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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste caso de ensino é discutir a substituição de um fornecedor local 

(nacional) por um fornecedor internacional (importação) para um determinado 

componente da indústria automotiva. Em uma primeira instância a substituição de 

fornecedor local por importado, estaria na questão da vantagem de custo do componente 

importado. No entanto, este caso visa analisar além dos custos diretos de importação, 

tais como taxas de importação e custos aduaneiros, mas sim, os demais custos 

provenientes desta substituição de fonte de fornecimento, que muitas vezes se 

encontram ocultos dentro da análise de viabilidade econômica.  

O caso descreve o dilema de uma empresa multinacional, que fabrica 

componentes automotivos e possui como clientes as principais montadoras instaladas no 

país. O caso relaciona-se com a estratégia de Compras e política de estoques e o mesmo 

ocorre em meados de 2003.  

Dentro da análise, verificam-se os pontos fortes / fracos, ameaças e oportunidade 

desta substituição de fonte de fornecimento e importação. Discute se também a forma de 

homologação de uma nova fonte de fornecimento na indústria automobilística. 

 

Palavras-Chaves: Importação, substituição de fonte de fornecimento.  
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EMPRESA  

 

A empresa analisada é uma multinacional de médio à grande porte no ramo de 

autopeças. Fornecedora tradicional para a indústria automobilística, sendo líder no seu 

segmento para o mercado brasileiro. A fim de mostrar o tamanho deste mercado, segue 

dado da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) 

sobre a produção atual de veículos montados e unidades avulsas (CKD) no Brasil: 655,2 

Mil em Abril 2007. 

 

A empresa analisada passou por diversas modificações nos últimos anos. Uma 

das modificações foi a introdução do conceito de “Global Purchasing”, onde as 

principais “commodities” de sub-componentes do conjunto vendido eram negociadas 

globalmente, trazendo como conseqüência fornecedores globais. O principal 

protagonista deste caso foi o Gerente da área de Compras e Programação de Produção e 

Materiais, que observou neste processo vantagens, como a negociação de preços, e 

desvantagens, como a logística de importação e redimensionamento de estoque mínimo 

de segurança.    
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SITUAÇÃO PROBLEMA 

Neste caso foi analisado o custo benefício de importar versus comprar no 

mercado nacional componentes para a indústria automobilística. Este caso ocorreu no 

ano de 2003 entre os meses de março a junho e o item em análise foi a esfera de aço, 

que é um sub-componente do conjunto autopeça.  

No Brasil esta esfera de aço é produzida por uma empresa tradicional no 

fornecimento de rolamentos. Esta empresa do ramo de rolamentos possui uma parceria 

de fornecimento de mais de 20 anos com a empresa analisada neste caso. Ela sempre foi 

uma fornecedora de padrão “A”, capaz de honrar seus compromissos de prazos de 

entrega e qualidade. Ultimamente a área de Comercial de ambas as empresas, estavam 

tendo alguns desacertos referentes a reajuste de preço. 

Com a introdução do conceito de “Global Purchasing”, havia um time de 

pessoas da matriz da empresa na Europa trabalhando para desenvolver um fornecedor 

Global de esferas de aço. Sendo que o principal objetivo deste time era redução de 

custos. Desta forma foi proposta a esfera de aço importada da China. A empresa chinesa 

não fornecia para o grupo e não havia um conhecimento sobre seu padrão de qualidade 

e condições de entrega.  

A fim de que o protagonista, Gerente de Compras e Programação de Produção e 

Materiais, pudesse tomar uma decisão sobre importar ou manter o fornecedor nacional, 

algumas análises estratégicas foram realizadas para verificar os custos reais de 

importação de produtos no Brasil, que estão muitas vezes ocultos ou são simplesmente 

esquecidos, quando comparados aos custos dos produtos nacionais. Na tomada de 

decisão buscou-se dar ênfase nos aspectos abaixo: 

• Custos / formas de pagamento à vista ou durante recebimento 

• Logística – Política de Estoques em função do prazo de entrega, volume mínimo 

de compra, custo frete. 

