voltados para o atendimento dos fornecedores de 1º e 

2º nível (TORRES, 2011). 

Com o intuito de explorar novos tópicos como “questões de regulamentação trabalhista, 

desenvolvimento da força de trabalho, fortalecimento das cadeias de valor e o gênero” 

(GEREFFI; STARK, 2011, p.04), os autores apresentaram quatro dimensões básicas de 

exploração da metodologia da CGV. Essas dimensões foram exploradas com o intuito de 

aprimorar a descrição da dinâmica dentro da cadeia global de valor já que as dimensões sociais 

e ambientais foram recentemente incorporadas. As quatro dimensões apresentadas por Gereffi 

& Stark (2011) são: 

 Uma estrutura de entrada-saída, que identifique as principais atividades em uma 

cadeia global de valor, que mostre o fluxo de bens e serviços, sejam eles tangíveis 

ou não, com o intuito de mapear o valor adicionado nos elos da cadeia, já que os 

mesmos variam de acordo com o setor (GEREFFI; STARK, 2011); 

 Análise do âmbito geográfico para a “identificação das empresas líderes em cada 

segmento da cadeia de valor” (GEREFFI; STARK, 2011, p.07) com o intuito de 

verificar as contribuições dos países nos diversos elos da cadeia, a hierarquia de 

poder, capacidade produtiva, classificação das atividades que compõem as cadeias 

entre outros. 

 Análise da Governança da cadeia de valor para o entendimento de como ela é 

coordenada e controlada, hierarquia de assimetria de poder que variam conforme 

segmento para a compreensão do desenvolvimento das empresas em um nível global 

(GEREFFI; STARK, 2011); 

 Análise do contexto Institucional para identificar como eles moldam os diversos 

estágios e elos das cadeias globais de valor através de condições locais, sociais, 

institucionais, políticas, legislativas, entre outros (GEREFFI; STARK, 2011). 

A presente pesquisa engloba a terceira dimensão da teoria apresentada, com a análise 

da governança da cadeia de valor para identificação do nível de assimetria de poder entre a 

montadora ALFA e a fornecedora BETA. 
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2.3. Governança 

A governança é um conceito fundamental para a abordagem da Cadeia Global de Valor 

e é utilizada em sua coordenação, por meio de definição de parâmetros de produção a serem 

cumpridos pelos agentes da cadeia (HUMPHREY; SCHMITZ, 2001).  

Os principais parâmetros são: I. Design e especificação do produto; II. Definição do 

processo de produção (incluindo tecnologias, padrões de trabalho, entre outros); III. 

Programação da produção e logística. A definição desses parâmetros é feita pelas firmas-líderes, 

para que eles sejam cumpridos pelas demais empresas inseridas na cadeia (HUMPHREY; 

SCHMITZ, 2001). Dentro do contexto, surge a necessidade da governança na cadeia, pois ela 

determina o acesso ao mercado, é uma via rápida para aquisição de capacidade de produção, 

ajuda a compreender a distribuição dos ganhos ao longo da cadeia e pode oferecer pontos de 

alavancagem para iniciativas governamentais (HUMPREY; SCHMITZ, 2001).  

Com o intuito de avaliar a organização das atividades das firmas e do mercado com a 

produção global, alguns estudiosos como Coase, Williamson e North desenvolveram na década 

de 1960 o conceito da economia dos custos de transação. O conceito traz a análise do 

comportamento das firmas através da internalização de processos estruturados 

hierarquicamente com o intuito de reduzir os custos do produto ou serviço.  

Williamson (1996) traz três tipos estruturais de governança (os mercados, estruturas 

híbridas e as hierarquias), que são caracterizadas por quatro aspectos: 01. Intensidade dos 

estímulos; 02. Controles administrativos (procedimentos administrativos); 03. Adaptação; 04. 

Direito dos contratos (se envolve os tribunais para resolução de problemas de transação ou se é 

resolvido dentro da própria firma).  

A governança das transações pode ser visualizada no quadro 01, que inter-relaciona os 

aspectos dos custos de transação com as três estruturas de governança apresentadas pelo autor. 

Quadro 1: Diferentes atributos das estruturas de mercado, híbrida e hierárquica. 

Fonte: WILLIAMSON, 1996, p.105 
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A governança de mercado tem uma maior atuação nos atributos de preço e pouco 

controle sobre os indivíduos, devido à fraca atuação em controles administrativos e adaptação 

de coordenada, as transações são padronizadas e o custo de transação sempre é menor em 

relação às demais estruturas de governança (WILLIAMSON, 1996).  

Através dos controles administrativos e intensidade de incentivos, a estrutura híbrida 

tem uma maior atuação sobre os indivíduos, pois consegue controlar a racionalidade limitada e 

o comportamento oportunista (WILLIAMSON, 1996). Com isso, a estrutura híbrida fica 

localizada entre a de mercado e a hierárquica e é caracterizada pela inter-relação entre os 

agentes, como, por exemplo, as franquias, join-venture, subcontratações entre outros 

(WILLIAMSON, 1996). 

A governança hierárquica é definida pela total internalização das atividades em uma 

organização e, com isso, a informação se torna escassa e a assimetria de poder torna-se alta 

entre os atores. Nesta estrutura, quanto mais alta a escala hierárquica, maior é a autoridade 

(WILLIAMSON, 1996).  

Segundo Miranda et al. (2010), o custo de transação, dentro desta concepção, é definido 

a partir da avaliação da frequência das operações (oportunidade de internalizar a atividade 

reduzindo os custos de transação), incerteza no processo (pode aumentar os custos de transação) 

e especificidade das transações (relacionado à qualidade do produto que está relacionada aos 

atributos de preço). Diante do exposto, os autores mostram que há a necessidade de tipos 

específicos de governança para as transações com o intuito de reduzir os custos de transação 

destes atributos, garantindo os contratos no longo prazo.  

Gereffi et al. (2005) mostram que os custos de transação podem ser gerenciados entre 

as firmas e nem sempre resultam na integração vertical, pois os atores das redes de produção 

podem controlar o “oportunismo” das atividades específicas da região, através da confiança, 

reputação e dependência mútua entre eles. Para os autores, a coordenação e controle da 

produção em escala global podem ser alcançados mesmo com a ênfase de alguns geógrafos 

como Henderson et al. (2002) e Dicken et al. (2001) sobre a complexidade das relações 

interfirmas em escala global.  

Com o intuito de aprimorar a identificação e classificação da governança nas redes e 

CGV, Gereffi et al. (2005), identificaram que o tipo de governança alterna conforme a atuação 

de 03 variáveis principais que levam aos padrões relacionais: 

1. Complexidade das transações e informações: esta variável está relacionada à 

complexidade do tipo de produção de um bem ou serviço, podendo ser maior 
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(ex. entrada de novas demandas, diferenciação de produtos ou serviços, 

customização no atendimento, etc.) ou menor (transações simples, 

especificações do produto ou serviço relativamente simples e fáceis de serem 

transmitidas) (GEREFFI et al., 2005); 

2. Habilidade de codificar as transações: esta variável está relacionada à 

capacidade de transferir o conhecimento e a transação específica através da 

codificação das informações, independente da complexidade do processo, seja 

ela alta ou baixa. Quando o produto ou serviço não pode ser codificado, surge 

uma dependência mútua entre as partes, pois o conhecimento é tácito e de 

propriedade intelectual (GEREFFI et al., 2005); 

3. Capacidade da base de fornecimento: esta variável está relacionada à 

capacidade de fornecimento dos fornecedores para o atendimento dos 

requisitos específicos da operação de produção, sejam eles complexos ou 

codificáveis. Quando o fornecedor tem uma baixa capacidade de fornecimento 

em relação às especificações de produção, é necessária uma intervenção maior 

da empresa líder para a garantia do atendimento da produção (GEREFFI et al., 

2005). 

Os cinco tipos básicos de governança das atividades da cadeia de valor são de mercado, 

modular, relacional, cativa e hierárquica (GEREFFI et al., 2005), e podem ser mais facilmente 

analisados na figura 3. 

Figura 3: Determinantes-chave da Governança

Fonte: GEREFFI et al. 2005 (p.87) 

As relações interfirmas precisam de um maior grau de coordenação por parte das firmas 

líderes na CGV quando as transações são mais complexas e os fornecedores não possuem uma 

alta capacidade de fornecimento (GEREFFI et al., 2005).  
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A governança de mercado tem uma baixa complexidade de suas transações, porém uma 

alta habilidade de codificação das transações e capacidade de fornecimento na cadeia. Nesse 

tipo de governança, os preços definem as relações de compra e venda (GEREFFI et al., 2005). 

Uma governança é considerada modular quando possui uma alta complexidade em suas 

transações e na transmissão e codificação da informação, trazendo dificuldades em encontrar 

fornecimento no mercado, devido ao fato de possuir uma demanda customizada que necessita 

de uma flexibilidade da produção (GEREFFI et al., 2005).  

Na governança relacional, as cadeias têm uma baixa codificação da informação e alta 

capacidade de atendimento dos fornecedores e da complexidade das transações, pois eles têm 

uma parte importante do conhecimento que é dificilmente transferido, criando assim uma 

dependência entre o comprador e o fornecedor (GEREFFI et al., 2005).  

Na governança cativa há uma alta complexidade das transações e da transferência das 

informações para os fornecedores, porém por eles terem uma baixa capacidade de fornecimento, 

não conseguem atender rapidamente o comprador sendo necessário maior assimetria de poder 

junto ao fornecedor para garantia no atendimento dos prazos (GEREFFI et al., 2005). A 

governança hierárquica é caraterizada pela alta complexidade das transações e uma baixa 

facilidade de transferência da informação e capacidade de atendimento dos fornecedores no 

que, geralmente, faz com que a indústria internalize essas funções de alta complexidade 

(GEREFFI et al., 2005). 

A indústria automobilística é um exemplo de cadeia comandada pelo produtor, pois após 

a sua reestruturação, as montadoras formaram uma rede de subcontratação que era responsável 

pelo processo produtivo. A governança dessa rede era feita pela montadora que precisava 

garantir que o veículo fosse montado dentro das especificações necessárias. Cada vez mais, os 

fornecedores têm desempenhado um papel crescente visando o atendimento da demanda de 

seus clientes, investindo em unidades produtivas locais, atuando na fabricação e 

desenvolvimento de peças para novos veículos. Diante do exposto, questionam-se os tipos de 

governança presentes diante deste novo modelo de relação entre fornecedor e montadora. 

Henderson et al. (2010) mostram que as questões de governança surgem dentro das 

redes de produção, pois existem variações na forma de exercício do poder em que o poder que 

são específicas entre as firmas e ao setor, podendo estas exercer autonomia em firmas 

secundárias visando atividades de maior valor agregado. Os autores trazem uma visão além da 

relação de poder entre as firmas, abordando também essas relações com o poder público e 

movimentos sociais. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos da pesquisa para obtenção dos 

objetivos propostos que estão divididos nas seguintes seções: 3.1) caraterização da pesquisa, 

3.2) métodos mistos, 3.3) etapas da pesquisa, 3.4) Amostra populacional, 3.5) Coleta de dados, 

3.6) Coleta e análise de dados da abordagem qualitativa e 3.7) Coleta e análise de dados da 

abordagem quantitativa. 

3.1. Delineamento da Pesquisa 

A pesquisa desenvolvida se enquadra no seguinte delineamento, segundo Silva & 

Menezes (2001) e Creswell (2010): 

Quadro 2: Delineamento da Pesquisa 

Ponto de Vista Classificação da Pesquisa 

Quanto a natureza Pesquisa Aplicada 

Quanto a abordagem Pesquisa Mista 

Quanto aos objetivos 
Pesquisa Exploratória 

Pesquisa Descritiva 

Quanto aos Procedimentos Técnicos 

Pesquisa Bibliográfica 

Estudo de Caso 

Documental 

Fonte: Elaboração própria 

Quanto aos objetivos a pesquisa foi classificada como exploratória e descritiva, pois 

buscou-se maior proximidade com o tema e a questão problema para o desenvolvimento da 

pesquisa, através do levantamento bibliográfico em publicações científicas, dissertações e teses 

que abordam a governança das indústrias automobilística, de dois tipos de entrevistas para a 

geração de dados primários: semiestruturadas presenciais e questionários (via e-mail). Segundo 

Gil (2002), a pesquisa descritiva descreve as características de uma população estabelecendo 

uma conexão entre suas variáveis.  

Os procedimentos técnicos adotados alternaram–se em cada etapa da pesquisa 

previamente definidas para o alcance dos objetivos específicos e serão apresentados na seção 

3.3..  
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3.2. Métodos Mistos 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa foi classificada como mista, pois se 

utilizou de métodos qualitativo e quantitativo para interpretação dos dados e obtenção dos 

resultados.  

Segundo Creswell (2010) a pesquisa de método misto une os dados quantitativos e 

qualitativos em um único estudo, de forma a se complementarem e extrair o melhor de cada 

método. É necessário avaliar quatro pontos principais para se definir uma estratégia de método 

misto: implementação (forma de coleta dos dados), prioridade (escolha da técnica de maior 

peso, podendo ser de igual peso também), integração (em qual estágio ocorre a integração dos 

dados) e perspectiva teórica (verificar se existe uma perspectiva maior orientando o trabalho) 

(CRESWELL, 2010). 

A avaliação dos quatros pontos principais para a definição de uma estratégia mista da 

presente pesquisa pode ser observada no quadro 3:  

Quadro 3: Fatores de Decisão para Escolha da Estratégia de Investigação Método Misto 

Implementação Prioridade Integração Perspectiva Teórica 

Concomitante Qualitativa Análise dos Dados Explícita 

Fonte: elaboração própria a partir do estudo de Creswell (2010) 

A pesquisa tem implementação concomitante, pois os dados qualitativos e quantitativos 

foram coletados simultaneamente. A técnica qualitativa teve maior prioridade na pesquisa 

desenvolvida e a integração dos dados levantados ocorreu na fase de análise dos dados. A 

pesquisa foi desenvolvida sobre a perspectiva teórica da governança interfirmas, de Gereffi et 

al. (2005), apresentada durante o desenvolvimento do trabalho. 

Creswell (2010) apresenta seis estratégias mistas principais para auxiliar os 

pesquisadores em uma proposta de pesquisa, cada uma contendo uma descrição estratégica e 

um modelo gráfico: estratégia explanatória sequencial, estratégia exploratória sequencial, 

estratégia transformadora sequencial, estratégia de triangulação concomitante, estratégia 

aninhada concomitante e estratégia transformadora concomitante. Dentre as opções 

presentadas, a presente pesquisa se enquadra na estratégia aninhada concomitante, representada 

na figura 4: 

 

 

 

Figura 4: Estratégia da Pesquisa - Aninhada Concomitante 
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Fonte: Elaboração própria baseada em Creswell (2010) 

A estratégia Aninhada concomitante além de coletar os dados simultaneamente, tem um 

método predominante guiando o projeto, um aninhado ao outro, abordando questões diferentes 

quando relacionadas ao método dominante (CRESWELL, 2010).  

Na presente pesquisa, o método embutido (quantitativo) buscou consolidar as 

informações em um nível diferente do apresentado no método qualitativo. Com a escolha por 

identificar a governança interfirmas em cada supervisão da fornecedora BETA e seus 

respectivos contratos de serviços, foi necessário a aplicação do método quantitativo para a 

obtenção de um único resultado englobando todas as supervisões e contratos da fornecedora 

BETA.  

3.3. Etapas da Pesquisa 

As etapas da pesquisa estão apresentas nessa seção, considerando para cada etapa os 

objetivos específicos da pesquisa conforme figura 5. Para cada objetivo específico foram 

levantados os indicadores, procedimentos técnicos, instrumento de coleta de dados e técnicas 

de tratamento dos dados. Os objetivos específicos descritos na figura 5 estão relacionados às 

etapas do estudo e a organização hierárquica dos resultados da pesquisa.  

 

QUALITATIVA 

Análise das informações dos blocos de pergunta para classificação das 

respostas de cada entrevistado. 

QUANTITATIVA 

Análise da classificação das respostas de cada entrevistado para 

classificação do resultado final do mecanismo de governança 

interfirmas adotado. 

Análise dos Dados 
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Figura 5: Etapas da Pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria 

A primeira etapa da pesquisa teve a dimensão teórica e foi utilizada para atender o OE 

1, seu indicador foi apresentado nas seções 1 e 2 (introdução e referências bibliográficas) e o 

procedimento técnico adotado foi pesquisa bibliográfica. O tratamento dos dados coletados foi 

realizado através da análise qualitativa de conteúdo. Dessa forma, foram elaborados a 

introdução do trabalho, o problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, justificativa e 

todo referencial teórico. Os temas norteados na pesquisa bibliográfica foram: redes de produção 

globais, cadeias globais de valor e governança.  

A etapa 2 teve dimensão prática e foi utilizada para atender o OE 2, no qual propunha a 

apresentação das características das firmas. Os indicadores desta etapa foram apresentados nas 

seções 4.1, 4.2 e 4.3 por meio da coleta e análise dos dados, à partir do estudo de caso e coleta 

documental.   

A etapa 3 atendeu o OE 3 e teve dimensão teórica e prática, pois realizou-se o estudo 

bibliográfico para aplicação da teoria no contexto Brasileiro, e prática na realização das 

entrevistas e estudo de caso para classificação da governança nas relações interfirmas. 

3.4. Amostra Populacional 

A pesquisa foi realizada atentando-se aos contratos de prestação de serviços da 

fornecedora BETA e os seus respectivos clientes de contrato. Os participantes da pesquisa, 

denominados entrevistados, foram selecionados considerando os seguintes critérios de seleção:  

Análise qualitativa de 

conteúdo.

Pesquisa Bibliográfica

Estudo de Caso

Entrevista e aplicação 

de questionários

Análise quantitativa e 

qualitativa de 

conteúdo.

OE 2: Apresentar as características das firmas.

(4.1), (4.2) e (4.3) 

Resultados da 

Pesquisa

Etapa 3: Teórica e Prática

OE 3: Classificar a governança nas relações 

interfirmas da montadora e fornecedora.

(4.4) e (4.5) 

Resultados da 

Pesquisa

Estudo de Caso

Entrevista e aplicação 

de questionários

OE 1: Realizar um estudo bibliográfico sobre 

redes de produção globais, cadeia global de 

valor e governança.

Etapa 2: Prática

Etapa 1: Teórica

(2) Referências 

Bibliográfica

Pesquisa bibliográfica 

em bases acadêmicas 

e científicas.

Análise Qualitativa de 

Conteúdo

Objetivo Geral: Descrever a governança nas relações interfirmas do 

setor automotivo.

Etapa da pesquisa, dimensão e objetivo 

específico
Indicadores

Procedimento Técnico / 

Instrumento de Coleta 

de Dados

Técnica de 

Tratamento de Dados
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1. Área que o entrevistado está inserido, com o intuito de entrevistar pelo menos, 

um funcionário da montadora e um da fornecedora, diretamente relacionados 

aos contratos de prestação de serviço da fornecedora BETA; 

2. Tempo de efetivação do funcionário na área/supervisão, considerando realizar 

as entrevistas com funcionário que tenham o tempo mínimo de 05 anos de 

efetivação na fornecedora BETA e na montadora ALFA; 

3. Amostragem do nº de entrevistados por conveniência, ou seja, se limita quando 

houver saturação teórica. 