• Qualidade – homologação de nova fonte de fornecimento / conceder desconto ao 

cliente final. 
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• Qualidade – Tipo de embalagens  

• Contato com fornecedor - dificuldade de atendimento ao cliente. 

• Variáveis Externas: Política Monetária – Flutuação do Câmbio. 

• Custo Brasil – Taxas de Importação, Greves da Receita, Tempo de Liberação na 

Aduana. 

• Capacidade de Fornecimento local – em função da nova fonte de fornecimento, 

fornecedor local aloca sua capacidade produtiva para outro nicho de mercado.  

Somente para fins de conhecimento do leitor do componente esfera de aço, 

segue um breve descritivo: a dimensão da esfera de aço varia 15 a 25 mm de diâmetro 

conforme a aplicação e é produzida em aço especial para rolamentos. A esfera de aço, 

apesar de poder ser considerada uma “commodities”, sua responsabilidade na 

durabilidade do conjunto autopeça é de extrema importância, sendo que as suas 

características dimensionais e metalúrgicas devem estar em perfeitas condições 

conforme especificação de projeto. Atualmente a empresa utiliza em torno de 180.000 

esferas/dia sendo o custo unitário médio de R$ 0,12, representando um total diário de 

R$ 21.600. 
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EVOLUÇÃO FATOS 

Diante da necessidade do Gerente de Compras e Programação de Produção e 

Materiais em tomar uma decisão sobre a importação do componente ou manter o 

fornecedor atual, algumas análises foram realizadas conforme segue: 

1) Preço de Compra  

Foi realizada a comparação entre o preço no local de origem e para o item 

importado a incorporação da taxa de importação de 35%. 

Fornecedor Preço Local 

Origem   

Taxa Importação Total Forma 

Pagamento 

Nacional R$ 0,12 Não aplicável R$ 0,12 60 dias 

Importado R$ 0,05 35%  R$ 0,0675 À vista  

Tabela 1.1: Comparativo de preço de compra  

 Conforme demonstrado na Tabela 1, em uma primeira análise se teria uma 

redução de custo considerável de R$ 0,0525 na unidade, representando uma redução de 

43,75% no custo do Componente. 

 No entanto, deve-se observar a forma de pagamento, onde se tem a diferença 

para a condição à vista e a prazo. Pela Tabela 1.2 descrita abaixo, verifica-se este 

impacto. 

Fornecedor Forma de 

Pagamento 

Taxa de juros mês  Valor Presente 

Nacional 60 dias R$ 0.1176 

Importado À vista 

1,0% 

R$ 0,0675 

Tabela 1.2: Obtenção do Valor Presente devido à forma de pagamento. 
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 Mesmo considerando a diferença na forma de pagamento, tem se uma redução 

no custo de R$ 0,0501, representando 42,60 %.  

2) Logística – Política de Estoques em função do prazo de entrega, volume mínimo de 

compra, custo frete  

A empresa tem como política o estoque mínimo necessário e o maior giro 

possível do mesmo. Para fornecedores nacionais que possuem bom histórico de 

atendimento dos prazos de entrega, o tempo de estoque recomendado é de 5 dias. Para 

itens importados, a política de estoque passa para 35 dias. O motivo do aumento desta 

política de estoque entre item nacional e importado será mencionado a seguir. Mas 

afinal com a mudança de fornecedor, qual seria o impacto no custo devido à mudança 

de política de estoque para o componente esfera? – pergunta o Gerente Compras e 

Programação de Produção e Materiais.  Esta análise foi realizada conforme descrito na 

tabela abaixo: 

 

Fornecedor Custo 

Unitário 

Consumo 

Diário 

Dias 

Estoque 

Estoque 

físico 

Valor em 

Estoque 

Diferença 

N x I 

Remuneração 

Dif. 1%/mês 

Nacional R$ 

0,1176 

5 900.000 R$105.840 

Importado R$ 

0,0675 

180.000 

35 6.300.000 R$425.250 

R$319.410 R$3.194 

Tabela 2.1 – Comparativo de custo de estoque. 