O quadro 4 apresentam a relação dos entrevistados: 

Quadro 4: Relação de Entrevistados 

Funcionários 
Área/ 

Supervisão 
Empresa 

Tempo de 
Empresa 

Entrevistado 1 A Montadora ALFA 7 anos 

Entrevistado 2 B Montadora ALFA 5 anos 

Entrevistado 3 C Montadora ALFA 9 anos 

Entrevistado 4 E Montadora ALFA 8 anos 

Entrevistado 5 F Montadora ALFA 8 anos 

Entrevistado 6 G Montadora ALFA 35 anos 

Entrevistado 7 A Fornecedora BETA 10 anos 

Entrevistado 8 B Fornecedora BETA 10 anos 

Entrevistado 9 C Fornecedora BETA 7 anos 

Entrevistado 10 D Fornecedora BETA 9 anos 

Entrevistado 11 E Fornecedora BETA 9 anos 

Entrevistado 12 
F Fornecedora BETA 

7 anos 
G Fornecedora BETA 

Fonte: Elaboração própria 

Foram entrevistados 06 funcionários da montadora ALFA, devido ao fato do cliente de 

contrato da Área/Supervisão “D” não ter aceitado participar da entrevista, e 06 da fornecedora 

BETA, pois as entrevistas sobre as áreas/supervisões “E” e “F” foram realizadas com a mesma 

pessoa (entrevistado 12), devido ao fato dele trabalhar em ambas as áreas. 

Apesar de não atender ao 1º critério de seleção dos entrevistados para a realização da 

pesquisa da área/supervisão “D”, optou-se por realizar a entrevista apenas com o fornecedor, 

para que pudéssemos coletar as informações referentes à área, evitando com que a pesquisa 

ficasse incompleta. Segundo informado pelo cliente de contrato da área em questão, as 

atividades realizadas pela fornecedora neste contrato são restritas, por envolverem a utilização 

de novas tecnologias e o acesso aos novos projetos de desenvolvimento do produto da 

montadora. Desta forma, o mesmo optou por não participar da entrevista, apesar de estar  ciente 

da participação da fornecedora na pesquisa, evidenciando uma forte presença da cultura 
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organizacional e controle por parte da montadora nesta área. Nas demais áreas, foi possível 

realizar as entrevistas entre os pares da fornecedora BETA e montadora ALFA. 

3.5. Coleta de Dados  

A pesquisa bibliográfica também auxiliou na elaboração do roteiro de entrevista e do 

questionário que foi aplicado para a obtenção dos dados referentes às características das firmas. 

Para a implementação dessa etapa, utilizou-se o método de análise de conteúdo para organizar, 

codificar e categorizar os resultados, facilitando sua inferência nas demais etapas da pesquisa, 

conforme a figura 6. 

Figura 6: Fases da análise de conteúdo 

 
Fonte: Elaboração própria baseado na literatura de Bardin (1977) 

Segundo Bardin (1977) a análise de conteúdo (AC) é um importante método, pois 

possibilita a medição da presença ou ausência de uma característica específica no conteúdo 

analisado. A análise de conteúdo do trabalho foi dividida em 03 fases fundamentadas na 

literatura de AC apresentadas por Bardin (1977). 

Na fase de organização dos dados, ocorreu a seleção dos documentos para leitura inicial 

da pesquisa. Na fase de Codificação dos dados, foram selecionadas 03 unidades de registro 

significativas para a pesquisa: Redes de Produção Globais (RPG), Cadeia Global de Valor 

(CGV) e Governança. Em cada unidade de registro, aprofundou-se o levantamento 

bibliográfico para a representação de seus conteúdos. Essas duas fases proporcionaram o 

desenvolvimento da etapa 1. 

1ª Fase: Organização da Análise

Seleção de 
documentos para a 
leitura inicial. Neste 

momento, os 
objetivos da pesquisa 

são definidos 
(BARDIN, 1977).

2ª Fase: Codificação dos Dados

Seleção das unidades 
de registro 

(elementos como 
temas, palavras, 

frases) significativas 
para a pesquisa 
(SANTOS, 2011).

3ª Fase: Categorização dos Resultados

Escolha das 
categorias adotando 
critérios semântico 

(tema), sintático 
(verbos, adjetivos), 
léxico (sentido das 

palavras) e expresso 
(linguagem) (SANTOS, 

2011, P.386).

4ª Fase: Inferência

Inferência é orientada 
pelos pólos de 
comunicação 

(emissor, receptor, 
mensagem e canal) 

surgindo novos 
dados.
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Na fase de categorização dos dados, foram criadas 02 categorias relacionadas aos 

objetos do estudo: (1) Caraterização das Firmas, (2) Governança interfirmas. Essa fase 

proporcionou o desenvolvimento da etapa 2 e 3 da pesquisa.  

Segundo Santos (2011) a categorização faz a “junção de um número significativo de 

informações organizadas em duas etapas: inventário (onde os elementos comuns são isolados) 

e classificação (onde se divide os elementos e impõem-se organização) ” (2011, p.386).  

Para as categorias foram criadas 05 subcategorias de análise: (1.1) Montadora ALFA; 

(1.2.) Fornecedora BETA; (2.1.) Complexidade das Transações, (2.2.) Habilidade de codificar 

transações e (2.3.) Capacidade de Fornecimento. A simplificação da análise de conteúdo da 

pesquisa na fase de categorização dos dados está demonstrada na figura 07. 

Figura 7: Categorização dos Dados da Pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria 

O modelo elaborado para identificação das relações interfirmas (apêndice B), aplicado 

no roteiro de entrevista e o questionário de coleta de dados, foi elaborado em três blocos 

diferentes atentando-se a categorização dos dados da categoria (2), de modo a facilitar a coleta 

e análise dos dados.  

O Bloco 01 foi elaborado com perguntas relacionadas à categoria “complexidade das 

transações”, com o objetivo de identificar o tipo de serviço que é realizado pela fornecedora 

BETA e o seu nível de complexidade. O bloco 02 foi elaborado com perguntas relacionadas à 

categoria “codificação da informação” com o objetivo de identificar a possibilidade de 

transferência do conhecimento e a transação específica através da codificação das informações, 

independente da complexidade do processo. O bloco 03 foi elaborado com perguntas 

relacionadas à categoria “capacidade de fornecimento” com o objetivo de identificar a 

Caracterização das 
Firmas

Montadora ALFA

Fornecedora BETA

Mecanismos de 
Governança Interfirmas

Complexidade das 
Transações.

Habilidade de Codificar 
Transações.

Capacidade de Fornecimento.
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capacidade do fornecedor em fornecer e atender aos requisitos específicos do serviço ou 

produto sejam eles complexos ou codificáveis.  

Para a elaboração do modelo utilizou-se literaturas e estudos de Gereffi et al. (2005), 

Gereffi & Stark (2011) e Humphrey & Schmitz (2001). A aplicação do questionário 

proporcionou a caracterização e a governança interfirmas entre a montadora e a fornecedora 

estudadas, atendendo aos objetivos específicos 2 e 3 da pesquisa. As entrevistas e a aplicação 

do questionário foram realizadas entre os meses de dezembro 2017 a junho de 2018. 

Já para o campo empírico, o questionário pode contribuir como um modelo para a 

aplicação da teoria da governança desenvolvida por Gereffi et al. 2005, pois a mesma 

apresentou o modelo para definição da governança porém não propôs um modelo para a coleta 

e análise dos dados.  

3.6. Coleta e Análise de Dados da Abordagem Qualitativa 

A coleta de dados da abordagem qualitativa foi realizada após a aplicação do modelo 

para identificação das relações interfirmas entre a montadora ALFA e fornecedora BETA. 

Todas as perguntas elaboradas eram descritivas e de caráter qualitativo e a primeira etapa da 

coleta de dados, ocorreu na fase de inferência dos dados, foi realizada através da transcrição 

dos áudios na íntegra das entrevistas semiestruturadas.  

Os dados referentes às demais entrevistas foram coletados através do envio do 

questionário respondido, por e-mail, ao pesquisador. A relação dos entrevistados e o modelo de 

coleta de dados estão representados na tabela 1. 

Tabela 1: Relação dos Entrevistados e Coleta de Dados 

Entrevistado 
Atuação na 

Supervisão 
Empresa 

Método Coleta de 

Dados 

Duração 

Aproximada 

Data da 

Entrevista 

Entrevistado 1 A Montadora ALFA Questionário - 19/03/2018 

Entrevistado 2 B Montadora ALFA Questionário - 05/04/2018 

Entrevistado 3 C Montadora ALFA Questionário - 20/03/2018 

Entrevistado 4 E Montadora ALFA Questionário - 24/05/2018 

Entrevistado 5 F Montadora ALFA Questionário e via fone - 20/04/2018 

Entrevistado 6 G Montadora ALFA Questionário - 13/07/2018 

Entrevistado 7 A Fornecedora BETA Entrevista 01:09:23 19/12/2017 

Entrevistado 8 B Fornecedora BETA Entrevista 00:17:47 17/01/2018 

Entrevistado 9 C Fornecedora BETA Entrevista 0:34:53 13/12/2017 

Entrevistado 10 D Fornecedora BETA Entrevista 00:22:19 05/02/2018 

Entrevistado 11 E Fornecedora BETA Questionário e via fone - 09/03/2018 

Entrevistado 12 
F Fornecedora BETA Entrevista 

00:56:47 01/03/2018 
G Fornecedora BETA Entrevista 

Fonte: Elaboração própria 
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Após a transcrição dos conteúdos relevantes das entrevistas (semiestruturadas e 

questionário), os dados foram levantados observando as respostas nas categorias e 

subcategorias previamente selecionadas e recebeu um tratamento qualitativo pela análise de 

conteúdo. Para isso, foram utilizados os polos de comunicação (emissor, receptor, mensagem e 

canal) para a obtenção de novos dados, com o intuito de realizar comparações com a revisão de 

literatura visando possíveis unificações. As inferências são importantes para a identificação de 

pontos relevantes no conteúdo das mensagens (MEIRELES & CÉDON, 2010).  

As entrevistas foram feitas em pares, ou seja, obtivemos duas respostas em cada 

pergunta do questionário: uma do fornecedor e outra do cliente, ambos referentes ao mesmo 

contrato de prestação de serviços da fornecedora BETA. A análise qualitativa dos dados 

resultou na classificação das respostas dos entrevistados, considerando duas possibilidades, 

conforme teoria apresentada no referencial teórico: “ALTA” ou “BAIXA”. Essas 02 

alternativas de respostas estavam subjetivas nas perguntas do questionário, ou seja, o 

entrevistado tinha a possibilidade de responder à questão sem tem que definir especificamente, 

se a classificação era “ALTA” ou “BAIXA”.   

3.7. Coleta e Análise de Dados da Abordagem Quantitativa 

Os dados quantitativos foram coletados após a coleta dos dados qualitativos. A Figura 

8 apresenta o cálculo dos fatores de decisão para cada elemento: 

Figura 8: Cálculo dos Fatores de Decisão (para cada elemento) 

 
Fonte: Adaptação da fórmula de Martins & Donaire (1990). 

Para coleta dos dados quantitativos, foi aplicada a fórmula da média aritmética 

ponderada, no qual atribuiu-se um peso (Wi) para cada questão/pergunta (Qi) do modelo, de 

acordo com o seu grau de relevância. Dessa forma, as respostas foram multiplicadas pelos seus 

respectivos pesos, somadas e divididas pela quantidade de perguntas por bloco, obtendo um 

fator de decisão (Y), denominado no trabalho como o resultado da empresa no referente bloco.  
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O modelo de coleta de dados contém um total de 12 perguntas, divididas igualmente em 

3 blocos (4 perguntas por bloco). Obteve-se duas respostas em cada pergunta do questionário, 

uma do cliente e outra da fornecedora, no qual tinham apenas duas possibilidades de 

classificação: “ALTA” ou “BAIXA”. As respostas classificadas como “BAIXA” tiveram a 

pontuação “0” e as respostas classificadas como “ALTA” tiveram a pontuação “1”.  

Para critério de desempate, deu-se peso 2 para as perguntas mais relevantes de cada 

bloco e peso 1 para as demais. Para obtenção do resultado do bloco, foi realizado para cada 

entrevistado, o somatório de cada resposta multiplicado ao peso da respectiva pergunta, e esse 

resultado foi dividido pela quantidade de perguntas do bloco (04). Dessa forma, obteve-se o 

resultado de cada entrevistado no bloco referente. Após isto, foi retirada a média das respostas 

para a classificação final do resultado do bloco, considerando os dois entrevistados, cliente e 

fornecedora. 

 A classificação final que tive pontuação acima de 0,5% foi considerada, 

qualitativamente, como “ALTA”, e a classificação com pontuação abaixo de 0,5%, foi 

considerada como “BAIXA”, exceto os casos específicos em que observou-se a predominância 

contrária nas respostas dos entrevistados.  

A análise qualitativa foi necessária para a classificação das respostas dos entrevistados 

dentro do modelo apresentado por Gereffi et al. (2005), no qual apresenta apenas duas 

possibilidades de resposta (alta ou baixa). E a análise quantitativa foi pertinente para aplicação 

do critério de desempate das respostas, já que cada bloco era composto por um número par de 

perguntas, com a atribuição de pesos as mesmas. Desta forma, foi possível a consolidação das 

respostas para a identificação da governança ALFA-BETA. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa e está divido nas seguintes seções: 4.1) 

caraterização das firmas, 4.2) Contratos de Prestação de Serviços, 4.3) Áreas/Supervisões da 

Fornecedora BETA, 4.4) Governança por Área/Supervisão e  4.5) Governança: Montadora 

ALFA e Fornecedora BETA. 

4.1. Caracterização das Firmas 

4.1.1. Montadora ALFA  

Inaugurada no Sul Fluminense, a operação da montadora ALFA se destacou pelo 

conceito inovador de modelo de produção mundialmente reconhecido por ter revolucionado seu 

sistema de produção. Seu arranjo produtivo é caraterizado pela desverticalização total da 

produção, a montadora transfere aos fornecedores a montagem e produção de seus produtos e 

ainda adquirem dos fornecedores, os componentes e subconjuntos. As principais vantagens 

desse modelo de produção são o aumento da produtividade e dos níveis de qualidade e a redução 

dos custos de produção.  

A escolha para construção da fábrica na região foi devido a diversos atrativos que a 

mesma oferecia, como: proximidade aos grandes centros comerciais de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, proximidade de Portos, incentivos fiscais, mão de obra local barata e 

uma região menos sindicalizada se comparada ao ABC Paulista. Os investimentos realizados 

na fábrica, relacionados à sua estrutura física, foram divididos entre a montadora e seus 

fornecedores. A montadora intitulou esses fornecedores como “parceiros”, pois são os 

fornecedores de 1º nível, e implementou esse modelo de produção com o intuito de reduzir os 

custos fixos e variáveis em suas operações.  

Os fornecedores também fizeram investimentos nas instalações locais para a montagem 

dos produtos e também puderam definir os aspectos relacionados ao layout, processo com os 

fornecedores secundários e a logística. A tabela 2, apresenta o número de fornecedores 

“parceiros” e seus respectivos funcionários: 

Tabela 2: Relação fornecedores parceiros e nº de funcionários 

 
Fonte: Elaboração própria à partir da coleta de dados 
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Além dos fornecedores caraterizados como “parceiros”, a montadora ALFA também 

possui outros fornecedores diretos, chamados de “terceiros”, conforme apresentado na tabela 

3: 

Tabela 3: Fornecedores terceiros e nº de funcionários 

 
Fonte: elaboração própria à partir da coleta de dados 

 Com a terceirização de diversos processos, além da produção e montagem, a montadora 

cada vez mais vem adotando novas estratégias e modificando o seu modelo de negócio. Muitos 

processos que anteriormente eram feitos apenas pela montadora, como os testes de qualidade, 

engenharia do produto, entre outros, atualmente são realizados por fornecedores “terceiros”, 

que são os prestadores de serviços. Essa questão traz a importância em investigar as alterações 

estruturais das indústrias automobilísticas para identificação dos novos modelos de produção 

que possam surgir durante os anos. Apesar desta característica, também nota-se uma forte 

presença da cultura organizacional da montadora nas relações interfirmas com os fornecedores, 

pois a mesma apresenta tendências de assimetria de poder em situações de prestação de serviços 

de baixa complexidade. 

A relação com as fornecedoras terceiras se dá à partir de contratos de prestação de 

serviços, que são firmados com prazos diferenciados, de acordo com as áreas de atuação da 

fornecedora dentro da planta da montadora, conforme necessidade do “cliente de contrato”, 

denominação dada para o representante da montadora que lida diretamente com o respectivo 

gestor da fornecedora. 

Os contratos de prestação de serviços das fornecedoras terceiras possuem uma gestão 

descentralizada por parte da montadora, trazendo características particulares e específicas de 

cada cliente de contrato, como a coordenação de questões como faturamento, liberação para 

contratações, investimentos em equipamentos e materiais diversos, apresentação de resultados, 

acompanhamento de performance, entre outros. 

Os funcionários das fornecedoras (terceiras e parceiras) instalados dentro da planta da 

montadora ALFA utilizam da mesma infraestrutura, equipamentos e locais comuns como 

refeitório e ambulatório da montadora. O contato e a dinâmica do trabalho das fornecedoras são 

realizados de forma direta com a montadora1 que, por estarem localizados geograficamente 

próximos, na mesma planta, facilita essa integração.  

                                                           
1 As informações descritas nesta seção foram coletadas com base em experiências e vivência diária da 

pesquisadora na planta da montadora ALFA. 
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Dentre os processos realizados pelas fornecedoras “terceiras” podemos citar: tecnologia 

da informação, engenharia industrial, testes de qualidade, testes de durabilidade, rodagem de 

veículos protótipos, desenvolvimento do produto, desenvolvimento de ferramental, logística de 

distribuição, logística de aprovisionamento de peças, logística de inventário, cópia e impressão, 

manutenção predial, limpeza, restaurante, ergonomia, entre outros.  

Dentro desse conceito de produção, a montadora é responsável por acompanhar o 

processo nos fornecedores “parceiros” além de atuar nas áreas de “engenharia de produto, 

controle de qualidade, distribuição, marketing, comercialização e logística do produto final” 

(DIAS, 1998). A tabela 4 apresenta a relação total de funcionários atuantes na planta da 

montadora ALFA: 

Tabela 4: Relação funcionários na planta da Montadora ALFA 

 
Fonte: Elaboração própria à partir de coleta de dados 

 Atualmente, a montadora ALFA possui 4062 funcionários trabalhando em sua planta 

no Sul Fluminense, sendo sua maioria composta por funcionários parceiros e terceiros, que 

realizam atividades ligadas a produção, montagem e serviços, contabilizando apenas 193 

funcionários diretos da montadora.  

No Brasil, a montadora ALFA tem a estratégia de investimento no pós-venda e possui 

concessionárias próximas às principais rodovias, pátio para pernoite, guincho, borracharia, 

posto de abastecimento, refeitório, dormitório e convênio com hotéis e um centro logístico de 

Vinhedo (SP) para atendimento de reposição de peças. 