 

 No caso a esfera importada poderia se considerar um aumento no custo de R$ 

3.194, que seria a remuneração mensal de 1 % de juro com relação à diferença de 

estoque entre item nacional e importado.  Neste caso o valor da esfera importada seria 

de R$0.0680. Neste caso a diferença seria de R$ 0.0496,  representando 42,17%.  
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3) Qualidade intrínseca do componente fornecido - contato com fornecedor - 

dificuldade de atendimento.  

O fornecedor proposto (importado) não possui histórico de fornecimento em 

termos de prazos de entrega e qualidade. Desta forma comentou o Gerente Compras 

Programação de Produção e Materiais: “Com a questão do prazo de entrega estamos 

cobertos pelo aumento de dias de estoque, mas com relação à qualidade do fornecedor? 

Será que o mesmo terá a mesma qualidade do fornecedor nacional?” Em função desta 

pergunta do Gerente Compras Programação de Produção e Materiais, foi decidido junto 

com o Gerente de Qualidade realizar uma Inspeção de Recebimento. Para o fornecedor 

atual (nacional), esta inspeção era totalmente dispensável, pois o mesmo já tinha um 

histórico conhecido e na eventualidade de qualquer problema, o mesmo podia estar 

presente na empresa nas próximas 12 horas. No caso do fornecedor proposto 

(Importação da China) não se tinha informação de qual suporte poderia fornecer em 

caso de algum problema de qualidade.  

 Para realizar a inspeção de recebimento contratou-se 03 Inspetores de Qualidade 

com salário mensal de R$ 2.000,00. 

 A Tabela abaixo demonstra o impacto no custo do componente importado. 

Salário 

Mensal 03 

Inspetores 

Encargos 

sociais 

Total 

Mensal em 

R$ para 03 

Inspetores 

Total esferas 

consumidas 

mês 

Rateio dos 

salários + 

encargos 

Custo das 

esferas 

com 

adicional  

R$ 6.000 R$ 6.000 R$ 12.000 5.400.000 R$ 0.0022 R$0.0702 

Tabela 3.1 – Análise impacto do custo de inspeção 

 Com o valor da esfera em R$ 0.0702, a diferença com relação a nacional seria de 

R$ 0.0474 representando uma diferença de 40.30%. 
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4) Qualidade – Modificação do projeto da embalagem .  

Em função do tempo de viagem, manuseio e condições de armazenamento, a 

embalagem teve que ser modificada incluindo um custo adicional de R$1,0/ mil peças 

fornecidas. Este custo inicialmente não havia sido considerado.  Abaixo segue Tabela 

demonstrando o impacto desta modificação de embalagem. 

Custo Adicional p/ 1000 

peças 

Custo Adicional Unitário/ 

peça 

Custo Final da esfera 

R$1,0 R$0.001 R$0.0712 

Tabela 4.1 – Análise do impacto do custo da modificação embalagem. 

Com o valor da esfera em R$ 0.0712, a diferença com relação a nacional seria de 

R$ 0.0464 representando uma diferença de 39.45%. 

 

5) Qualidade – homologação de nova fonte de fornecimento junto ao cliente final - 

montadora.   

 Para ser fornecedor da indústria automobilística, deve-se ser qualificado em 

uma série de Normas e Regulamentos próprios do setor. Uma destas normas, ou a 

principal delas, é a norma ISO/TS 16949, que descreve como o Sistema de Qualidade 

deve ser realizado. Um dos pontos que menciona este sistema, é que qualquer 

modificação de fonte de fornecimento deve ser previamente informada e devidamente 

homologada. A homologação no caso do sub-fornecedor é realizada através do Processo 

de Aprovação de Peça de Produção (PPAP). O PPAP é uma metodologia adotada para 

submissão de peças para aprovação de lançamento de novos produtos ou modificações 

de produto. O propósito do PPAP continua sendo prover evidência de que todos os 

requisitos de registro e especificação de projeto da engenharia do cliente estejam 

adequadamente entendidos pela organização e que o processo de manufatura tenha o 

potencial de produzir produtos que atendam consistentemente esses requisitos durante 

um lote real de produção a uma taxa de produção estipulada. 
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O Gerente de Compras Programação de Produção e Materiais, conhecendo está 

sistemática, envolveu o Gerente de Qualidade e seus Analistas para informar aos 

clientes da mudança de fonte de fornecimento das esferas. Um cronograma de 

implementação foi apresentado aos clientes, solicitando seu aceite para esta mudança. 