4.1.2. Fornecedora BETA 

  Fundada em 1999 na cidade de Curitiba, no Paraná, a fornecedora BETA iniciou a 

consultoria em desenvolvimento de projetos e, ao longo dos anos, expandiu suas 

especializações e áreas de atuação. Com a união de outras empresas, foi criado a BETA Group. 

Atualmente o grupo é composto por duas unidades de negócios, que prestam serviços nas áreas 

de Engenharia, Logística, Qualidade, Manufatura e Protótipos. 

A sede administrativa da fornecedora BETA, no qual inclui as diretorias 

Administrativo/financeiro, Operações e comercial, fica situada na cidade de Curitiba/Paraná e 
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a gerência de operações e demais áreas operacionais estão situadas no Sul Fluminense, na planta 

da montadora ALFA.  

Figura 9: Organograma Fornecedora BETA 

 
Fonte: Elaboração própria à partir da coleta de dados 

A figura 9 apresenta o organograma da fornecedora BETA. Pode-se observar que as 

áreas instaladas fisicamente na planta da montadora ALFA e que respondem diretamente para 

a gerência de operações são: MC, RH, A, B, C, D, E, F e G. Essas áreas estão relacionadas à 

operação da montadora ALFA e por esse motivo, ficam instaladas na planta da mesma. 

Atualmente, a fornecedora BETA é classificada como a segunda maior em relação ao número 

de funcionários na planta da montadora ALFA e possui uma gama diversificada de prestação 

de serviços, distribuídas em  10 contratos de prestação de serviços. 

A diretoria comercial da Fornecedora BETA tem a responsabilidade de renovar os 

contratos de prestação de serviços da Fornecedora, que não têm uma duração fixa previamente 

determinada, podendo esta se alternar conforme necessidade da montadora.  

A diretoria administrativo/financeiro da fornecedora BETA é responsável pela 

contabilidade, gestão de recursos, gestão de viagens, pagamentos entre outros. A diretoria 

Operacional é responsável por garantir coordenar a operação e produção do serviço prestado 

com o intuito de atender os requisitos do cliente (montadora). 

Atualmente, a fornecedora BETA possui 11 funcionários na filial de Curitiba e 381 

funcionários instalados na planta da montadora ALFA no Sul Fluminense, no qual faz parte do 

grupo dos fornecedores “terceiros”, que são fornecedores de segundo nível na cadeia de valor 

da IA, e tem interações com fornecedores de 1º nível (parceiros da montadora e fornecedores 

de componentes complexos), de 2º nível (fornecedores de peças menos complexas e outras 

empresas terceiras) e fornecedores de 3º nível (de matéria-prima). 
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Cada funcionário instalado na planta da montadora, exceto os funcionários das áreas de 

RH e MC, está atrelado a um contrato de prestação de serviços da fornecedora e, 

consequentemente, a uma área operacional da fornecedora BETA.  
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4.2. Contratos de Prestação de serviços 

Os funcionários instalados na planta da montadora ALFA atuam em 9 áreas distintas e 

em 10 contratos de prestação de serviços diretamente relacionados à operação da montadora. 

Pode-se observar na tabela 5 que as áreas de atuação da fornecedora BETA, que têm contratos 

de prestação de serviço com a montadora, são: A, B, C, D, E, F e G. 

Tabela 5: Relação dos Contratos de Prestação de Serviços 

ÁREAS/ 

SUPERVISÕES 

QTD.  

CONTRATOS 

Nº CLIENTES DE 

CONTRATO 

TEMPO 

CONTRATO/ATUAÇÃO 

A 01 01 10 anos 

B 02 01 10 anos 

C 01 01 08 anos 

D 01 01 10 anos 

E 03 03 10 anos 

F 01 01 10 anos 

G 01 01 10 anos 

MC 0 - - 

RH 0 - - 

Fonte: Elaboração própria 

As áreas da fornecedora BETA internamente são denominadas como “supervisões” e 

algumas possuem mais de um contrato de prestação de serviços com a montadora, como é o 

caso das áreas/supervisões “B” e “E”.  

Cada contrato de prestação de serviços da fornecedora BETA tem suas especificações e 

são caraterizados por atividades completamente distintas, evidenciando a diversidade nos 

serviços oferecidos pela empresa terceira. Para a gestão de cada contrato há um supervisor 

responsável da fornecedora BETA e um gestor responsável da montadora ALFA (cliente de 

contrato), ambos correspondentes a mesma área de atuação, ou seja, a área de Logística da 

fornecedora BETA possui um supervisor responsável que responde e presta serviços para a área 

de Logística da montadora ALFA e assim procede nos demais contratos. 

Os contratos com a fornecedora BETA foram elaborados de forma que o trabalho fosse 

realizado em pares e, com isso, a gestão dos contratos e, respectivamente, das áreas de atuação 

da fornecedora é feita de forma descentralizada por parte da montadora ALFA. Este tipo de 

gestão traz características muito particulares e específicas de cada gestor de contrato (cliente) e 

leva também em consideração a grande diversidade das atividades realizadas pelas áreas da 

fornecedora BETA, que são características de cada área. 

A gestão dos contratos de prestação de serviços realizada pela montadora mostra que o 

cliente de contrato de uma área não interfere nos demais contratos das outras áreas da 

fornecedora BETA, e as únicas áreas comuns da montadora, que fazem interface com a 

fornecedora, são as áreas de Recursos Humanos e Finanças. 
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A área de Melhoria contínua não está inserida em nenhum dos contratos de prestação 

de serviços com a montadora, porém a equipe trabalha dentro da planta e atua em todas as áreas 

da fornecedora, incluindo as que estão instaladas na filial de Curitiba. 

Figura 10: Organograma Melhoria Contínua 

 
Fonte: Elaboração própria 

A formação da equipe de melhoria contínua surgiu à partir da necessidade de uma equipe 

para organizar e trazer melhorias para os processos das áreas A, B e C. Com isso, na época que 

a mesma foi criada, alguns funcionários foram extraídos dessas áreas para a formação da equipe. 

Apesar da fornecedora BETA não possuir um contrato de prestação de serviços para as 

atividades de melhoria, os clientes de contrato concordaram com a atribuição dessas atividades 

para esses funcionários, com o intuito de obter a implementação de melhorias.  

Posteriormente, a fornecedora BETA resolveu expandir os serviços de melhoria para as 

demais áreas da empresa, com a contratação de novos funcionários para realizar os serviços nas 

demais áreas da empresa dentro da planta da montadora. Os novos funcionários não estão 

atrelados a nenhum contrato de prestação de serviços da fornecedora com a montadora ALFA, 

ou seja, o valor do faturamento da fornecedora não é ajustado considerando o custo desses 

novos funcionários e os mesmos não possuem a “chapa2” da montadora, porém estão instalados 

na planta da montadora.  

A área de Melhoria Contínua tem a responsabilidade de garantir a informação 

padronizada e disponível para todas as áreas da fornecedora BETA, respeitando o padrão de 

qualidade exigido pelas normas da ISO 9001:2015, bem como a integração e o desenvolvimento 

de pessoas. O trabalho está direcionado no desenvolvimento de novos programas para assegurar 

confiabilidade de informação e otimização de processos, treinamento e formação de equipes, 

desenvolvimento de Kaizens3 e acompanhamento de workshops, reuniões e outras atividades 

relacionadas à gestão de pessoas e processos. 

                                                           
2 A chapa é o número de controle do headcount (funcionários) instalados na planta de montadora. Ela 

somente pode ser liberada pelo RH da montadora ALFA, pois a mesma possibilita o acesso a rede interna da 

empresa, sistemas da montadora, entre outros.  
3 Kaizen é uma palavra de origem japonesa que significa “melhoria contínua” e tem como objetivo a 

implementação de programas para melhorar continuamente os processos, identificar e solucionar problemas, rever 

desperdícios e obter ganhos em produtividade. 

Melhoria contínua

Qualidade
Melhoria

Tecnologia da 
Informação
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Outra área da fornecedora que não possui contrato de prestação de serviços com a 

montadora, porém está situada dentro da planta da montadora, é a área de Recursos Humanos 

(RH) que é dividida em três partes: recursos humanos, segurança do trabalho e medicina do 

trabalho. Essa área é subordinada à Gerência de Operações da fornecedora BETA, porém atende 

às exigências da área de Recursos Humanos da montadora ALFA, quando se trata da área de 

segurança do trabalho. A figura 11 mostra o organograma da área de Recursos Humanos da 

Fornecedora BETA.  

Figura 11: Organograma Recursos Humanos 

 
Fonte: Elaboração própria 

Apesar do RH da fornecedora BETA não possuir nenhuma ligação direta com a 

montadora, através de algum contrato de prestação de serviços, a mesma liberou chapa e 

infraestrutura para a equipe trabalhar dentro da planta.  

Dentro do RH existe a atividade de segurança e medicina do trabalho que é responsável 

pela inspeção de segurança, auditoria interna, acompanhamentos das áreas sobre o uso do EPI4 

e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao manuseio de materiais, acompanhamento de 

acidentes de trabalho, treinamentos de segurança entre outros. A área lida diretamente com o 

RH da montadora ALFA para o atendimento de todos os pontos relacionados à segurança do 

trabalho, pois a montadora precisa garantir a manutenção de seu certificado de sistemas de 

gerenciamento da saúde e segurança do trabalho (OHSAS) e é responsabilidade da mesma 

garantir que todos os funcionários que trabalham na planta estejam dentro dos requisitos de 

qualidade da norma. A área também um médico do trabalho que atua no laboratório da 

montadora ALFA5 para o atendimento dos funcionários da fornecedora e demais funcionários 

da montadora.  

O Rh da fornecedora também realiza atividades como recrutamento e seleção, 

aprovação de contratação, admissão e integração dos funcionários da Fornecedora BETA, 

apesar dos mesmos também passarem por uma integração na montadora ALFA após sua 

contratação. O faturamento é uma das atividades do RH dentro da planta da montadora, que 

                                                           
4 Equipamento de proteção individual. 
5 Devido ao número elevado de funcionários da fornecedora BETA dentro da planta da montadora ALFA, 

é obrigatório segundo a NR 7 (norma regulamentadora do programa de controle médico de saúde ocupacional – 

PCMSO) a mesma possuir um médico do trabalho dentro da planta para o atendimento desses funcionários. 

Recursos Humanos

Rh Sesmt Faturamento
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está ligado diretamente à diretoria comercial da Fornecedora, e realiza o fechamento mensal6 

de todos os contratos de prestação de serviços.  

A fornecedora BETA possui 07 áreas/supervisões atreladas a contratos de prestação de 

serviços que respondem diretamente para o gerente de operações e prestam conta para seus 

respectivos clientes de contrato, atuando na planta da montadora ALFA conforme figura 12. 

Figura 12: Organograma Áreas Contratuais da Fornecedora Beta 

 
Fonte: elaboração própria 

As supervisões possuem algumas coordenações, exceto a C e G, que realizam atividades 

específicas da área, conforme apresentado na figura 12. Algumas áreas/supervisões têm suas 

particularidades referentes aos clientes de contrato: 

 Área/Supervisão B: possui 02 contratos e 1 cliente de contrato, sendo 1 contrato 

referente as coordenações B1, B2, B3 e B4, e o outro contrato referente a 

coordenação B5; 

 Área/Supervisão E: possui 03 contratos e 03 clientes, sendo 1 contrato por 

coordenação. 

A área/supervisão E, recentemente passou pela troca de seus clientes de contrato, pois 

segundo relato do gerente de operações da Fornecedora BETA, a supervisão tinha apenas 1 

cliente de contrato responsável pelos 03 contratos de prestação de serviços da área. Porém, no 

início do ano de 2018, houve um remanejamento interno, por solicitação da montadora ALFA, 

e ocorreu uma mudança dos clientes de contrato, além da redistribuição das responsabilidades 

                                                           
6 No fechamento mensal, o cliente do contrato assina um documento de autorização do faturamento de 

seu respectivo contrato referente a sua área. Caso o cliente tenha alguma insatisfação relacionada ao serviço 

prestado ou a problemas comerciais, ele tem a liberdade de não assinar o contrato até que a situação seja definida 

entre as partes envolvidas, para posterior assinatura do documento. Após a assinatura, o documento é enviado para 

a área de finanças da montadora  para que o pagamento à fornecedora seja efetuado. 

Gerência de Operações

A

A1

A2

A3

A4

A5

B

B1

B2

B3

B4

B5

C D

D1

D2

D3

D4

E

E1

E2

E3

F

F1

F2

F3

G



37 
 

   
 

entre eles, e por esse motivo atualmente área E conta com 03 clientes de contrato, um para cada 

contrato.  

Devido a esse motivo, a coleta de dados referente a essa área foi realizada com o antigo 

cliente de contrato da montadora ALFA que era responsável por esse contrato, pois o mesmo 

poderia fornecer as informações pertinentes a pesquisa, já que os atuais clientes iniciaram sua 

atuação recentemente  e não possuírem atuação na área superior há 5 anos, conforme seleção 

previamente estipulada do perfil dos entrevistados.  
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4.3. Áreas/Supervisões da Fornecedora BETA 

Esta seção apresenta os tipos de serviços prestados nas 7 áreas da Fornecedora BETA, 

denominadas na empresa como “supervisões”, resumidos no quadro 5: 

Quadro 5: Áreas/Supervisões x Serviços 

Área/ 

Supervisão 
Tipo de Serviço 

A 
Serviços de logística de controle, análise e liberação de materiais/peças da 

montadora. 

B 
Serviços de logística de aprovisionamento de peças para atendimento da linha 

de produção. 

C 
Serviços de logística de acompanhamento de desenvolvimento de ferramentas 

e peças no fornecedor para atendimento da produção e novos projetos. 

D 
Serviços de aprovisionamento, montagem, desenvolvimento e abastecimento 

de peças para atendimento da área de desenvolvimento do produto. 

E 

Serviços de auxílio no desenvolvimento, validação e testes de meios de 

produção. Reparos em subcomponentes do produto e implementação de 

projetos de elétrica, mecânica e civil dentro da montadora. 

F 
Serviços de testes e acompanhamento de rodagem de veículos protótipos e 

administração de frota. 

G Serviços de testes de rodagem e acompanhamento do produto final. 

Fonte: Elaboração própria. 

4.3.1. Área/Supervisão “A”  

A “Supervisão A” tem a missão de fornecer serviços e soluções logísticas que garantam 

os objetivos estabelecidos e a confiabilidade nos controles e processos, respeitando assim os 

princípios corporativos da montadora ALFA. Ela possui 1 contrato de prestação de serviço que 

engloba 05 coordenações distintas: A1, A2, A3, A4 e A5. Segundo apontamento do 

Entrevistado 1, cliente da montadora ALFA referente a esse contrato, a “Supervisão A” é 

responsável por realizar: 

“O controle de recebimento de notas fiscais com o objetivo de evitar notas fiscais 

processadas indevidamente e/ ou duplicadas; a contagem e análise de divergências 

com o objetivo de encontrar a causa raiz do problema, identificar erros de processo 

que possam penalizar a acurácia da contagem cíclica cumprindo o procedimento da 

CIA; realizar a destinação de materiais inativos objetivando que o processo de scrap7 

ocorra conforme procedimento da CIA; gerenciar a entrada de notas fiscais 

assegurando também que todo veículo que entre na planta tenha seu packing list8 

(manual ou sistêmico). Ou seja, serviços relacionados à Log I.” (ENTREVISTADO 

1) 

                                                           
7 Scrap: área física onde ocorre o processo de destinação de materiais inativos dentro da planta da 

montadora ALFA. 
8 Packing list: romaneio ou espelho da nota fiscal com as informações do sistema da montadora ALFA. 
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Esse apontamento também é reafirmado pela fornecedora, que em sua fala apresenta as 

características da área:  

“A parte da “área A” é o seguinte, toda companhia, toda empresa existe a parte de 

“área A”, que é feita de ano em ano, de dois em dois anos, de três de três anos. E isso 

fica muito caro, para qualquer empresa fica muito caro, então em cima disto surge 

uma área de Log I em que vai transpor um pouquinho estas barreiras e com relação a 

custos. Então se desenvolve pré-inventários (...)onde é feito todo o planejamento (...) 

para o ano. ” (ENTREVISTADO 7) 

 Segundo informado pelo Entrevistado 7 (fornecedora) existem algumas 

coordenações que fazem parte da equipe e dão suporte ao inventário da empresa, que realizam 

a análise de divergências sistêmicas e físicas das peças, a auditoria dos processos, inventários 

de peças consignadas e cuida dos custos logísticos da montadora. Todas essas coordenações 

compõem os serviços realizados pela “Supervisão A”. 

4.3.2. Área/Supervisão “B”  

A “Supervisão B” possui 02 contratos de prestação de serviço: 01 engloba as 

coordenações B1, B2, B3 e B4, e o outro é engloba a coordenação B5 e cada uma trabalhar com 

tipos de peças e componentes específicos. Segundo apontamento do Entrevistado 8, funcionário 

da fornecedora BETA, a área é responsável por:  

“Tudo que é relativo à peça e disponibilidade para a produção é realizada pela 

Logística II. Então ela administra todos os pedidos de compra, na verdade ela é todos 

os pedidos de peças, entendeu? (...) Então, na verdade, o trabalho dela é antes da 

produção, é fazer a peça chegar do fornecedor no horário certo pra ser disponibilizado 

na linha”. (ENTREVISTADO 8) 

Segundo o Entrevistado 2, cliente da montadora ALFA, a área é responsável por: 

“Garantir o abastecimento dos componentes em conjunto com os fornecedores de 

acordo com a programação, produção e vendas da montadora, disponibilizar e 

consolidar informações sobre as entregas e restrições de componentes para que a 

montadora planeje sua produção e controlar o inventário das entregas realizadas pelos 

fornecedores”. (ENTREVISTADO 2) 

A “Supervisão B” tem a responsabilidade de garantir o volume e fidelidade da produção9 

da montadora ALFA. O foco é assegurar a disponibilidade de peças visando o aprovisionamento 

de materiais em tempo hábil, em quantidade exata e com o melhor nível de serviço prestado. 

Tais atividades baseiam-se em follow-up diário com fornecedores para acompanhamento das 

entregas programadas e rotinas de negociação entre a montadora ALFA e os parceiros.  

                                                           
9 A fidelidade da produção é o cumprimento da produção conforme a programação. 
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A área ainda possui funcionários habilitados a acompanhar toda a cadeia de suprimentos 

com o intuito de antecipar e, principalmente, solucionar problemas sem que a linha de produção 

da montadora seja afetada. São especialistas que atuam em campo, monitorando o processo 

produtivo dos fornecedores de 1º nível, bem como a performance de atendimento. Esses 

funcionários realizam visitas aos fornecedores com foco no acompanhamento da performance 

de atendimento à montadora10, acompanham a cadeia de suprimento dos fornecedores, 

subfornecedores e parceiros, difundem e firmam o volume de produção futuro junto aos 

fornecedores, antecipam faltas de atendimento entre outros. 

A coordenação B5 possui um contrato de prestação específico, separado das demais 

coordenações desta área, no qual é responsável por disponibilizar peças para montagem dos 

eventos de novos programas, controle e acompanhamento dos documentos de modificação e 

melhoria na linha de produção. As atividades desta coordenação são: acompanhamento do 

status das peças para garantir montagem dos veículos dentro do prazo, o fup de peças11, 

acompanhamento da produção12, administração dos estoques13, realização de restrições de 

peças para sequenciamento de montagem14 na linha de produção, realização de coletas 

emergenciais15, monitorar as peças alojadas no parque de fornecedores para controlar o estoque 

diário e o uso dos itens, entre outros. 

4.3.3. Área/Supervisão “C”  

A “Supervisão C” engloba apenas 1 contrato de prestação de serviços e 02 

coordenações: C1 e C2, que são compostas por engenheiros, analistas, técnicos e supervisor. 

Segundo apontamento do Entrevistado 9, funcionário da fornecedora BETA, a área é 

responsável por: 

“O serviço que a gente acaba prestando para a MONTADORA é (...) acompanhar o 

desenvolvimento nos fornecedores. A confecção é feita pelos fornecedores. (...) os 

pedidos de peças são peças que os fornecedores já têm de prateleira e não precisa de 

um ferramental. E as peças novas que dependem de ferramental nós acompanhamos 

                                                           
10 Quando identificam algum fornecedor que está em risco, é necessário acompanha-lo de perto para 

analisar o risco, propor alternativas e soluções para não comprometer a produção da montadora. 
11 Intensificar o contato com o fornecedor para que as peças sejam entregues dentro do prazo.  
12 O acompanhamento é feito através de sistemas e contato com o fornecedor. 
13 Administração dos estoques para não gerar excesso ou falta de materiais (peças). 
14 Restrição é a informação antecipada sobre a falta de uma peça relevante para a produção (ex.: motor, 

eixo) que pode ocasionar a parada da produção. Com a informação antecipada, o veículo pode ser retirado da 

programação evitando, dessa forma, a parada da linha. 
15 Quando o responsável pela peça, no acaso o analista da fornecedora BETA, verifica que o fornecedor 

tem a peça, porém não garante a entrega da mesma em tempo hábil para atender a produção, o mesmo pode solicitar 

uma coleta emergencial que varia de acordo com a localização do fornecedor e o horário para o abastecimento. 

Para a emissão das coletas emergenciais é necessário a aprovação da montadora ALFA e, após isso, é realizado o 

monitoramento junto à empresa transportadora até a entrega da peça.  
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a ferramentaria (...). Hoje são duas etapas que a gente acompanha ferramenta e o 

processo. Eles têm que ter um controle de processo, que aí é onde a gente faz a 

submissão do VDA, validando e certificando de que a peça está ok no dimensional 

(todas as dimensões que consta no desenho da peça), no laboratório (exemplo teste de 

intemperismo e teste de pintura) e no funcional aqui na montadora”. 

(ENTREVISTADO 9) 

A área tem por objetivo garantir a data mais breve possível das diversas etapas do 

desenvolvimento de um projeto. Responsável por assegurar que, para cada peça, os termos do 

contrato estejam sendo cumpridos pelos fornecedores e garantir que o processo produtivo do 

fornecedor esteja certificado e validado nas normas de qualidade utilizadas pela montadora. 

Para isso, disponibiliza para a área de Qualidade da Montadora ALFA toda a 

documentação e amostras de peças comprovando o atendimento aos critérios e normas de 

desenho16. Algumas das atividades da área são: estimativa de lead time17 de desenvolvimento 

e modificações de peças, definição de cronograma de prazo após aprovação dos pedidos para 

fornecedor18, análise do cronograma preliminar de desenvolvimento das peças e negociação dos 

prazos, analisar impactos logísticos na implementação das modificações nas peças ou 

ferramentais19, entre outros. 

4.3.4. Área/Supervisão “D”  

A “Supervisão D” engloba 1 contrato de prestação de serviço e 04 coordenações: D1, 

D2, D3 e D4, e realiza um trabalho voltado para a área de veículos e peças protótipos da 

montadora ALFA. Os projetos nascem na engenharia da montadora ALFA e são interpretados 

e desenvolvidos pela “Supervisão D”. Todos os veículos novos da montadora ALFA, 

considerando novos projetos, encomendas especiais, inclusão de peças novas, entre outros, são 

feitos e testados pela “Supervisão D” antes do veículo se tornar série, ou seja, antes dele ir para 

a linha de produção. Essa informação é evidenciada pelo entrevistado 1 (fornecedora): 

“Antes de virar série, entendeu? Aqui seria uma mini fábrica, a gente faz tudo aqui. E 

aí, o que acontece? O veículo nasce aqui. Nasce na engenharia e vem pra cá. Vamos 

dizer assim, a engenharia projeta e a gente vem e aqui monta todo o veículo. Projeta 

veículos novos, sempre tem veículos novos (...). Nós que montamos primeiro (...) pra 

depois ir pra produção.” (ENTREVISTADO 1) 

                                                           
16 O fornecedor precisa desenvolver as peças e ferramentas atendendo as normas de qualidade exigidas 

pela montadora ALFA. 
17 Lead time é o tempo entre o pedido de peça ou ferramental (ferramenta para desenvolver um tipo 

específico de peça) para o fornecedor até a chegada das mesmas na montadora. 
18 A área de finanças da montadora aprova o fornecedor que fará o desenvolvimento de tal peça ou 

ferramenta específica, e após a aprovação é necessário elaborar um cronograma com os prazos de cada área 

envolvida no processo, incluindo o fornecedor, para o desenvolvimento e entrega da peça. 
19 Quando ocorre a troca de fornecedor ou uma modificação do desenvolvimento de uma determinada 

peça ou ferramenta em algum fornecedor, é necessário avaliar os impactos logísticos para a chegada da peça na 

planta, devido a sua localização e a importância da peça na produção. 
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A montagem dos veículos protótipos são feitas pela “Supervisão D” da fornecedora 

BETA que, após essa etapa, encaminha os veículos para a “Supervisão F” para que a mesma 

possa realizar a rodagem e os testes do veículo. A “Supervisão D” também realiza serviços de 

aprovisionamento de peças protótipos, logística de distribuição e armazenagem de peças 

protótipos, desenvolve ferramental e peças protótipos, entre outros. Todas as atividades para a 

produção e montagem de um veículo protótipo, incluindo tratativas de logística, distribuição, 

seleção de fornecedores, criação de ferramentas e peças a partir dos desenhos da engenharia da 

montadora, entre outros, são de responsabilidade da “Supervisão D”. 

4.3.5. Área/Supervisão “E”  

A “Supervisão E” engloba 03 contratos de prestação de serviços, sendo um contrato 

para cada coordenação, que são: E1, E2 e E3. Nessa supervisão, a fornecedora BETA tem 1 

supervisor responsável pela gestão de 03 contratos, cada um com sua particularidade e 

diferentes “donos de contrato”.  

A coordenação E1 é responsável por executar a inspeção e reparos em subcomponentes 

do produto20. A coordenação E2 auxilia no desenvolvimento de meios de produção e de seus 

testes e validações através de try-outs21 e posteriormente o acompanhamento de sua montagem 

em forma preliminar e na produção em pré-série. Também são responsável por assegurar que 

os veículos “pilotos” atendam aos critérios e padrões da montadora ALFA e fazem a compilação 

das informações voltadas ao lançamento de novos produtos na linha de montagem, a fim de que 

o prazo de cada programa seja cumprido, por meio de interfaces com as áreas de marketing, 

engenharias, protótipo, linha de produção22, etc. A coordenação E3 é responsável pela gestão e 

implementação de projetos de engenharia elétrica, mecânica e civil 23em toda planta da 

montadora ALFA.  

 

                                                           
20 Exemplos de reparos são: furações, eliminação de oxidação, adequação de dimensão da peça, entre 

outros. 
21 O Try-out é a etapa de realização dos testes funcionais nos equipamentos, máquinas, nos estágios de 

produção da máquina e no processo, para garantir a conformidade do mesmo na linha. 
22 Para cada programa novo (desenvolvimento de um novo veículo), existe um cronograma com os 

respectivos prazos para conclusão de cada área envolvida. O marketing informa a tendência e novas solicitações 

para desenvolvimento à engenharia, a engenharia informa o prazo para desenvolvimento do projeto do produto 

(incluindo desenhos técnicos), o protótipo programa a montagem do veículo e assim segue a sequência com a 

interação de todas as áreas pertinentes ao projeto. 
23São projetos de engenharia como: novos equipamentos (exemplo: dispositivos transportadores), 

projetos elétricos (iluminação, painéis de comando, etc.) e projetos de engenharia civil (novos prédios, manutenção 

das fachadas, layouts, etc.).  
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4.3.6. Área/Supervisão “F”  

A “Supervisão F” engloba 1 contrato de prestação de serviços e 03 coordenações: F1, 

F2 e F3, e é responsável pela “rodagem, inspeção, análise e registro de falhas dos veículos 

protótipos” da montadora ALFA (ENTREVISTADO 5). De forma geral, a supervisão é 

responsável pela rodagem dos veículos protótipos com o objetivo de identificar falhas através 

de simulações em diferentes pistas de testes. Todos os testes seguem os procedimentos da 

montadora ALFA e a solicitações particulares de cada projeto.  

A supervisão também é responsável pela emissão de relatórios dos testes realizados pela 

fornecedora, utilizando os padrões pré-estabelecidos pela montadora, para relatar detalhes 

específicos da rodagem realizada. Além dessa atividade, a supervisão é responsável pela 

administração da frota de veículos da montadora ALFA. Segundo apresentado pelo entrevistado 

5 (montadora), a supervisão tem a responsabilidade de: 

“Reconhecer e apontar problemas no veículo, que não se resumem apenas a quebras, 

mas também a problemas funcionais (Exemplo: a seta não estar funcionando como 

deveria), de “servisse ability”24 e etc. Cabendo após sua verificação, realizar análise, 

definir causa raiz e sugerir melhorias e/ou propostas de solução.” (ENTREVISTADO 

5) 

4.3.7. Área/Supervisão “G”  

A “Supervisão G” engloba 1 contrato de prestação de serviço, com duas coordenações: 

G1 e G2, e é responsável pela realização de testes de rodagem com o intuito de simular 

condições reais do cliente final do produto. Esse tipo de rodagem é realizado após a finalização 

dos testes e rodagens da “Supervisão F” e é realizado para validação do programa, antes de 

iniciar a produção em série.  

A área faz a Identificação e análise técnica de falhas do projeto, processo e peças, 

encaminhando as informações para tratativa dos responsáveis para amadurecimento final do 

programa, buscando uma melhoria contínua no produto, atualização e refugo de peças e revisão 

periódica simulando condições reais externas, através de uma oficina completa para os veículos. 

Não há diferença entre as atividades realizadas pelas subáreas, porém cada uma é feita em um 

turno de trabalho. 

 

 

                                                           
24 Avaliações gerais referentes a manutenção do veículo como, por exemplo, avaliação do macaco do 

veículo. 
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4.4. Governança por Área/Supervisão 

Esta seção apresenta a governança nas relações interfirmas entre a montadora e a 

fornecedora em cada área/supervisão da fornecedora BETA. As informações apresentadas 

foram obtidas à partir de entrevistas semiestruturadas e pela aplicação de um questionário junto 

aos funcionários de ambas as empresas e análise documental.  

A descentralização da gestão dos contratos da fornecedora BETA, devido ao fato de 

cada área da montadora fazer a gestão de seu respectivo contrato de forma isolada, observou-

se características e variedades muito específicas dos clientes na forma de gestão e coordenação 

das atividades. Por esse motivo, optou-se por apresentar a governança de cada área/supervisão 

de forma separada nesta seção. 

Outro motivo pelo qual optou-se por identificar a governança de cada área/supervisão, 

foi devido à diversidade dos serviços prestados pela fornecedora BETA na planta da montadora 

ALFA que, não correlacionadas dentro da planta da montadora ALFA, faz com que os clientes 

tenham uma visão parcial das atividades e o segmento da fornecedora BETA, apesar de saberem 

da existência de outros contratos de prestação de serviços da fornecedora dentro da planta. 

Dessa forma existem diferentes clientes, abordagens, critérios de trabalho, formas de 

monitoramento, entre outros, sobre a fornecedora BETA dentro da planta da montadora ALFA.  

A segunda etapa de análise traz a identificação da governança predominante nas 

áreas/supervisões da fornecedora BETA.  

4.4.1. Governança da Área/Supervisão “A” 

A tabela 6 apresenta os resultados das perguntas de cada entrevistado, os pesos de cada 

pergunta e a média final das respostas, possibilitando a classificação “Baixa” para esse bloco. 

Tabela 6: Bloco 1- Complexidade das Transações – Supervisão “A” 

  
Fonte: Elaboração própria 

Após análise das respostas do Cliente, identificou-se que o mesmo acredita que as 

atividades da supervisão são consideradas comuns e que não possuem muitas particularidades: 

“Entendo que é um serviço personalizado, em alguns casos, pois exige um bom 

conhecimento de ferramentas sistêmicas que estão disponíveis somente na montadora 

ALFA. Mais em grande parte do processo não entendo que seja um serviço 

customizado.” (ENTREVISTADO 1) 

W1 W2 W3 W4

1 2 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 1 (Cliente) 0 0 0 0 0,00

Entrevistado / 7 (fornecedor) 0 0 0 0 0,00
0,00

Área/Supervisão "A"

Bloco 1 - Complexidade das transações
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Em relação à necessidade de um conhecimento técnico específico para poder realizar as 

atividades da supervisão, o cliente complementa a afirmativa anterior: 

“Não há necessidade de conhecimento técnico para realização das atividades, porém 

vale destacar que os conhecimentos do funcionamento da produção e dos processos 

internos ajudam bastante da evolução dos trabalhos realizados.” (ENTREVISTADO 

1) 

O funcionário da fornecedora demonstrou uma opinião diferente do cliente em relação 

à este ponto e informou que o serviço realizado pela fornecedora BETA é customizado, pois 

além da contagem, é realizada uma investigação para justificar todas as diferenças entre os 

saldos físicos e sistêmicos:  

“É muito direcionado né, então eu posso falar assim, todas as empresas pensam em 

ter este tipo de serviço, mas nem todas participam e praticam hoje o que tem aqui 

dentro. Outras empresas, até próximo a gente, elas às vezes não querem chegar na 

causa raiz, aqui não, você tem que chegar, tem que descobrir pra você justificar, 

arrumar o sistema se tiver errado, verificar o que causou aquele problema e você 

solucionar para não ocorrer novamente. Tem empresas que tem o mesmo critério de 

análise, mas ajusta sem verificar qual é a causa raiz. Entendeu?” (ENTREVISTADO 

7) 

Porém, posteriormente, ao ser questionado quanto à necessidade de ter um 

conhecimento técnico específico para trabalhar na área, o Entrevistado 7 (Fornecedor) 

demonstra que não há necessidade de um conhecimento técnico e que, dependendo do cargo e 

coordenação específica que a pessoa vai trabalhar: 

“Tem que ter habilidade né, por exemplo, na contagem às vezes a gente acha que o 

contador não precisa ter muito conhecimento técnico, ele tem que conhecer o que é a 

Supervisão “A”, porque ele tá fazendo a contagem, entendeu? Não precisa ter assim: 

olha pra você fazer este serviço você tem que ter, sei lá, esse conhecimento especifico, 

senão você não pode ser contratado. Agora, por exemplo, o analista tem que ter um 

pouquinho mais de conhecimento sobre a Supervisão “A”, ter trabalhado em uma 

outra empresa, ter um conhecimento geral sobre a Supervisão “A”. Geral, mas não 

especifico daquilo, aquilo ele se aprende aqui dentro. Aprende aqui!” 

(ENTREVISTADO 7) 

Ou seja, ficou claro que o serviço prestado pela Fornecedora BETA, na Supervisão “A”, 

segundo a visão do Fornecedor, não é complexo, conforme apresentado inicialmente, e apenas 

tem uma qualidade diferenciada em relação às demais empresas que realizam o mesmo tipo de 

serviço na região.  

A tabela 7 apresenta os resultados da pesquisa referentes à categoria “codificação da 

informação”: 

 

 

Tabela 7: Bloco 2 - Codificação da informação – Supervisão “A” 
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Fonte: Elaboração própria 

O bloco 2 teve o resultado final classificado como “ALTO” e os entrevistados não 

tiveram nenhuma divergência em suas respostas. O cliente evidencia que os processos da 

Fornecedora BETA podem ser codificados e transferidos: 

“Quando se trata de um novo processo, o gestor do contrato (cliente) fica na 

responsabilidade de aprender e repassar o conhecimento ou providenciar treinamento. 

Quando já é um processo conhecido, o conhecimento é disseminado pelos próprios 

colaboradores da Fornecedora BETA. Dependendo da área de atuação, o serviço é 

facilmente transferido. Porém, em algumas áreas, exigem um processo de treinamento 

de 4 a 6 meses.” (ENTREVISTADO 1) 

O cliente ainda demonstra que a montadora apresenta um manual contendo as atividades 

gerais da fornecedora BETA, denominado ‘memorial descritivo”, porém o modo como os 

processos são realizados, as IT´s (instruções de trabalho), é definido pela própria fornecedora: 

“A Montadora ALFA disponibiliza um manual da atividade e qual a expectativa do 

processo. As instruções de trabalho são elaboradas pela Fornecedora BETA. Caso seja 

necessária alguma alteração em nossos manuais, discutimos juntos e alinhamos as 

melhorias.” (ENTREVISTADO 1) 

O fornecedor têm o mesmo ponto de vista em relação ao cliente em relação a codificação 

dos processos: 

“Todo o conhecimento é interno, na própria área. É multiplicação daqueles que já têm 

e vêm passando pra aqueles que estão entrando e não têm.” (ENTREVISTADO 7) 

 “Cada processo desse tem uma IT, concorda, a IT ela é uma base de um caminho pra 

você chegar ao final daquele processo. Não é mesmo? Agora quando você tá do lado 

de uma pessoa que sabe, e você quer aprender, você segue a IT pra ensinar a pessoa, 

ali no “tête à téte”, no dia a dia dá pra aprender, com certeza! Tanto de aprendizado, 

quanto de conhecimento, de informações, de dados, de sistema de equipamento. Dá 

pra aprender! Com certeza, absoluta.” (ENTREVISTADO 7) 

A tabela 8 apresenta os resultados da pesquisa referentes à categoria “Capacidade de 

Fornecimento”: 

Tabela 8: Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento – Supervisão “A” 

 
Fonte: Elaboração própria 

W1 W2 W3 W4

1 1 2 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 1 (Cliente) 1 0 1 1 1,00

Entrevistado / 7 (fornecedor) 1 0 1 1 1,00
1,00

Bloco 2 - Codificação da Informação

Área/Supervisão "A"

W1 W2 W3 W4

2 1 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 1 (Cliente) 0 1 0 1 0,50

Entrevistado / 7 (fornecedor) 0 0 0 1 0,25
0,38

Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento

Área/Supervisão "A"
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O bloco 3 teve o resultado final classificado como “BAIXO”. Segundo visão do Cliente, 

a área é monitorada em praticamente todos os seus processos pela montadora ALFA:  

“Alguns processos são acompanhados através de reuniões semanais (reunião de 

STATUS) e outros são auditados diariamente, através de validações de análises. A 

montadora ALFA não realiza o acompanhamento do desenvolvimento pessoal de cada 

funcionário, somente o resultado da equipe. Entendo que o acompanhamento pessoal 

é de responsabilidade da Fornecedora BETA.” (ENTREVISTADO 1) 

O fornecedor afirma que depende da validação da montadora para realizar o ajuste 

sistêmico, conforme descrito abaixo: 

“Mas quando o valor de ajuste é muito alto, esse valor depois de uma análise feita, 

essa análise vai para a montadora ALFA, e a montadora ALFA é que... informa se vai 

poder fazer o ajuste, ou se não, vai e manda também este ajuste pra finanças da 

Montadora ALFA, finanças tem que dar ok também neste ajuste. Porque então essa 

peça fica em poder de finança da Montadora ALFA até ela dar o ajuste final, de como 

vai ser feito.” (ENTREVISTADO 7) 

E complementando, também há a verificação dos indicadores da área no final do mês, 

para poder realizar o faturamento da área: 

“A Montadora ALFA trabalha num aspecto que a gente tem os nossos indicadores 

amarrados a Targets25, a resultados, e ela controla esse, ela quer ver esses indicadores, 

destes processos, de cada atividade que é feita, se está dentro dos Targets. É só no fim 

do processo porque, eu vou dizer assim, se tiver folga, mete a cara em faturamento. A 

não ser que no meio desse processo esteja tendo algum complicador, alguma coisa 

que esteja afetando o resultado, aí eles entram pra falar e entender o que tá 

acontecendo, mas após as justificativas e explicações, nunca vi assim, alguma 

interferência do cliente.” (ENTREVISTADO 7) 

Sobre a capacidade de fornecimento de mão de obra qualificada, o cliente afirma:  

 “A Fornecedora BETA é responsável pela mão de obra qualificada para a realização 

das atividades. A Montadora ALFA fornece treinamento em ferramentas específicas 

e orienta caso identifique algum problema. Esta definição (dos parâmetros de serviço) 

é feita pela Montadora ALFA. Em linhas gerais esta definição é feita por sistemas 

coorporativos que são usados em todo grupo da Montadora ALFA.” 