Obviamente que se poderia considerar as horas aplicadas dos Analistas nesta atividade e 

se incluir no custo inicial das esferas. Mas por ser uma atividade temporária não se 

considerou este custo.   

 

6) Teste de Validação 

 Em função de o componente esfera ser um dos responsáveis pela durabilidade do 

conjunto, além dos relatórios PPAP, que consta os aspectos dimensionais e metalúrgicos 

da peça, são solicitados testes complementares de bancada.  

 Conhecendo esta necessidade de realizar testes complementares, o 

Gerente de Compras Programação de Produção e Materiais entrou em contato com o 

Gerente de Engenharia e definiu um cronograma de chegada de amostras para a 

realização dos testes de bancada. Neste caso, também poderia se considerar o custo das 

horas aplicadas no Teste de Bancada nesta atividade e se incluir no custo inicial das 

esferas. Mas por ser uma atividade temporária não se considerou este custo.   

 

7)  Negociação Comercial junto ao Cliente Final - Montadora. 

 Após o cliente - montadora ser informado, também há um trâmite interno para 

aprovação desta modificação. Normalmente, os setores de Qualidade, Engenharia e 

Compras emitem um parecer favorável ou desfavorável para a realização da 

modificação. A Qualidade solicita a re-submissão do relatório PPAP. A Engenharia 

solicita os relatórios de testes de bancada e, caso julgue necessário, solicita amostras 

para testes veiculares. A área de Compras por sua vez solicita redução de custo!!!! 

Neste último caso, há uma negociação comercial do Gerente de Vendas com a área de 

Compras da montadora para chegar a um consenso. No caso desta negociação se definiu 

que ambas as empresas são responsáveis pela modificação e que a redução de custo 
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fique dividida  pela metade (50% -50%) para ambas partes. Desta forma, realizando um 

comparativo de custo entre a esfera nacional e importada, teve-se o seguinte cenário 

descrito na Tabela 7.1: 

Fornecedor Custo da 

esfera 

Diferença N x I Negociação % 

com cliente 

Ganho efetivo  

Nacional R$ 0.1176 

Importado R$ 0.0712 

R$0,0464 50% - 50% R$ 0.0232 

Tabela 7.1: Negociação com cliente – ganho efetivo  

 Desta forma, o real ganho ficou em R$ 0.0232, que representa 19,72% com 

relação à esfera nacional. 

8) Variáveis Externas: Política Monetária – Flutuação do Câmbio – Tarifa de 

Importação. 

 Realizando uma análise para fora da empresa e observando o cenário político, a 

importação é muito dependente da política monetária e da flutuação do câmbio. O 

aumento na taxa de câmbio resultará em diminuição da lucratividade. Sendo um fator 

externo, o Gerente de Compras Programação de Produção e Materiais somente pode 

determinar um ponto de equilíbrio e ter em mente que o dólar a partir de certo valor não 

estaria mais sendo interessante importar as esferas. 

 Outro fator é a tarifa brasileira de importação, que pode beneficiar um setor da 

economia e ao mesmo tempo prejudicar outro. A decisão do valor a ser tarifado é dada 

pela CAMEX (Câmera de Comércio Exterior) e novamente é uma “queda de braço” 

entre políticos e empresários de diferentes setores. No anexo deste caso, há um artigo da 

Folha de São Paulo com o Título “Siderurgia pressiona por volta da tarifa no aço”, onde 

fica clara a disputa entre as siderúrgicas brasileiras e as empresas que utilizam o aço em 

sua produção, como o automobilístico e de embalagens. Da mesma forma que a taxa de 

câmbio, o Gerente de Compras Programação de Produção e Materiais pode, sem 

possibilidade de interferência direta, acompanhar a manutenção da taxa brasileira de 

importação.    
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9) Custo Brasil – Taxas de Importação, Greves da Receita, Tempo de Liberação na 

Aduana. 