(ENTREVISTADO 1) 

Segundo Fornecedor, a montadora exerce influência em contratações conforme o 

contrato de prestação de serviços: 

“Qualquer tipo de contratação quem aprova é a Montadora ALFA. Você tem que 

mostrar, assim, um exemplo, o serviço que a gente tá fazendo teve um crescimento de 

produção e requer mais uma mão de obra, mais um efetivo, esse efetivo você vai ter 

que montar um processo, um planejamento pra eles, mostrando que você tá precisando 

de mais uma pessoa. Não podemos contratar sem a aprovação deles, porque se não, 

como você justifica mais uma mão de obra? Você pode até contratar, mas quem vai 

pagar o salário dessa pessoa? Quem vai pagar a prestação de serviço dessa pessoa se 

a Montadora ALFA não tiver sabendo, se não for aprovado por ela, por que tudo ela 

                                                           
25 Target significa meta. É o resultado ou meta que pretende-se alcançar. 
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cobra. Quem paga a mão de obra é a Montadora ALFA pra prestadora, a fornecedora 

paga a mão de obra para a pessoa.” (ENTREVISTADO 7) 

As informações obtidas pelos entrevistados, relacionadas a contratação de funcionários, 

está diretamente relacionada ao contrato de prestação de serviço. Cada contrato de serviço 

contém especificações detalhadas como o número de funcionários, os salários para cada cargo, 

os tipos de cargos, atribuições, entre outros pontos. Dessa forma, a empresa fornecedora está 

amarrada ao contrato e caso precise contratar uma mão de obra adicional, é necessário justificar 

esse aumento de efetivo para a montadora, pois caso contrário, a mesma não irá pagar por esse 

funcionário extra. Ou seja, o valor (em termos financeiros) fechado do contrato não será 

alterado e a empresa fornecedora terá que arcar com o salário dessa mão de obra.  

Segundo relato dos entrevistados, geralmente, a montadora concede a contratação de 

mão de obra adicional quando é apresentada as necessidades da área e comprovações como, por 

exemplo, aumento do volume de trabalho devido a implementação de novos projetos nas áreas 

produtivas. Desta forma, a montadora altera o valor do contrato de prestação de serviço, 

adicionando o valor da mão de obra extra, para aumento do faturamento da empresa 

fornecedora. Em relação ao contrato de prestação de serviços, o fornecedor afirma:  

“A empresa quando participa da licitação ela já coloca dentro dos parâmetros que a 

Montadora ALFA tá colocando como licitação tudo aquilo que necessita para o 

desenvolvimento do trabalho... é, vamos supor, o que você precisa pra desempenhar 

bem a função? Você precisa de computador, você precisa de impressora, preciso disso, 

preciso de rádio. Quem tem que colocar investimento é a empresa que está prestando 

o serviço.” (ENTREVISTADO 7) 

Outra informação relevante, dada pelo fornecedor, é que atualmente a montadora ALFA 

está trocando todos os computadores da fábrica sem cobrar dos fornecedores, mesmo constando 

no contrato de prestação de serviço que é de responsabilidade da Fornecedora realizar essa troca 

de equipamentos: 

“Você pode até ver que hoje ela (a montadora) tá substituindo as máquinas todas, mas 

não é pelo prazer não tá, porque a empresa que tá prestando o serviço que tem que 

colocar as máquinas, lá na licitação, quando fez a licitação, foi colocado que a 

Fornecedora BETA ou qualquer outra empresa tem que colocar a máquina.  Ela tem 

que colocar uma máquina, ela que tem que colocar o monitor, tem que colocar o que 

necessário... tudo. Só tá ocorrendo isso por outras situações tá! Mas não deveria ser 

assim não tá” (ENTREVISTADO 7). 

Esse ponto é importante, para identificarmos que mesmo que seja de responsabilidade 

dos fornecedores a disponibilização de equipamentos, a Montadora ALFA intervém conforme 
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sua necessidade ou estratégia26, sem cobrar o fornecedor por certas alterações ou substituições 

dos equipamentos.  

Com as respostas de cada bloco, pudemos identificar o mecanismo de governança da 

Supervisão “A”, conforme apresentado no quadro 6: 

Quadro 6: Governança da Supervisão “A” 

Determinantes-chave da Governança 

Tipo de Governança 
Supervisão "A" 

Complexidade das 
Transações 

Habilidade de 
Codificação 

Capacidade de 
Fornecimento 

 Quasi-mercado Baixa Alta Baixa 

Fonte: Elaboração própria 

A Supervisão “A” possui atividades relativamente simples e com alta capacidade de 

codificação, porém foi classificada com baixa capacidade de fornecimento, mesmo com essas 

características, evidenciando que existe um monitoramento mais explícito por parte da 

montadora, tanto na análise de questões específicas do processo, quanto na aprovação do 

faturamento da empresa fornecedora.  

Um ponto interessante a ser observado, é que esse monitoramento não é visto pelo 

fornecedor como “explícito” e passa a impressão de que o mesmo só é realizado pelo fato da 

supervisão desenvolver atividade que envolvem custos para a montadora, como, por exemplo, 

em situações em que há divergências de saldo de peças sistêmicas e físicas que são identificadas 

pela fornecedora. 

A teoria apresentada por Gereffi et al. (2005) é limitada e não engloba essa configuração 

apresentada nos determinantes-chave da supervisão “A”. Dessa forma, elaboramos uma 

definição teórica para classificar os determinantes-chave que possuem baixa complexidade das 

transações, alta capacidade de codificação e baixa capacidade de fornecimento, como: 

governança quasi-mercado .  

4.4.2. Governança da Área/Supervisão “B” 

A tabela 9 apresenta os resultados das perguntas de cada entrevistado, os pesos de cada 

pergunta e a média final das respostas, possibilitando a classificação “Alta” para esse bloco, 

pois a média aritmética das respostas de cada entrevistado resultou em 0,75. 

                                                           
26A montadora ALFA decidiu realizar a troca de todos os computadores da empresa, incluindo de terceiros 

e parceiros, pois optou por alugar equipamentos para reduzir custos de manutenção e compra de equipamentos. 

Dessa forma, todos os computadores foram trocados e atualizados com sistema de segurança da montadora, 

garantindo também, dessa forma, a segurança das informações da empresa. 
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Tabela 9: Bloco 1 - Complexidade das Transações – Supervisão “B”

 
Fonte: Elaboração própria 

Esse resultado é demonstrado na descrição das atividades do contrato em questão e 

principalmente quando ambos entrevistados descreveram as particularidades dos processos da 

Supervisão “B”:  

“O serviço realizado pela Supervisão “B” é personalizado devido ter sinergia com 

várias áreas na montadora fazendo com que seja especifico e estratégico. Essa 

prestação de serviços conceitualmente é padrão, porém as particularidades de cada 

empresa e o ramo de atividade que vai garantir conceitualmente ser padrão.” 

(ENTREVISTADO 2) 

“Então ela administra todos os pedidos de compra. A ideia geral, ela é padronizada, a 

ideia de disponibilizar a peça pro cliente, pra produção, ele é um serviço padronizado. 

Mas a sistemática que é, com que é feito isso, isso é muito especifico. Então assim, os 

conceitos que são adotados em outras empresas são diferentes das que a gente tem 

aqui em termos de parâmetros.” (ENTREVISTADO 8) 

A tabela 10 traz o resultado do Bloco 2 para a Supervisão “B”: 

Tabela 10: Bloco 2 - Codificação da informação – Supervisão “B”

 
Fonte: Elaboração própria 

A média aritmética das respostas de cada entrevistado no Bloco 2 resultou em 0,88, que 

significa uma “ALTA” capacidade de codificação da informação. Esse resultado é demonstrado 

nas falas dos entrevistados em relação ao processo de execução e transferência das atividades 

da Fornecedora. Sobre essa questão, o cliente diz: 

 “Todas informações são disponibilizadas antes da nomeação do prestador de serviços 

no memorial descritivo das atividades. Assim que o fornecedor estiver nomeado, a 

empresa (montadora) estará participando e orientando sobre nossas regras, para 

criação dos processos, estando de acordo procedimentos de auditoria e compliance27, 

e posteriormente, auditando todos os processos. O fornecedor pode e deverá 

                                                           
27 Compliance são regras para garantir o cumprimento de normas legais, institucionais e as diretrizes da 

empresa evitando os desvios e não conformidades. 

 

W1 W2 W3 W4

1 2 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 2 (Cliente) 1 1 0 1 1,00

Entrevistado / 8 (fornecedor) 0 1 0 0 0,50

Bloco 1 - Complexidade das transações

0,75

Área/Supervisão "B"

W1 W2 W3 W4

1 1 2 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 2 (Cliente) 0 0 1 1 0,75

Entrevistado / 8 (fornecedor) 1 0 1 1 1,00

Bloco 2 - Codificação da Informação

Área/Supervisão "B"

0,88
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apresentar melhorias nos processos durante a prestação de serviço.” 

(ENTREVISTADO 2) 

Ou seja, quando o fornecedor foi nomeado, foi apresentado a ele o memorial descritivo 

das atividades para prestação de serviço. Porém a criação dos procedimentos de trabalho, 

definição de “como fazer”, foram feitas pelo próprio fornecedor com a participação da 

montadora no auxílio e orientação sobre suas regras.  

Isso demonstra que o processo pode ser elaborado pelo fornecedor através das 

informações da montadora, ou seja, é um processo codificável. Podemos observar essa 

afirmação na resposta do fornecedor: “O conhecimento é simples de ser passado, tem um certo 

feeling, uma experiência que com certeza os analistas mais antigos vão ter, mas a parte básica 

da atividade e o entendimento é simples.” (ENTREVISTADO 8). 

A tabela 11 apresenta o resultado do Bloco 3 da Supervisão “B”: 

Tabela 11: Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento – Supervisão “B”

 
Fonte: Elaboração própria 

A média aritmética das respostas de cada entrevistado no Bloco 3 resultou em 0,25. Isso 

traz um resultado com a classificação “BAIXA” para esta categoria, que está relacionada à 

capacidade de fornecimento da área. Esse resultado poder ser observado nas respostas de ambos 

entrevistados.  

“Algumas atividades são monitoradas pela montadora através de orientações e 

supervisão. O controle é feito através de indicadores de performance e reuniões 

semanais e mensais. Lembrando que as outras atividades, que são exclusivas do 

prestador de serviços, deverão estar dentro dos procedimentos da empresa 

contratante.” (ENTREVISTADO 2) 

 “Então, apesar de ter um controle, um monitoramento, a Fornecedora BETA tem total 

autonomia pra trabalhar com os fornecedores né, os que são os principais assim, 

clientes da Montadora ALFA. Então a gente fala em nome da Montadora hoje. Então, 

eu tenho autonomia pra falar sobre todos os assuntos, pra tomar decisões em nome da 

Montadora, mas existe um monitoramento, assim, na verdade, um acompanhamento 

da nossa atividade pela Montadora.” (E B2) 

O fornecedor mostra que a fornecedora tem a permissão de tomada de decisão sem a 

consulta do cliente, demonstrando um grau de confiança e credibilidade entre as partes, porém 

há um monitoramento da atividade.  

Sobre os parâmetros de produção, o fornecedor mostra que: 

W1 W2 W3 W4

2 1 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 2 (Cliente) 0 1 0 1 0,50

Entrevistado / 8 (fornecedor) 0 0 0 0 0,00

Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento

Área/Supervisão "B"

0,25
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“Então a montadora, ela faz (...) o descritivo técnico da atividade, o geral, e a gente 

faz o especifico. É como se a montadora fizesse assim: “preciso que vocês coloquem 

a peça na linha no momento adequado.”. Como vai ser feito, a fornecedora que 

determina. Então ela, (...) a montadora, ela não impôs, ela não influencia muito na 

forma com é executado o serviço dentro da fornecedora. Então, a gente tem processos 

totalmente elaborados pela fornecedora que, claro, tem que atender o contrato de 

serviço que foi feito com a montadora.” (ENTREVISTADO 2) 

Podemos observar que o fornecedor mostra que há uma relação de confiabilidade entre 

as partes, porém todo o serviço executado tem que atender o contrato com a montadora e, dessa 

forma, existe a influência e monitoramento por parte da montadora que informa o que quer que 

a fornecedora faça no processo. Ainda sobre essa questão, o cliente expõe o seguinte ponto de 

vista: 

“A empresa contratante estará disponibilizando todos os sistemas disponíveis para que 

a empresa contratada consiga ter informações o suficiente para prestar o serviço 

contratado.” (ENTREVISTADO 8) 

Ambos entrevistados informaram que a montadora ALFA exerce influência sobre 

questões técnicas, contratações da fornecedora BETA. Segundo apontado pelo entrevistado 

fornecedor: 

“(...) Na verdade a Log II(...) acompanha muito a produção, então quando aumenta o 

volume de produção, (...) na maioria das vezes, a gente tem que aumentar o volume 

de mão de obra, só que não tem uma influência direta. Na verdade, (...) a empresa 

terceira tem que comprovar que ela precisa de uma necessidade adicional. Aí, eles 

aprovam sim. A fornecedora hoje só contrata uma mão de obra se tiver a aprovação 

da montadora.” (ENTREVISTADO 2) 

Nesse caso, o cliente informa que a interferência não é no processo de contratação, mas 

sim no volume de funcionários para exercer tal atividade, pois todos esses aspectos foram 

listados previamente no contrato de prestação de serviços da fornecedora BETA. Podemos 

observar essa questão na seguinte fala: 

“A empresa contratante contrata a prestação de serviços somente, ou seja, todas as 

contratações deverão ser feitas através dos procedimentos do prestador. A empresa 

contratante pode decidir sobre a autorização e criação de sistemas, pois todas as 

informações e criações dentro da montadora são sigilosas e estratégicas e de 

exclusividade da mesma.” (ENTREVISTADO 8) 

Dessa forma, podemos observar que a fornecedora pode contratar dentro dos 

procedimentos do prestador, porém, o mesmo deve estar alinhado ao memorial descritivo 

fornecido pela montadora. Com as respostas de cada bloco, pudemos identificar que a 

governança da supervisão “B” é Cativa, conforme apresentado no quadro 7: 
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Quadro 7: Governança da Supervisão “B” 

 
Fonte: Elaboração própria baseada na teoria de Gereffi et al. (2005) 

As informações apresentadas nas respostas dos entrevistados da Supervisão “B” 

apresentam características compatíveis com a teoria apresentada pelos autores. Segundo Gereffi 

et al. (2005) a cadeia de valor é considerada cativa as complexidades e codificação das 

transações são classificadas como “alta” e o fornecedor tem baixa capacidade de fornecimento, 

pelo fato de necessitar da governança da montadora para atendimento dos prazos.  

Esta última característica pode ser observada na Supervisão “B”, pois segundo relato 

dos entrevistados, por ser uma área voltada para o atendimento a programação da produção e 

estar totalmente ligada aos fornecedores de 1º, 2º e 3º nível da cadeia produtiva, realizando 

cobranças e follow-up para entrega das peças, muitas vezes torna-se necessário o 

acompanhamento e intervenção da montadora para auxílio no atendimento dos prazos da 

produção. 

4.4.3. Governança da Área/Supervisão “C” 

A supervisão “C” possui classificação “ALTA” para  a categoria “Complexidade das 

transações”, a média aritmética ponderada das respostas de cada entrevistado no Bloco 1 

resultou em 1,00.  

Tabela 12: Bloco 1 -  Complexidade das Transações – Supervisão “C” 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo o cliente e os fornecedores as atividades da área são complexas e 

personalizadas, pois além da fornecedora realizar a validação e gestão de ferramentais ela tem 

que ter um conhecimento técnico de normas, como o VDA, que são exclusivas da indústria 

automobilística:  

“Acompanhamento de desenvolvimento de processo e produto no fornecedor, 

submissão de VDA, avaliação de Capacidade e Gestão de Ferramentais. Serviço é 

Tipo de Governança

Supervisão "B"

Complexidade das 

Transações

Habilidade de 

Codificação

Capacidade de 

Fornecimento

Cativa Alta Alta Baixa

Determinantes-chave da Governança

W1 W2 W3 W4

1 2 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 3 (Cliente) 1 1 0 1 1,00

Entrevistado / 9 (fornecedor) 1 1 0 1 1,00

Bloco 1 - Complexidade das transações

Área/Supervisão "C"

1,00
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personalizado, devido aos conhecimentos necessários da norma de VDA, utilizada 

apenas no setor automobilístico”. (ENTREVISTADO 3) 

 “Compras define o fornecedor e aí nós temos um time de campo que faz as visitas 

assim que sai um pedido, pra poder acompanhar o desenvolvimento nos fornecedores. 

A confecção é feita pelos fornecedores. Normalmente, para os pedidos, tem dois tipos 

de pedidos: pedidos de ferramentas e pedidos de peças. Os pedidos de peças são peças 

que o fornecedor já tem de prateleira e não precisa de um ferramental. E as peças 

novas que dependem de ferramental, a Supervisão “C” acompanha a ferramentaria e 

aí tem todo um prazo, através de cronograma, de etapas que são feitas pelo fornecedor, 

apresenta pra eles na visita, vê como é que está o andamento pra ter a ferramenta 

pronta” (ENTREVISTADO 9). 

Segundo apresentado pela fornecedora, a atividade da supervisão é o acompanhamento 

dos fornecedores de segundo nível, tanto no desenvolvimento de ferramentas quanto o processo 

de fabricação de peças. O entrevistado 9 (Fornecedor) mostra que o fornecedor de 2º nível 

“recebe a matéria prima, fabrica a peça, embala, e manda pra expedição. Mais ou menos, um 

comparativo, é igual nossa linha de montagem aqui” e eles seguem todo o fluxo do processo no 

fornecedor.  

Sobre a necessidade de conhecimentos técnicos para a realização doo serviço, os 

entrevistados mostram que é necessário o conhecimento da norma VDA além de conhecer o 

processo produtivo: 

“São mais pessoas formadas em engenharia que tem o conhecimento, digamos assim, 

mas a parte de material, porque assim, nós aqui trabalhamos com os 4 commodities: 

químico, elétrico, motor e cabine. Mais a parte de injeção, então assim, cada um acaba 

se especializando em um commoditie, mas digamos assim, a vivência é o aprendizado, 

nos fornecedores.” (ENTREVISTADO 9) 

A tabela 13 apresenta o resultado do bloco 2, referente à habilidade de codificação da 

informação da Supervisão “C”: 

Tabela 13: Bloco 2 - Codificação da informação – Supervisão “C”  

 
Fonte: Elaboração própria 

A análise das respostas dos entrevistados classificou o determinante-chave codificação 

da informação como “Baixo”, pois teve o valor de 0,25. Quando a empresa não tem a habilidade 

de codificação das informações o conhecimento é dificilmente transferido e segundo as 

respostas dos entrevistados, é necessário que a fornecedora obtenha informações com a 

montadora para a execução do serviço: 

W1 W2 W3 W4

1 1 2 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 3 (Cliente) 0 1 0 0 0,25

Entrevistado / 9 (fornecedor) 0 1 0 0 0,25
0,25

Bloco 2 - Codificação da Informação

Área/Supervisão "C"
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“Existe a troca de informação entre a montadora e a fornecedora, devido a necessidade 

de passar as informações e decisões que ocorrem nas reuniões, sendo feita por reunião 

de alinhamento ou e-mail. Existe a troca de informação (...) devido as visitas dos 

técnicos de campo nos fornecedores, sendo feita por e-mail e também pelo formulário 

(relatório de acompanhamento de desenvolvimento).” (ENTREVISTADO 3) 

“Sim, hoje a gente troca informação no “peça à peça”, toda semana tem o “peça à 

peça” que a gente passa todos os itens liberados, pra determinados programas. 

Programa é todo desenvolvimento que a montadora vai liberar para a gente realizar. 

Exemplo recente é o programa XPTO. Se eu não me engano foram 800 itens liberados 

pra desenvolver. Itens novos. (...). Hoje a gente deve ter em base uns 12 programas 

sendo trabalhados pelo time de Log III.” (ENTREVISTADO 9) 

Os entrevistados afirmam que a montadora que define o processo de execução do 

serviço e os prazos do serviço: 

“A montadora provê um memorial descritivo com as atividades necessárias, de forma 

geral, e o detalhamento para o processo de execução foi determinado através de 

reuniões que houveram no passado, onde a fornecedora determinou junto a montadora 

a forma e metodologia de trabalho.” (ENTREVISTADO 3) 

“A montadora determina que a gente tem que entregar e submeter dentro de um prazo. 

O prazo que a gente informar no início do desenvolvimento, nós temos que atender. 

Nós definimos o prazo baseado no que o fornecedor nos passa.” (ENTREVISTADO 

9) 

Sobre a habilidade de codificação das informações, os entrevistados mostram que para 

a realização do serviço é necessário um conhecimento específico, tornando difícil a sua 

transferência.  

“É muita informação, pra pouco espaço de tempo. Por exemplo, quando eu entrei e 

quando entrou pessoas ali, a gente tenta treinar o máximo possível pra que ela sinta 

segura para caminhar sozinha. Normalmente a gente não pega e taca no fogo, a gente 

meio que protege, treina primeiro, leva a pessoa em reuniões e depois sim, ela vai 

poder caminhar sozinha. É possível passar o conhecimento, mas demora um tempo 

porque são muitas informações, detalhes e particularidades.” (ENTREVISTADO 9) 

A tabela 14 apresenta o resultado do bloco 3, referente a capacidade de fornecimento da 

Supervisão “C” no qual resultando em “0,50”. Neste caso, especificamente, apesar de ocorrer 

um empate na classificação das respostas, o resultado geral foi classificado como “BAIXO”, 

pois levou-se em consideração as respostas “0” na primeira pergunta deste bloco, pois a mesma 

tem um peso “2” pela sua relevância, sendo assim, a que melhor descreve a característica desse 

bloco. 

Tabela 14: Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento – Supervisão “C” 

 
Fonte: elaboração própria 

W1 W2 W3 W4

2 1 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 3 (Cliente) 0 1 0 1 0,50

Entrevistado / 9 (fornecedor) 0 1 0 1 0,50
0,50

Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento

Área/Supervisão "C"
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Sobre o monitoramento da montadora sobre a fornecedora, o cliente apresenta que a 

fornecedora é monitorada em reuniões semanais e através do controle do KPI 28dos projetos: 

“A fornecedora é monitorada através de reuniões semanais de alinhamento, com o 

controle de KPI dos projetos e tem a autonomia necessária para realizar todas as 

atividades, sendo necessária aprovação prévia da montadora para alguma atividade, 

conforme o memorial descritivo disponibilizado.” (ENTREVISTADO 3) 

“Com relação a autonomia nós temos, por conta das visitas aos fornecedores que são 

agendadas, a montadora recebe esse plano de voo, que é aonde os colaboradores da 

Supervisão “C” informam em qual fornecedores vão estar. O que as vezes acontece, 

mas raramente, é a montadora interferir porque teve algum problema e falar e interferir 

no processo. Os demais nós temos autonomia. A não ser participar de reuniões e etc., 

mas que já estavam determinadas.” (ENTREVISTADO 9) 

O fornecedor mostra que possui autonomia para o dia, horário e frequência de visita aos 

fornecedores e que o acompanhamento é feito em reuniões que já estavam alinhadas 

previamente. De certa forma, podemos observar que apesar do fornecedor passar a impressão 

que existe um acompanhamento superficial, podemos observar que ambos convergem quando 

falam que existem reuniões de acompanhamento do processo com a montadora. 

Sobre a definição dos parâmetros de produção e serviço (tecnologia utilizada, 

ferramentas, sistemas) os entrevistado mostram que:  

“A fornecedora é responsável por apresentar para a montadora as ferramentas e 

padrões de trabalho a serem utilizados, onde é tomada uma decisão em conjunto da 

melhor forma. Os Sistemas utilizados, na sua maioria, são da montadora.” 

(ENTREVISTADO 3) 

 “As nossas instruções de trabalho não são validadas pela montadora. Nós criamos o 

processo, por exemplo, o relatório de acompanhamento dos fornecedores, nós 

criamos. Eles não interferem apenas dão sugestões, e a gente acaba incluindo ou não, 

dependendo do processo. É feita pela fornecedora e a gente apresenta pra eles. E 

qualquer questionamento, que eles tenham, a gente explica, etc. não tem nenhum tipo 

de questionamento em relação aos resultados do time, a não ser que não atenda os 

Targets.” (ENTREVISTADO 9) 

Podemos observar que apesar do processo de execução do serviço ser definido pelo 

fornecedor, os mesmos são validados pela montadora, que dão sugestões e verificam se estão 

atendendo as suas necessidades. Em relação as opções técnicas, investimentos, contratações da 

fornecedora BETA, ambos os entrevistados afirmam que são de total responsabilidade da 

fornecedora e que não há nenhum tipo de influência da montadora nesse aspecto. 

Com as respostas de cada bloco, pudemos identificar que a Governança da Supervisão 

“C” é hierárquica, conforme apresentado no quadro 8: 

                                                           
28 KPI significa Key performance indicador, ou seja, são os indicadores-chave de desempenho. 
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Quadro 8: Governança da Supervisão “C” 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Gereffi et al. (2005) 

A governança da Supervisão “C” é hierárquica pelo fato de possuir transações de alta 

complexidade que não podem ser transferidas facilmente. Devido à essas características, 

segundo a teoria, há uma baixa capacidade de atendimento dos fornecedores. Nesse caso, 

observamos que houve um empate tendendo para baixa capacidade de fornecimento da 

fornecedora BETA.  

Porém em alguns casos, ambos concordam que a fornecedora tem a capacidade de 

atendimento com autonomia, porém em relação aos processos, devido às suas complexidades, 

ainda há a necessidade de monitoramento da montadora. Geralmente esse tipo de atividade é 

internalizado pela indústria, porém nesse caso, a mesma é terceirizada dentro da planta da 

montadora ALFA.  

4.4.4. Governança da Área/Supervisão “D” 

A entrevista da supervisão “D” foi realizada apenas com 01 funcionário da Fornecedora 

BETA, pois o cliente de contrato não aceitou participar da mesma.  Dessa forma, os resultados 

apresentados foram obtidos com a resposta deste entrevistado. 

Tabela 15: Bloco 1 - Complexidade das Transações – Supervisão “D” 

 
Fonte: Elaboração própria 

As respostas do entrevistado resultaram a uma “alta” complexidade das transações desta 

supervisão, pois é uma área de testes para implementação dos novos veículos da montadora, 

conforme evidenciado pelo entrevistado 10:  

“O serviço é personalizado, por que, o pessoal tem que ser criativo. Aqui você não 

tem uma composição de montagem e serviço repetitivo. Então, tipo assim, aqui a 

composição de montagem não está pronta ainda quando a gente está montando aqui. 

Então, por exemplo, as vezes você precisa colocar uma peça lá e a ferramenta não 

entra. Entendeu? Aí tem que chamar o engenheiro, conversar com o engenheiro, 

normalmente o mecânico dá a opção. Às vezes as peças não estão dando certo, o 

ferramenteiro vai lá e faz uma engenharia reversa, faz uma pecinha na mão lá e depois 

Tipo de Governança

Supervisão "C"

Complexidade das 

Transações

Habilidade de 

Codificação

Capacidade de 

Fornecimento

Hierárquica Alta Baixa Baixa

W1 W2 W3 W4

1 2 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 10 (fornecedor) 1 1 1 1 1,25 1,25

Bloco 1 - Complexidade das transações

Área/Supervisão "D"
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faz o desenho daquilo. Tudo quanto é problema que possa aparecer, antes de chegar 

na produção, é aqui.” (ENTREVISTADO 10) 

A tabela 16 apresenta o resultado do bloco 2 que está relacionado a habilidade de 

codificação das informações da Supervisão “D”: 

Tabela 16: Bloco 2 – Codificação da informação – Supervisão “D"  

 
Fonte: Elaboração própria 

Segundo o entrevistado 10, devido à complexidade das transações há uma dificuldade 

de codificação das informações, sendo necessário um conhecimento tácito em algumas 

atividades dentro da área: 

“A coordenação D4 nossa aqui, por exemplo, é um pouco complexa. Hoje a gente fala 

de uma pessoa que é ferramenteira não é a mesma coisa que em qualquer lugar. O 

básico que o cara sabe, de um curso de ferramentaria, ele vai aprender aqui e vai 

conseguir desenvolver, mas tem coisas que são só aqui. Por exemplo, o desenho da 

Montadora ALFA é diferente, cada desenho de uma empresa é um pouco diferente, 

tem as particularidades. As normas da Montadora, entendeu? Tem essas 

particularidades.” (ENTREVISTADO 10) 

O entrevistado explica que devido a montadora deter informações estratégicas do 

produto, há a necessidade de uma aproximação entre as equipes para a execução do serviço: 

“O pessoal do planejamento é quase todo mundo da montadora, então são os principais 

que detém a informação e puxam informação pro resto da engenharia. E aí eles têm 

que estar bem mais próximo.” (ENTREVISTADO 10) 

Quando questionado sobre a forma que a área teve para obtenção das informações para 

a realização das transações de trabalho, o entrevistado 10 expõe o seguinte: 

“Antigamente o terceiro (fornecedor) era como se fosse funcionário da montadora e 

só depois que veio a gestão separada que criou um gestor. Antigamente não tinha 

gestor de terceiro (fornecedor). Então a maioria dos funcionários são antigos. 

Inclusive a maioria dos funcionários antigos, da Supervisão “D” que tem aqui, parte 

veio de São Paulo, onde nasceu a Montadora.” (ENTREVISTADO 10)  

Em relação ao processo de trabalho, o entrevistado mostra que é desenvolvido por eles: 

“Por nós, pois aí é o know-how que a mão de obra tem. Por exemplo, nós vamos fazer 

a peça, o coordenador junto com o ferramenteiro que sabem como vai fazer lá, melhor 

maneira, mais rápido que for.” (ENTREVISTADO 10) 

A tabela 17 apresenta o resultado do bloco 3 que está relacionado a capacidade de 

fornecimento da fornecedora BETA. 

W1 W2 W3 W4

1 1 2 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 10 (fornecedor) 0 0 0 0 0,00 0,00

Bloco 2 - Codificação da Informação

Área/Supervisão "D"
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Tabela 17: Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento – Supervisão “D” 

 
Fonte: Elaboração própria 

Este bloco teve resultado 0,5, tendendo para a classificação “alta” na análise 

quantitativa, porém, como a estratégia para esta pesquisa prioriza a análise qualitativa, e tendo 

em vista que a resposta da pergunta W1, classificada com resultado “0”, possui peso “2” entre 

as demais perguntas do bloco, considerou-se o resultado deste bloco como “baixa”. Este 

resultado pode ser observado no trecho da entrevista abaixo: 

“A Supervisão “D” tem autonomia. E aí,  toda terça e quinta-feira tem reunião de 

planejamento, onde é passado todos os veículos que foram montados, assim como 

peça, tudo o que está sendo feito. E eles cobram muito prazo, entendeu? E aí a parte, 

quando terminou a montagem, a gente (...) passa pro engenheiro do carro que é da 

montadora, pelo veículo todo, tá tudo montado? Faz a entrega e morreu o assunto.” 

(ENTREVISTADO 10) 

Quando questionado em relação as competências necessárias para a execução do 

serviço, o fornecedor diz que são de responsabilidade da fornecedora BETA: 

“Às vezes eles até liberam um treinamento, mas a maioria é nosso. A gente tem que 

se virar. Que nem um funcionário daqui que hoje é o projetista, quem deu o curso de 

software para pra ele foi a Terceira. Entendeu? A montadora não deu.” 

(ENTREVISTADO 10)  

O entrevistado informou que os dados para a realização do trabalho na Supervisão “D” 

são passados pela montadora, porém o modo como deve ser feito, é definido por eles.  Nesse 

caso, observamos que o know-how é todo da fornecedora, pois os funcionários instalados na 

Supervisão “D”, em sua maioria, estão trabalhando na empresa há mais de 20 anos, são 

funcionários antigos que sempre desenvolveram esse tipo de trabalho.  

Com as respostas de cada bloco, pudemos identificar que a governança da fornecedora 

BETA no contrato da Supervisão “D” é classificada como hierárquica, conforme apresentado 

no quadro 9: 

Quadro 9: Governança da Supervisão “D” 

 
Fonte: Elaboração própria baseada na teoria de Gereffi et al. (2005) 

A governança da Supervisão “D” foi classificada como hierárquica pois durante a 

entrevista observamos que a área tem uma transação complexa, por realizar a montagem de 

W1 W2 W3 W4

2 1 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 10 (fornecedor) 0 0 1 1 0,50 0,50

Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento

Área/Supervisão "D"

Tipo de Governança

Supervisão "D"

Complexidade das 

Transações

Habilidade de 

Codificação

Capacidade de 

Fornecimento

Hierárquica Alta Baixa Baixa

Determinantes-chave da Governança
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veículos protótipos, com baixa capacidade de codificação, pelo fato da montadora deter a 

tecnologia e informações-chave para a realização do serviço, fazendo com que haja uma 

dependência mútua entre as partes, já que o conhecimento para a realização do serviço é tático 

e de propriedade intelectual. Observa-se também, que a supervisão “D” tem baixa capacidade 

de fornecimento, pois a montadora exerce uma influência alta com reuniões semanais e 

cobrança extrema sobre os prazos, conforme evidenciado pelo entrevistado 10. 

4.4.5. Governança da Área/Supervisão “E” 

A supervisão “E” tem uma alta complexidade de seus processos, pois obteve resultado 

“1,25” para o bloco 1, conforme tabela 18: 

Tabela 18: Bloco 1 - Complexidade das Transações – Supervisão “E” 

 
Fonte: Elaboração própria 

O entrevistado 4 (Cliente) mostra que as transações do fornecedor são complexas, pois 

o serviço atua com modificações de peças para o atendimento de novos programas da 

montadora. Segundo o cliente, as atividades da Supervisão “E” envolvem: “os programas de 

legislação ou necessidade do mercado, verificando etapa e novas peças de modo que possa ser 

produzido na linha atual de produção no tempo correto e sem restrição” (ENTREVISTADO 4). 

Observamos também, nas respostas do entrevistado 11 (fornecedor), que é necessário 

um conhecimento técnico para a realização do serviço: 

“Na coordenação E1, é necessário conhecimento de todos os sistemas do veículo e 

experiência com todas as ferramentas da planta. Na coordenação E2 é necessário 

conhecimento das alterações e experiência na área. Na coordenação E3 é necessário 

conhecimento de mecânica, elétrica, processo, engenharia industrial instalações 

industriais, produção e manutenção. Tem que avaliar o programa também para 

definição do serviço e conhecimento técnico.” (ENTREVISTADO 11). 

A tabela 19 apresenta o resultado do bloco 2, que está relacionado à habilidade de 

codificar as informações: 

Tabela 19: Bloco 2 - Codificação da informação – Supervisão “E" 

 

W1 W2 W3 W4

1 2 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 4 (Cliente) 1 1 1 1 1,25

Entrevistado / 11 (fornecedor) 1 1 1 1 1,25

Bloco 1 - Complexidade das transações

Área/Supervisão "E"

1,25

W1 W2 W3 W4

1 1 2 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 4 (Cliente) 1 0 0 0 0,25

Entrevistado / 11 (fornecedor) 1 0 0 1 0,50

Bloco 2 - Codificação da Informação

Área/Supervisão "E"

0,38
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Fonte: Elaboração própria 

Conforme análise das respostas do entrevistado, para a execução do serviço há 

necessidade de um conhecimento e know-how específico para ser realizado, devido a sua 

complexidade. O cliente mostra que, dependendo do projeto, há a possibilidade de transferência 

das atividades com o tempo e treinamentos, e que os mesmos são repassados por funcionários 

mais experientes: “Depende do projeto que estará sendo desenvolvido e o conhecimento da 

outra pessoa, mais com o direcionamento certo e um bom tempo de treinamento todos podem 

ser substituídos” (ENTREVISTADO 4). O fornecedor apresenta o seguinte posicionamento 

sobre a questão: 

“O serviço realizado pelas coordenações E1 e E3 requer know-how, e o 

desenvolvimento de alguém que apenas tenha formação acadêmica, se dará apenas 

com a atuação na área por um período superior a 18 meses para que possa assumir 

responsabilidades técnicas. (...) A coordenação E2 possui as ordens de serviços que 

são geradas e lançadas no Sistema “x”, da própria Fornecedora BETA. As orientações 

são passadas na abertura do trabalho, semanalmente ou conforme necessidade da 

operação” (ENTREVISTADO 11). 