 Um assunto que o Gerente de Compras Programação de Produção e Materiais 

teve que aprender a conviver foi com o dito “Custo Brasil”, que representa infelizmente 

um conjunto de dificuldades estruturais do país. No caso da importação, os principais 

pontos a serem vivenciados são: 

• Baixa eficiência portuária, com taxas elevadas e tempos de carga e descarga 

excessivos.  

• Burocracia excessiva para importação e exportação, dificultando o comércio 

exterior.  

• Carga tributária excessiva.  

Outro ponto que o Gerente de Compras teve que adquirir maior conhecimento foi no 

sistema de liberação de material na aduana, onde existem por sorteio diferentes canais 

de verificação: Verde (somente documentos) e canal vermelho (físico e documentação).  

Para todas estas questões, a política de estoque definida na empresa estaria dando 

suporte para que não faltassem esferas para a montagem dos conjuntos.  

 

10) Aumentos de Pedidos – Fretes aéreos 

O Gerente de Compras também estava ciente da importância na colocação do 

pedido em carteira para o fornecedor chinês, uma vez que aumentos de volume de 

esferas por demanda de mercado e a necessidade de prazos de entregas mais curtos 

iriam representar frete aéreo. No caso do frete aéreo toda a vantagem de redução de 

custo não iria mais existir, sendo justamente o contrário, aumento de custo com redução 

de margem no produto final. 
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11) Disponibilidade de Capacidade do Fornecedor local 

Outro ponto para o Gerente de Compras estava ciente no momento da tomada de 

decisão era que no caso do fornecimento de esferas migrar para o novo fornecedor, o 

fornecedor local poderia alocar sua capacidade produtiva para outro nicho de mercado 

ou outro cliente. Assim representaria a quebra de contrato atual.  

 

12) Análise SWOT – Tomada de decisão 

Mesmo com estas dificuldades apontadas, o Gerente de Compras decide continuar a 

análise de viabilidade de importação, baseado na vantagem de custo do item importado. 

Assim para realizar a tomada de decisão ele monta com sua equipe a tabela SWOT 

abaixo com pontos fortes / fracos, ameaças e oportunidades: 

 

 

Pontos Fortes 

• Vantagem de custo da 
esfera importada versus a 
nacional. 

• Bom relacionamento com 
fornecedor atual. Relação 
de 20 anos de parceria. 

• Qualidade do produto 
nacional já é reconhecida. 

 

 

 

 

Pontos Fracos 

• Aumento do estoque mínimo para 
a esfera importada. 

• Não há conhecimento do nível de 
qualidade do novo fornecedor, 
sendo necessário recrutar 03 
Inspetores de Qualidade como 
medida de contenção. 

•  Não há conhecimento do 
cumprimento do prazo de entrega 
do novo fornecedor. 

• Necessidade de desenvolvimento 
de nova embalagem, representado 
aumento de custo. 

• Baixa flexibilidade de aumento de 
volume dos pedidos. Caso ocorra, 
incidirá frete aéreo. 
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Oportunidades 

• Vantagens comerciais 
devido a realização do 
“global purchasing” 
(compras em volumes 
maiores). 

• Aumento de barganha de 
negociação de preço com 
fornecedor nacional, uma 
vez que há uma fonte 
alternativa. 

• Homologação de nova fonte 
de fornecimento com cliente 
final.  

 

 

Ameaças 

• Fornecedor nacional busca constante 
reajuste de preço. 

• Greves da Receita Federal, gerando 
atraso nas entregas. 

• Sistema Aduaneiro: atraso por 
excesso de burocracia no sistema 
(ex.: carga entra no canal vermelho). 

• Política Monetária: Mudança na taxa 
de câmbio e taxa de importação. 