A tabela 20 apresenta o resultado da Supervisão “E” para a categoria “Capacidade de 

fornecimento”:  

Tabela 20: Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento – Supervisão “E”

 
Fonte: Elaboração própria 

O Fornecedor tem baixa capacidade de fornecimento, pois o resultado foi “0,38” para 

este bloco, conforme apresentado pelos entrevistados:  

“É uma equipe autônoma e suas atividades são controladas através do timing dos 

programas e as atividades são programadas conforme a fase desses programas até o 

lançamento na produção. As orientações genéricas acontecem através das reuniões 

gerenciais e através de reuniões técnicas que acontecem semanalmente ou conforme 

necessidade.” (ENTREVISTADO 11) 

O fornecedor, apesar de informar que a equipe é autônoma, mostra que existem 

orientações genéricas que são passadas em reuniões técnicas semanais ou conforme solicitação 

da montadora. O mesmo é informado pelo cliente: “a área tem autonomia em suas atividades, 

porém antes é feito um trabalho em conjunto com todas as áreas e aprovação da Montadora 

ALFA” (ENTREVISTADO 4). Nesse caso, o cliente se refere a elaboração dos prazos dos 

W1 W2 W3 W4

2 1 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 4 (Cliente) 0 1 0 0 0,25

Entrevistado / 11 (fornecedor) 0 1 0 1 0,50

Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento

Área/Supervisão "E"

0,38
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programas e responsabilidades de cada área envolvida, que são definidos em trabalho conjunto 

com todas as áreas, porém os mesmos são aprovados pela montadora.  

O cliente ainda demonstra que não é obrigação da Fornecedora BETA possuir as 

habilidades técnicas para a execução do serviço e que “o trabalho é feito em conjunto com todas 

as áreas” (ENTREVISTADO 4). A fornecedora mostra os parâmetros de produção são 

definidos pela montadora e que a mesma apresenta resistência em mudanças, demonstrando o 

controle das atividades da área: 

 “Para todas as áreas os parâmetros e tecnologia empregada são definidos pelo cliente 

através das exigências dos memoriais descritivos ao quais respondemos com nossas 

propostas técnicas. É comum termos problemas com os clientes quando precisamos 

implementar melhorias nos nossos processos internos, como controles e meios que 

possibilitem maior desempenho nosso ou meios de mensurá-los”. (ENTREVISTADO 

11). 

O quadro 10 apresenta a classificação da governança da Supervisão “E”: 

Quadro 10: Governança da Supervisão “E” 

 
Fonte: Elaboração própria baseada em Gereffi et al. (2005) 

A governança da Supervisão “E” é classificada como Hierárquica, pois a complexidade 

das transações da fornecedoras é classificada como “alta” e a codificação e capacidade de 

fornecimento classificadas como “baixas”, evidenciando que o serviço da Supervisão é 

complexo, com baixa capacidade de transferência e de fornecimento. Para isto, a montadora 

descreve detalhadamente como o serviço deve ser realizado nos memoriais descritivos, com 

controles através de reuniões gerenciais semanais e acompanhamento do tempo de reação dos 

processos.  

4.4.6. Governança da Área/Supervisão “F” 

A supervisão “F” teve resultado “1,25” para o bloco 1, no qual significa “alta” 

complexidade das transações.  

Tabela 21: Bloco 1 - Complexidade das Transações – Supervisão “F” 

 
Fonte: Elaboração própria 

Tipo de Governança

Supervisão "E"

Complexidade das 

Transações

Habilidade de 

Codificação

Capacidade de 

Fornecimento

Hierárquica Alta Baixa Baixa

Determinantes-chave da Governança

W1 W2 W3 W4

1 2 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 5 (Cliente) 1 1 1 1 1,25

Entrevistado / 12 (fornecedor) 1 1 1 1 1,25

Bloco 1 - Complexidade das transações

Área/Supervisão "F"

1,25
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Segundo apontado pelos entrevistados o serviço prestado pela fornecedora na 

Supervisão “F” pode ser considerado customizado devido as particularidades da montadora 

ALFA: 

 
“O serviço realizado pela Fornecedora BETA, apesar de comumente realizado no 

mercado automotivo, pode sim ser considerado personalizado em função das 

particularidades que a montadora ALFA impõe relativo a seus procedimentos, 

indicadores, solicitações e testes.” (ENTREVISTADO 5) 

 

 “Completamente customizado, se você enxergar o memorial, ele é fácil de entender, 

mas tem muito detalhes que você só aprende no dia a dia. Ele não está escrito no 

memorial, então um empresa que entrar aqui vai ter bastante dificuldade até entender 

os processos da montadora, porque muita coisa você depende de sistema que não está 

escrito no memorial, muitas das interfaces que está escrita no memorial, você que tem 

que fazer aqui dentro, você tem que conhecer pessoas aqui dentro para determinados 

tipos de atividades.” (ENTREVISTADO 12) 

O entrevistado 12 (fornecedora) ainda complementa que as exigências da montadora e 

as rápidas alterações e implementações no escopo do serviço faz com que os processos se 

tornem ainda mais complexos: 

“É algo completamente customizado, até porque você está dentro da casa do cliente, 

então a exigência do cliente é muito alta, porque você está do lado dele, e a vontade 

do cliente pode se alterar muito rápido, então ele joga essa vontade, você tenta se 

amarrar ao máximo ao memorial, mas as vezes para fazer a coisa acontecer, você tem 

que desviar um pouco, ou fazer coisas que não estão no memorial e vice-versa. Isso é 

uma cultura da montadora. A partir do momento que surgindo necessidades por 

vontade de diretoria ou gerencia da montadora, as coisas vão se alterando em baixo, 

até capotar para memorial físico.”  (ENTREVISTADO 12) 

Sobre a utilização de dispositivos tecnológicos para a prestação de serviço, o 

Entrevistado 5 (cliente) responde que a fornecedora não só utiliza dispositivos tecnológico 

como é responsável por adquirir o treinamento para sua utilização: 

“Supondo dispositivos tecnológicos aqueles que possuem eletrônica embarcada, sim. 

Ferramentas de diagnose, voltímetros, scanners e não muito comumente, dispositivos 

de aquisição de dados (...). Além de acesso a vários componentes de medição (...). 

Tais habilidades devem ser cumpridas integralmente pelos engenheiros e parcialmente 

por pilotos de teste. A responsabilidade por adquirir o conhecimento para manuseio 

dos dispositivos é da fornecedora, em alguns casos, (...) o engenheiro da montadora 

ALFA treina, se necessário.” (ENTREVISTADO 5) 

O entrevistado 12 (fornecedora) mostra que hoje a montadora faz exigências quanto aos 

dispositivos tecnológicos utilizados pela fornecedora:   

“Tem uma tecnologia que foi implementada ano passado em alguns veículos, que a 

montadora nos está direcionando a colocar nos veículos de responsabilidade da 

fornecedora, (...) ele é ligado na rede do veículo (...) e coleta uma série de dados em 

tempo real” (ENTREVISTADO 12) 
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A tabela 22 apresenta o resultado referente ao bloco 2, que aborda a habilidade de 

codificação das transações da Supervisão “F”: 

Tabela 22: Bloco 2 - Codificação da informação – Supervisão “F" 

 
Fonte: Elaboração própria 

Os entrevistados mostram que as atividades da supervisão são consideradas complexas 

e de difícil transferência e que para tal, é necessário um longo período de treinamento para que 

o colaborador esteja apto.  

“Considero complexo, para a coordenação de F2 propriamente dito, temos como 

referência um período de dois anos para termos um funcionário integralmente 

independente na atuação do cargo. Considerando que as habilidades da coordenação 

F1 necessárias, onde a análise dinâmica deve ser iniciada por esse profissional, cabem 

a pilotos de teste (precisam de habilidade especificas) e não motoristas. Pra um piloto 

de teste gerar uma análise a contento, pode levar até mais de um ano de 

desenvolvimento de um profissional para que assimile tal competência. A 

coordenação F3, por se tratar de uma área mais administrativa, acredito em que no 

máximo um ano o funcionário domine tal processo.” (ENTREVISTADO 5) 

 “Hoje é mais difícil, mas para frente se torne mais fácil até mesmo pelas ferramentas 

que a gente usa da qualidade, mas hoje eu acho um pouco difícil. Para formar uma 

pessoa lá dentro eu acho que demora em torno de 1 ano, um engenheiro é 1 ano. 

Depende da função.” (ENTREVISTADO 12) 

O cliente ainda informa que há um alto nível de detalhamento dos processos pela 

montadora, criando assim uma dependência da fornecedora para a execução dos mesmos: 

“A montadora determina os processos. As informações são passadas detalhadamente, 

quando não, as dúvidas vão sendo sanadas até que se atinja a necessidade da 

fornecedora para a execução estando, portanto, detalhado. Não dá pra deixar uma 

metodologia a ser aplicada na mão do fornecedor por que pode ser mudada de hoje 

pra amanhã, se eu trocar o fornecedor.” (ENTREVISTADO 5) 

 “Além do memorial, existe um documento que é justamente o processo inteiro, o que 

a supervisão tem que fazer desde o começo do teste até o fim. É um procedimento da 

montadora.” (ENTREVISTADO 12) 

A tabela 23 apresenta a capacidade de fornecimento da Supervisão “F”: 

Tabela 23: Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento – Supervisão “F” 

 
Fonte: Elaboração própria 

W1 W2 W3 W4

1 1 2 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 5 (Cliente) 0 1 0 0 0,25

Entrevistado / 12 (fornecedor) 0 0 0 0 0,00

Bloco 2 - Codificação da Informação

Área/Supervisão "F"

0,13

W1 W2 W3 W4

2 1 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 5 (Cliente) 1 1 0 1 1,00

Entrevistado / 12 (fornecedor) 1 1 0 1 1,00

Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento

Área/Supervisão "F"

1,00
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A primeira e mais relevante pergunta do bloco 3, traz o questionamento sobre a 

capacidade da fornecedora BETA em prestar o serviço sem a necessidade de monitoramento 

direto da montadora. Os entrevistados mostram que a fornecedora tem capacidade de 

fornecimento e que o acompanhamento somente é feito para verificar o resultado final do 

processo realizado:  

“Ela possui o controle direto de suas atividades, sendo orientada ou controlada 

somente quando necessário ou solicitado. Normalmente é realizado um follow-up 

pessoal junto com o gestor da fornecedora.  Ele sabe o que tem que fazer, ele fazendo 

os controles a gente vai tocando o barco. Só quando precisa de algo especifico que 

entramos no processo.” (ENTREVISTADO 5) 

“Não tem nenhum tipo de acompanhamento. Por exemplo, na Supervisão “F” como a 

gente valida por quilometragem (...). Então existe um Target de quilometragem que, 

por exemplo, o veículo está parado algum dia, a gente tem que justificar (...) é o 

retorno, é o indicador do processo.” (ENTREVISTA 12) 

 

Sobre a influência do cliente em opções técnicas e coorporativas da empresa, os 

entrevistados mostram que a fornecedora tem autonomia para tomada de decisões: 

“O cliente pode sugerir o melhor caminho a seguir nos itens citados, pode ou não 

haver aceitação dependendo do fórum de discussão. Pode ser realizada em uma 

reunião ou de forma escrita, exemplo relatórios. O cliente sugere, se a fornecedora vai 

acatar ou não, tem uma seria de possibilidades no meio. Eu tenho um pedido comprado 

definido e que eu não posso ter influência sobre compras quando existe um pedido 

colocado fixo. Contratação somente se o cliente for solicitado, mas ele não interfere.” 

(ENTREVISTADO 5) 

“Então ela (a montadora) aconselha, gera uma certa expectativa, opina, normalmente 

a empresa terceira que quer ficar bem na situação ela compartilha informação sobre 

candidatos numa situação dessa, mas a decisão final é da fornecedora. Mas assim, 

existe uma participação indireta, sem dúvida, ela é interessada, ela é completamente 

interessada nesse tipo de assunto.” (ENTREVISTADO 12) 

A governança da Supervisão “F” é caracterizada como Relacional, conforme quadro 11:  

 
Quadro 11: Governança da Supervisão “F”

 
Fonte: Elaboração própria baseada em Gereffi et al. (2005) 

Segundo Gereffi et al. (2005) as cadeias de valor relacional apresentam transações 

complexas que criam, na maioria das vezes, uma dependência mútua entre os agentes, pois as 

especificações do produto ou processo não podem ser codificadas e o fornecedor tem uma alta 

capacidade de fornecimento, que é relacional. Observamos essas características quando o 

cliente informa que não deixa a tecnologia nas mãos do fornecedor, já que o mesmo pode ser 

Tipo de Governança

Supervisão "F"

Complexidade das 

Transações

Habilidade de 

Codificação

Capacidade de 

Fornecimento

Relacional Alta Baixa Alta

Determinantes-chave da Governança
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alterado, porém repassam todas as informações detalhadas para a execução do serviço. Do 

mesmo modo, o fornecedor tem autonomia para executar o serviço, porém depende das 

orientações da montadora, devido à complexidade dos mesmos para realizá-los, criando, dessa 

forma, uma dependência entra as partes. 

4.4.7. Governança da Área/Supervisão “G” 

A supervisão “G” apresenta alta complexidade de seus processos, devido ao resultado 

“1,13” para o bloco 1: 

Tabela 24: Bloco 1 - Complexidade das Transações – Supervisão “G”

 
Fonte: Elaboração própria 

Segundo entrevistados, as atividades da Supervisão “G” são personalizadas, pois têm 

algumas particularidades que são exigidas pela montadora ALFA.  

“Personalizado. Pede muita coisa no escopo de serviço e atividades que gostaria que 

a empresa fornecesse. Fui lapidando a empresa e direcionando pra tudo o que a gente 

precisa. Se entrar outra empresa hoje, a gente tem dificuldade de fazer tudo o que a 

gente tá pedindo. Eu não sei se tudo o que as outras montadoras pedem atende tudo o 

que nós pedimos no nosso. Tudo o que a empresa faz aqui. São muitos requisitos e 

detalhes e eles seguem o que está pedindo. Pode ter dificuldade, mas consegue fazer.” 

(ENTREVISTADO 6) 

O entrevistado G1 informa que há necessidade de conhecimentos técnicos dos 

funcionários da fornecedora para a realização do serviço, conforme trecho a seguir: 

“Sim, para os motoristas de avaliação de preferência conhecer o nome dos principais 

componentes que compõem na montagem de um veículo e para os mecânicos saber 

interpretar folhas de processos que compõem figuras de desenhos técnicos, saber fazer 

interpretação de leituras em paquímetro, ter conhecimento na aplicação de torques e 

saber interpretação na leitura na aplicação de torques.” (ENTREVISTADO 6) 

A tabela 25 apresenta o resultado da pesquisa para o bloco 2, referente à habilidade de 

codificação da informação da Supervisão “G”: 

Tabela 25: Bloco 2 - Codificação da informação – Supervisão “G" 

 
Fonte: Elaboração própria 

W1 W2 W3 W4

1 2 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 6 (Cliente) 1 1 1 1 1,25

Entrevistado / 12 (fornecedor) 1 1 0 1 1,00

Área/Supervisão "G"

1,13

Bloco 1 - Complexidade das transações

W1 W2 W3 W4

1 1 2 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 6 (Cliente) 0 0 0 0 0,00

Entrevistado / 12 (fornecedor) 0 0 1 0 0,50

Bloco 2 - Codificação da Informação

Área/Supervisão "G"

0,25
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O resultado de “0,25” para esse bloco significa que há uma baixa habilidade de 

codificação das informações da Supervisão “G”, conforme apresentado pelos entrevistados: 

“Sim, antes de executar algum trabalho no veículo avariado ou apresentando algum 

sinal de avaria o mesmo tem que analisado e avaliado pelo especialista da montadora 

ALFA para que logo em seguida seja direcionado o que fazer.” (ENTREVISTADO 

6) 

“Na Supervisão “G” eu preciso do planejamento de veículos. A gente planeja nossa 

mão de obra, de como vai funcionar o dia à partir dos veículos que estão disponíveis, 

então a montadora tem que informar para a gente quais são os veículos, em que 

condições estão os veículos para a gente fazer o teste”. (ENTREVISTADO 12) 

Sobre o processo de execução do serviço, a fornecedora mostra que o mesmo é definido 

em conjunto, pois eles podem opinar e darem sugestão para a montadora, porém a decisão final 

é da montadora: 

“Vamos ver, eu acho que é em conjunto. Quem define a Rota? É a montadora em 

conjunto com a gente. A gente pode sugerir alguma coisa. (...) por exemplo, um 

retorno na dutra que a gente acha que é perigoso, eu posso falar por experiência: “cara 

esse retorno aqui é perigoso pode dar algum problema, de assalto de alguma coisa, 

vamos jogar um pouquinho para frente?” Mas a decisão é da montadora. Por isso que 

é um processo em conjunto.” (ENTREVISTADO 12) 

Sobre a transferência do conhecimento para a execução do serviço, a fornecedora mostra 

que inicialmente foi passado pela montadora e que, posteriormente, o processo foi multiplicado 

pela própria área: 

“Antigamente esse serviço era outsourcing, o que é isso? Não tem gestor da 

fornecedora, era um gestor da montadora. Era funcionário da fornecedora visto 

montadora. (...) sempre teve funcionário que erra de empresa terceira, mas que 

respondia para a montadora. E essas pessoas continuaram, apesar de trocar de empresa 

ou vim um gestor da fornecedora posteriormente, essas pessoas continuaram e 

multiplicaram esse conhecimento durante o tempo. Inicialmente era a própria 

montadora que compartilhou esse Know-how com as pessoas terceiras. Eu adquiri 

esse conhecimento técnico específico com os funcionários que já estavam treinados 

anteriormente pela montadora, quando a montadora era gestora.” (ENTREVISTADO 

12) 

A tabela 26 apresenta o resultado do bloco 3, referente a capacidade de fornecimento da 

Supervisão “G”: 

Tabela 26: Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento – Supervisão “G”

 
Fonte: Elaboração própria 

W1 W2 W3 W4

2 1 1 1

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Resultado

Entrevistado / 6 (Cliente) 0 1 0 1 0,50

Entrevistado / 12 (fornecedor) 1 1 0 1 1,00

Bloco 3 - Capacidade de Fornecimento

Área/Supervisão "G"

0,75
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A Supervisão “G” possui uma “ALTA” capacidade de fornecimento do serviço 

prestado, conforme consolidação das respostas desta categoria. O entrevistado 12 (fornecedora) 

mostra que a montadora não acompanha o processo e que só verificam o resultado da área em 

situações muito específicas: 

“Não, por exemplo, a montadora não interfere, em supervisão, nada disso. E eles 

pegam só o resultado, eles não acompanham. Eles podem acompanhar, não para ver 

se o serviço está sendo feito ou não, eles podem acompanhar por algum detalhe que 

eles queiram explicar ou alguma informação específica que eles querem coletar 

daquele serviço.” (ENTREVISTADO 12) 

Nesse aspecto, o cliente discorda, informando que faz o acompanhamento das 

atividades, porém não detalha o processo e o descreve de forma generalizada: “Na maioria das 

vezes é monitorada pela montadora e o controle é feito visualmente, estaticamente e 

dinamicamente.” (ENTREVISTADO 6).  