• Negociação Comercial com o cliente 
devido à nova fonte de 
fornecimento. 

•  Fornecedor nacional pode dispor 
sua capacidade produtiva para outro 
nicho de mercado. 

Tabela 12.1 – Análise SWOT para tomada de decisão 

De acordo com a análise SWOT, o Gerente de Compras Programação de Produção e 

Materiais toma a seguinte decisão: visando ter a redução de custo, minimizar os riscos 

de desabastecimento e atender a estratégia do “Global Purchasing”, o gerente decide em 

manter ambos fornecedores das esferas. A relação inicial seria de 70% nacional e 30% 

importado. Assim se poderia num período de experiência, se conhecer a capacidade de 

entrega e qualidade do fornecedor estrangeiro. O maior custo nesta fase inicial seria a 

contratação dos três Inspetores, mais isto seria coberto pela redução de custo da esfera 

importada. A esfera importada também seria um regulador de preço natural, forçando o 

fornecedor nacional a buscar reduções de custo na sua cadeia produtiva. Continuar a 

negociação com ambos fornecedores também era visto como algo de grande 

importância. 

Nesta fase inicial, também foi necessário a contratação de serviços de um 

Despachante Aduaneiro para realizar a correta classificação fiscal da mercadoria e dar 

suporte na liberação do material. 
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O volume de 30% para a esfera importada representou uma economia de 

aproximadamente R$ 1.252 por dia, sendo equivalente a uma redução de custo de 

aproximadamente 6%.  

REFERENCIAL HISTÓRICO 

 A referência cronológica discutida abaixo serve para orientação do cenário que o 

país vive atualmente. 

1) Do País fechado à Economia Global 

Por anos protegidas, as empresas brasileiras foram obrigadas a mudar radicalmente a 

forma de fazer negócios para competir na economia mundial: 

• 1967: A chegada de Antonio Delfin Netto ao Ministério da Fazenda 

marcou o início do mais longo ciclo de crescimento que o país já viveu. 

O PIB aumentava ao ritmo de 10% ao ano, o mesmo da China de hoje. A 

economia brasileira era totalmente fechada, protecionista e estadista. As 

empresas cresciam dentro de uma bolha, livres de competição. Os 

números da balança comercial eram um reflexo dessa situação: em 1967, 

o Brasil exportou o equivalente a 8,5 bilhões de dólares e importou 7 

bilhões , em valores atualizados. No ano passado o valor das exportações 

foi de 137 bilhões e o das importações foi de 91 bilhões de dólares. 

• 1975: O preço astronômico do petróleo levou o governo a apostar em um 

programa para aumentar a produção de álcool combustível, o Proálcool. 

Bem-sucedido, o programa envolveu toda a cadeia produtiva – dos 

usineiros às montadoras. Estima-se que, no auge do programa, nos anos 

80, deixaram de circular no país 10 milhões de carros a gasolina. O 

Proálcool levou ao desenvolvimento da tecnologia flex-fuel, que, hoje, 

coloca o país entre os líderes mundiais em combustíveis alternativos. 

• 1983: Por quase 100 anos, o conglomerado indústrias Reunidas 

Francesco Matarazzo foi o maior grupo empresarial brasileiro até receber 

um golpe fatal, em 1983. Mais de dez empresas do grupo entraram em 
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concordata. Ultrapassado em sua forma de fazer negócios, o império 

criado no século 19 foi incapaz de competir com empresas mais ágeis. 

• 1984: Concebida para proteger as indústrias brasileiras contra a 

concorrência das multinacionais, a Lei de Informática retardou o futuro e 

comprometeu a competitividade do país ao fechar o mercado para 

empresas estrangeiras. Em vez de desenvolver softwares e computadores, 

as companhias daqui passaram a copiar similares estrangeiros. Com o 

mercado cativo, ditaram a política de preço que mais lhes interessava ao 

mesmo tempo que vendiam produtos obsoletos. O prazo de vigência 

expirou oito anos depois, em 1992. 