Os entrevistados afirmam que as competências necessárias para a realização do serviço 

são de responsabilidade da fornecedora: “Todos estes requisitos são itens primordiais descritos 

no escopo do memorial de contratação” (ENTREVISTADO 6).  

“É assim, estou contratando o serviço e você tem que saber fazer. Digo até mais, eles 

acham que a gente é especialista, na cabeça deles a gente é especialista, e a gente tem 

que fazer melhor que eles. É um serviço comprado de especialistas em testes.” 

(ENTREVISTADO 12) 

Sobre a definição dos parâmetros de produção/serviço (tecnologia utilizada, padrões de 

trabalho, etc.) a fornecedora mostra que a montadora define o mesmo, inclusive as tecnologias 

a serem utilizadas, e que é de responsabilidade da fornecedora adquirir o conhecimento dos 

mesmos: 

 “A gente utiliza uma tecnologia “X”, que é o sistema da montadora, (...) tem o 

engenheiro que é responsável por pegar as informações com o motorista e filtrar né, 

porque tem coisa que as vezes não faz sentido ou as vezes faz muito sentido para ele 

ter uma análise maior e fazem uma apresentação para apresentar para montadora né? 

E existe um sistema da montadora (...) que você entra no detalhe da peça (...), você 

consegue destrinchar ela, material dela, o torque dela, os parafusos, as fixações, o que 

ela conecta com o que, e você consegue identificar se é um problema ou não. E esse 

sistema é “Y”, e a montadora libera para a fornecedora usar. Então é uma tecnologia 

interna, que tem que usar para fazer, mas a montadora não treina, simplesmente 

disponibiliza e você corre atrás.” (ENTREVISTADO 12) 

Em relação a influência da montadora em questões técnicas, coorporativas, mão de obra, 

entre outros, ambos afirmam que a montadora ALFA não interfere nessas questões, pois tudo 

já está amarrado no contrato de prestação de serviços. Segundo informado pelo fornecedor, a 

montadora paga por quantidade de “Head”, ou seja, a quantidade de pessoas e horas trabalhadas 

e que, se por acaso haja uma redução contratual no número de horas trabalhadas ou então, no 
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volume do serviço, a mesma pode solicitar a demissão de um número específico de 

colaboradores, pelo fato dos mesmos não estarem sendo “faturados”. Porém, a decisão de qual 

funcionário irá permanecer ou não na empresa, é decisão da fornecedora. 

A governança da Supervisão “G” é classificando como “relacional”. O resultado pode 

ser observado no quadro 12: 

Quadro 12: Governança da Supervisão “G” 

 
 Fonte: Elaboração própria baseada em Gereffi et al. (2005) 

Segundo Gereffi et al. (2005), quando não há a possiblidade de codificação das 

especificações do produto ou serviço e as transações possuem uma alta complexidade e 

capacidade de fornecimento, as transações são relacionais. Observa-se essa característica 

quando o entrevistado 12 mostra que muitas decisões são realizadas em conjunto, pois 

dependem de atender a necessidade da montadora porém o ponto de vista técnico da 

fornecedora é considerado. 
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4.5. Governança ALFA-BETA 

A tabela 27 apresenta a consolidação das governanças das supervisões da Fornecedora 

BETA: 

Tabela 27: Governança interfirmas Fornecedora BETA 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme observado na tabela 27, existem 4 tipos de governança, sendo 3 identificados 

à partir da Teoria de Gereffi et al. (2005): cativa, hierárquica e relacional. A governança de 

quasi-mercado, identificada na Supervisão A, foi classificada pela autora da pesquisa, já que a 

teoria estudada não engloba essa configuração nos determinantes-chave da governança. 

Observa-se também que a governança mais recorrente na Fornecedora BETA é a hierárquica, 

seguida da relacional. Após análise qualitativa das respostas dos entrevistados e análise da 

tabela 27, a Governança ALFA-BETA foi classificada como hierárquica. Essa definição 

também levou em consideração a recorrências das respostas iguais das supervisões, que em sua 

maioria foi: “alta” para a complexidade das transações, “baixa” para a codificação e “baixa” 

para a capacidade de fornecimento. É possível observar upgrading nas relações interfirmas, 

porém a montadora ainda tende a alta assimetria de poder em suas transações. Alguns 

dispositivos tecnológicos e padrões de trabalho foram desenvolvidos pela fornecedora BETA e 

os mesmos são utilizados tanto pela montadora quanto pelas demais empresas fornecedoras 

“parceiras” e “terceiras”, proporcionando uma integração entre as firmas.  

Na planta da Montadora ALFA, todos os funcionários trabalham nas mesmas condições 

estruturais e de trabalho que os funcionários da montadora ALFA, pois como estão localizados 

na planta da montadora, usufruem das mesmas estruturas como ambulatório, restaurante, 

sistemas e ambientes de trabalho, recursos, sistemas, tecnologias, entre outros. 

A montadora ALFA utiliza estrategicamente de medidas para coordenar a  Fornecedora 

como a definição de regras e objetivos para cada contrato, reuniões para apresentação da 

produtividade, controle de informações de mão-de-obra, entre outros. Outra prática muito 

Área Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Governança 

A Baixa Alta Baixa Quasi-mercado 

B Alta Alta Baixa Cativa 

C Alta Baixa Baixa Hierárquica 

D Alta Baixa Baixa Hierárquica 

E Alta Baixa Baixa Hierárquica 

F Alta Baixa Alta Relacional 

G Alta Baixa Alta Relacional 
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comum entre os clientes de contrato é a elaboração de descritivos e manuais das transações, 

para controle dos mesmos, e estímulo pela implementação de melhorias processuais e entre 

outros. Essa característica é apresentada pelos autores, no qual mostra m que as empresas líderes 

adotam estratégias para reduzir a complexidade das transações, como o desenvolvimento de 

padrões técnicos e de processos (GEREFFI et al., 2005). 

Segundo Gereffi et al. (2005) a empresa líder aumenta a complexidade de suas 

transações quando coloca novas demandas na cadeia de valor. Um exemplo é a procura por 

ofertas just in time ou quando aumentam a diferenciação do produto. Podemos observar esse 

aspecto em todas as áreas da fornecedora BETA que possuem, em sua maioria, transações 

complexas devido às particularidades e demanda customizada da montadora. 

A fornecedora BETA, por prestar serviços com transações complexas e, em sua maioria, 

com baixa codificação, de certa forma pode ter certo grau de poder de barganha, devido ao seu 

“domínio tecnológico, especialidade e capacidade de inovação” (CRUZ, 2003, p.153). Em 

contrapartida, a montadora tende à uma coordenação explícita de seus contratos, devido os 

mesmos apresentarem um serviço complexo e com baixa capacidade de codificação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da pesquisa relacionado à governança interfirmas da montadora 

ALFA sobre a fornecedora BETA deu-se inicialmente pelo interesse da pesquisadora, que 

atualmente trabalha na planta da montadora ALFA e faz parte do grupo de fornecedores da 

empresa. A obtenção dos dados e informações coletadas nas entrevistas realizadas foram 

possíveis devido ao acesso diário à planta da montadora e pela relação de trabalho com os 

funcionários de ambas as empresas, além do apoio gerencial na concessão de tempo para a 

pesquisa e disponibilidade para atividades acadêmicas. Somou-se a essa motivação, o interesse 

docente em uma maior aproximação, via pesquisa, entre os universos coorporativo e acadêmico. 

O levantamento bibliográfico identificou a importância da análise das estruturas de 

governança após a globalização, pois surgiram os mercados globais e a evolução da organização 

industrial, afetando suas estruturas, cadeias de fornecimento, sistemas de produção e o avanço 

dos países na nova economia global. 

Em seguida, após consideração das contribuições e limitações da pesquisa, elaborou-se 

a seguinte questão problema: Qual é o tipo de governança que caracteriza as relações interfirmas 

entre a montadora ALFA e a fornecedora BETA? 

Para responder à questão problema, foi elaborado o objetivo geral do estudo que era 

descrever os tipos de governança nas relações interfirmas no setor automobilístico. Para o 

alcance do objetivo geral, foram cumpridos os seguintes objetivos específicos ao longo da 

pesquisa: 

1. Realizar um estudo bibliográfico sobre os temas: redes de produção globais 

(RPG), cadeias globais de valor (CGV) e governança;  

2. Apresentar as características das firmas estudadas; 

3. Identificar o tipo de governança nas relações interfirmas da montadora ALFA 

sobre a fornecedora BETA. 

O modelo elaborado para coleta de dados (Apêndice B) foi elaborado à partir da teoria 

das cadeias globais de valor apresentada por Gereffi, Humphrey & Sturgeon (2005) e Gereffi 

&Stark (2011), pois esses autores apresentam as dimensões básicas de exploração da 

metodologia da CGV e um quadro teórico para classificação da governança interfirmas. Com a 

aplicação do modelo elaborado, foi possível realizar as entrevistas semiestruturadas e a 

aplicação do questionário, para posterior classificação dos tipos de governança nas relações 

interfirmas. 
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A montadora ALFA, situada no Sul Fluminense, se destaca pelo conceito inovador de 

produção mundialmente reconhecido por ter revolucionado os sistemas pesados de produção. 

Seu modelo industrial traz a desverticalização total da produção, com a transferência da 

montagem e produção de componentes e subconjuntos para fornecedores, classificados na 

pesquisa como “parceiros”. Além dos fornecedores “parceiros”, foram identificados um 

número expressivo de fornecedores classificados como “terceiros” na planta da montador 

ALFA, que realizam uma gama diversificada de transações como: tecnologia da informação, 

engenharia industrial, testes de qualidade, testes de durabilidade, rodagem de veículos 

protótipos, desenvolvimento do produto, desenvolvimento de ferramental, logística, cópia e 

impressão, manutenção predial, limpeza, restaurante, ergonomia, entre outros.  

A fornecedora BETA é a segunda fornecedora “terceira”, no quantitativo de 

funcionários, na planta da montadora e possui 10 contratos de prestação de serviços, cada um 

com um par da montadora ALFA, denominado “cliente de contrato”, que são os responsáveis 

pela gestão dos contratos. Com a gestão descentralizada dos contratos da Fornecedora BETA 

por parte da montadora, surgem particularidades na gestão de cada cliente de contrato e, por 

esse motivo, optou-se por identificar os tipos de governança em cada área/supervisão, através 

das entrevistas com os “pares”, que são os representantes de cada empresa. 

Optou-se por apresentar os tipos de governança de cada supervisão da Fornecedora 

BETA, tendo em vista que a mesma é feita de forma descentralizada por parte da montadora 

ALFA, trazendo características muito particulares e específicas de cada gestor de contrato 

(cliente).  

A governança da Supervisão “A” foi classificada pela autora como quasi-mercado, 

tendo em vista que o modelo desenvolvido por Gereffi et al. (2005) é limitado por não englobar 

a configuração apresentada nessa área. Essa Supervisão possui transações simples e alta 

habilidade de codificação, apresentando características de mercado, porém a montadora 

coordena explicitamente as atividades da área. A teoria de Gereffi et al. (2005) mostra que 

existem oito possibilidades de governança conforme análise dos determinantes-chave 

apresentados, porém os autores se propuseram a teorizar apenas cinco destas. Desta forma, 

observamos que a configuração apresentada pela Supervisão “A” pode ser uma dessas 

menosprezadas pelos autores. A montadora se comporta hierarquicamente, demonstrando que 

a agência da firma-líder não pode ser reduzida à estrutura do modelo apresentada pelos autores. 

Na Supervisão “B” a governança é classificada como cativa e, segundo Gereffi et al. 

(2005), na governança cativa as transações de serviço são customizadas e complexas, há uma 

dificuldade em transferência do conhecimento pelo mesmo ser tácito e de propriedade 
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intelectual, e o fornecimento do serviço requer uma coordenação explícita da firma líder, para 

a garantia do atendimento dos prazos.  

Nas Supervisões “C”, “D” e “E” a governa encontrada foi a hierárquica. Essa 

governança é caracterizada pela integração vertical dentro da empresa líder e o gerenciamento 

geralmente ocorre quando existe uma alta complexidade nos processos e baixa capacidade de 

codificação dos produtos e serviço.  

Nas Supervisão “F” e “G” a governança foi classificada como relacional. Nessa 

configuração, as especificações das transações não podem ser codificadas, as transações são 

complexas e a capacidade do fornecedor é alta e relacional, dependendo de laços relacionais 

para a troca de informações das atividades, que requerem um conhecimento tácito (GEREFFI 

et al. 2005). Observa-se essa dependência mútua e necessidade de integração nas transações, 

pois as transações não são facilmente codificáveis, e o follow-up ocorre para troca de 

informações e esclarecimentos.  

A presente pesquisa apresenta algumas limitações. A primeira está relacionada ao fato 

de que não foi possível a captação da visão do cliente da Supervisão “D”, devido a não aceitação 

do mesmo em participar da pesquisa.  

A segunda limitação está relacionada as respostas dos entrevistados na pesquisa 

qualitativa, pois percebeu jogos de interesses entre ambas as partes nas questões relacionadas à 

capacidade de fornecimento da fornecedora, à criação de novas tecnologias por parte da 

fornecedora e à influência da montadora nas questões técnicas, coorporativas e decisórias da 

fornecedora.  

A terceira limitação é referente ao objeto de estudo ser parte da rotina diária da 

pesquisadora e a abordagem qualitativa ter norteado todo o desenvolvimento da pesquisa, 

enquanto a quantitativa esteve “aninhada”, trazendo interpretações subjetivas por parte da 

pesquisadora. E, por último, o fato da proximidade e contato diário da entrevistadora com os 

entrevistados, devido à mesma trabalhar na planta da montadora, pode ter influenciado a 

opinião dos entrevistados.  

Para a continuidade e novos estudos relacionados à governança das cadeias globais de 

valor, propõem-se as seguintes proposições: 

 Aplicar a pesquisa nas indústrias automobilísticas situadas no polo automotivo 

Sul Fluminense, de forma a identificar se as características apresentadas no 

estudo se estendem à localidade; 
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 Aplicar a pesquisa em indústrias automobilísticas que utilizam diferentes 

arranjos produtivos, de forma a identificar se as características apresentadas no 

estudo são exclusivas ao modelo de produção estudado; 

 Coletar os dados considerando uma maior quantidade de entrevistados para 

obtenção de maior fidelidade das respostas e análise dos dados.  

Espera-se que a pesquisa possa contribuir para discussões teóricas sobre a governança 

interfirmas das montadoras e auxiliar outros pesquisadores que têm se dedicado a investigar as 

transformações estruturais e relacionais entre a indústria e fornecedores do ramo automotivo. 

Já para o campo empírico, espera-se contribuir para aplicação da teoria em um contexto 

Brasileiro.  
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Apêndice A: Termo de consentimento 

 

Prezado (a) participante: 

 Me chamo Vanessa da Silva Cabo e sou estudante do curso de Mestrado 

Profissional em Administração na Universidade Federal Fluminense. Estou realizando uma 

pesquisa sob supervisão dos professores Raphael Lima e Cristiano Monteiro, cujo objetivo é 

descrever os mecanismos de governança nas relações interfirmas no setor automotivo. 

Esta entrevista tem caráter estritamente confidencial e acadêmico. O seu conteúdo será 

mantido e analisado apenas pelos membros da equipe de pesquisa. Extratos / pedaços desta 

entrevista, na forma como foram falados, poderão fazer parte do relatório final deste estudo. A 

entrevista na íntegra não será divulgada na pesquisa. Esta entrevista será gravada em áudio e 

sua transcrição poderá ser utilizada para fins acadêmicos, sem menção ao seu nome.  

 

 

 

 

Volta Redonda,            de                                     , de (ano). 

 

 

  Entrevistador      Entrevistado 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 
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Apêndice B: Modelo para Coleta de Dados das relações Interfirmas 

 

Modelo para Identificação das Relações Interfirmas 

BLOCO 1 - Complexidade das transações interfirmas: Perguntas relacionadas ao tipo de serviço 

prestado e sua complexidade. 

1 Qual o serviço realizado pela fornecedora BETA? 

2 
O serviço realizado pela fornecedora BETA é customizado (personalizado) ou padrão (facilmente 

disponível no mercado)? 

3 
O serviço realizado pela fornecedora BETA envolve a utilização/manuseio de dispositivos 

tecnológicos? Se sim, quais dispositivos? Como adquiriram o conhecimento para manuseio do dispositivo? 

4 
Para a execução do serviço da fornecedora BETA é necessário algum tipo de conhecimento 

específico/técnico? Se sim, qual? 

BLOCO 2 - Codificação da informação: Perguntas relacionadas à capacidade de transferência de 

conhecimento. 

1 
Para a realização do serviço da fornecedora BETA, é necessária a troca de informação com a 

montadora? Se sim, qual o tipo de informação e como é realizada a troca? 

2 
Como a fornecedora BETA adquire o conhecimento para a execução do serviço? Quem passa o 

conhecimento? 

3 
O serviço realizado pela fornecedora BETA pode ser facilmente transferido para outras pessoas ou 

novos funcionários ou requer um conhecimento tácito/know-how específico para sua execução? 

4 

Quem determina o processo de execução do serviço da fornecedora BETA, a montadora ou a 

fornecedora, e como é determinado? No caso da montadora, qual o nível de detalhamento sobre a execução do 

processo? 

BLOCO 3 - Capacidade de fornecimento: Perguntas relacionadas à capacidade de fornecimento da empresa. 

1 

A fornecedora BETA tem o controle direto de suas atividades, de forma a executá-la com autonomia, 

ou é monitorada pela montadora, através de orientações e supervisão (semanal, mensal, em reuniões, etc.)? 

Como é feito o controle das atividades atualmente? 

2 
A montadora exerce influência sobre algum investimento, opções técnicas, distribuição de ganhos, 

contratações, decisões coorporativas, entre outros, sobre a fornecedora BETA? De que forma? 

3 

Quem define os parâmetros de produção/serviço (tecnologia utilizada, ferramentas utilizadas, 

sistemas, padrões de trabalho) a ser realizado pela fornecedora BETA para a prestação do serviço? Como é 

feita essa definição? 

4 
É de total responsabilidade da fornecedora BETA, possuir as competências necessárias para a 

execução do serviço ou a montadora influencia e auxilia nesse aspecto? 

 