• 1990: O país entra nos anos 90 com um drástico processo de revisão nas 

leis e tributos que dificultavam a importação de produtos de consumo - e 

protegiam as indústrias nacionais da competição externa. A abertura do 

mercado para produtos que iam de carros de luxo a macarrão forçou a 

indústria nacional a rever seus critérios de qualidade, produtividade e 

competitividade. 

• 1998: A venda do sistema Telebrás, uma das operações mais 

significativas do processo de privatização, representou o início de uma 

nova era nas telecomunicações. A competição no setor popularizou o 

acesso a linhas telefônicas, viabilizou a expansão da internet e criou um 

mercado de mais de 100 milhões de celulares. O processo de privatização 

inclui ainda bancos, mineradoras, siderúrgicas, estradas, portos, ferrovias 

e companhias elétricas. 

• 2001: Dois episódios ocorridos em 2001 foram determinantes para uma 

drástica mudança na aviação civil brasileira. O primeiro foi o nascimento 

da Gol, em janeiro, dentro do modelo baixo custo, baixa tarifa. O 

segundo foi o fim da Transbrasil, no segundo semestre, em conseqüência 

de dívidas de uma administração temerária. Quatro anos depois seria a 

vez de a Vasp encerrar atividades, acometidas do mesmo mal. A nova 

ordem na aviação brasileira passou a ser eficiência, custos reduzidos e 

política de preços agressiva. 
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• 2004: O crescimento China como potência econômica afetou o mundo 

inteiro, e o Brasil não ficou de fora. O setor têxtil, incapaz de competir 

com os importados chineses, ainda hoje pressiona por medidas de 

proteção, mas algumas indústrias investiram em alternativas mais 

competitivas, como a implantação de fábricas na própria China. Por 

outro lado, as exportações brasileiras para o país nunca foram tão 

grandes. 

• 2006: Dezenas de companhias brasileiras viram na internacionalização a 

chance para ganhar escala e crescer a um ritmo mais acelerado. O ponto 

alto desse processo foi a compra da mineradora canadense Inco pela Vale 

do Rio Doce, em outubro, por 18 bilhões de dólares – maior operação 

por uma empresa brasileira.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

1) Administração de Estoques: 

Basicamente, os estoques são divididos em três grupos: 

• Estoques de matérias-primas: itens adquiridos pelas empresas para 

elaboração de seus produtos finais. 

• Estoques de produtos em processo: todos os insumos (matérias-primas) 

em processo de industrialização. 

• Estoque de produtos acabados: insumos transformados em produtos 

finais e ainda não vendidos. 

Uma das maiores preocupações dos executivos financeiros é o nível dos 

estoques, principalmente por causa da chamada “imobilização” do capital. 

Entre a aquisição da matéria-prima, sua transformação em produto acabado, a 

venda e a realização, decorre um intervalo de tempo que varia em função da 

atividade da empresa, da eficácia da área de controle de contas a receber, do 
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relacionamento com os clientes, entre outros fatores. Esse tempo implica que a 

empresa “imobilizou” (indisponibilizou) recursos que poderiam ser utilizados 

para outras finalidades (pagamento de passivos, aplicação em outros ativos 

financeiros, por exemplo), deixando de proporcionar remuneração do capital  

investido pelo acionista ou maximizando o retorno deste, ou de reduzir a 

dependência de financiamento da atividade (empréstimo para capital de giro, por 

exemplo).  

Assim, a disposição do administrador financeiro sempre será no sentido de 

manter os estoques nos níveis mais baixos possíveis. Por outro lado, ele sempre 

deve estar atento a mudanças na política de preços de fornecedores e de 

mercado, de modo a poder maximizar as aquisições pelo menor preço possível e 

minimizar seu impacto no custo dos produtos vendidos. 

 

2) Técnicas para administração dos estoques 

• Sistema por ordem de importância 

Essa técnica de administração classifica os estoques em três categorias (A, B e 

C), por ordem decrescente de importância, quanto ao valor dos investimentos 

feitos em cada uma das categorias. A divisão dos estoques em A, B e C permite 

que a empresa determine o nível e os tipos de procedimento necessários ao 

controle dos estoques. 

O controle dos itens A deve ser mais intensivo, devido ao elevado investimento 

envolvido. É recomendável o uso de registros permanentes que permitam o 

acompanhamento diário dos níveis de estoque desse grupo. Os itens B são 

controlados por meio de verificações periódicas de seus níveis, em geral 

semanais. Os itens C poderiam ser controlados por meio de linha de aviso, 

(técnica rudimentar de controle de estoques, pela qual um novo pedido é feito 

sempre que os itens atingem o nível da linha desenhada no interior dos 

recipientes), dentro dos recipientes onde estejam armazenados. 
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• Lote econômico de Compra – LEC 

O modelo do lote econômico de compra (LEC) é uma técnica de administração 

de estoques utilizada para determinar a quantidade ótima de compra que 

minimiza o custo total de estocagem, considerando os vários custos 

operacionais e financeiros envolvidos no pedido. 

A metodologia do LEC é também aplicada nos casos em que a empresa deseja 

minimizar um custo total com componentes fixos e variáveis. É comumente 

usada para determinar as quantidades ótimas de produção em que há um custo 

fixo de preparação de máquinas e um custo variável de operação. Os custos 

relacionados aos estoques podem ser divididos em três grupos: - custo de 

emissão de pedidos, custos de manutenção dos estoques, custo total. 

O LEC pode ser apurado pela fórmula: 

LEC =       2 X S X O 

                   C 

S = a demanda, em unidades por período. 

O = o custo de pedir, por pedido 

C = o custo de manter estoque, por unidade e por período. 

 

Exemplo: Considere uma empresa que utilize 20 mil unidades de um 

determinado item por ano. O custo de pedir esse item é de $ 60 por pedido, e o 

custo de manter cada unidade em estoque é de $ 3 por ano. Com base nesses 

dados, O LEC da empresa pode ser assim demonstrado: 

LEC =            2 X 20.000 X 60    = 894 Unidades 

 3 
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Conforme se pode observar, no caso desta empresa, o LEC que minimiza o 

custo de estocagem é de 894 unidades. 

Vale ressaltar que esse exemplo serve para um determinado item do custo dos 

produtos fabricados por esta empresa. 

Outro ponto merecedor de atenção pela administração da empresa é que, na 

apuração do LEC, deverá ser considerado, também, o aspecto estratégico do 

insumo. Em outras palavras, há insumos cuja obtenção está concentrada em 

poucos fornecedores, ou sua aquisição é difícil ou sujeita a uma série de 

restrições como é o caso de commodities (volatilidade de preço), insumos que 

dependem de fatores políticos para o estabelecimento de preço (petróleo, no 

Brasil), que dependam de exames fitoterápicos, barreiras alfandegárias, etc. 

Nesses casos, a técnica do LEC deverá ser aplicada sob severa análise por parte 

da administração da empresa. 

• Sistema materials requirement  planning ( MRP) 

O sistema MRP utiliza os conceitos do LEC para determinar quais quantidades 

devem ser pedidas. Com o uso da informática, são preparadas listas de insumos 

e efetuadas simulações diversas (preços, quantidades utilizadas em cada 

processo de produção, por exemplo).  

• Sistema just-in-time (JIT) 

Esse é um sistema de administração que minimiza o investimento em estoques 

por meio do recebimento dos insumos no exato momento e na exata quantidade 

em que são requeridos na produção dos bens. Nesse caso, valem as mesmas 

observações feitas para o LEC, no que se refere à análise estratégica de 

aquisição do insumo. 
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3) Capital de Giro e Liquidez 

Os indicadores de liquidez medem a capacidade de uma empresa em pagar suas 

dívidas exigíveis no prazo de até um ano, exceto a liquidez geral que engloba todas 

as obrigações e ativos conversíveis. São indicadores muito utilizados pelos 

profissionais de crédito e vendas, principalmente nas decisões de venda a prazo e 

empréstimos em geral. 

Liquidez geral (LG): É a relação entre a soma do ativo circulante (AC) e o realizável 

a longo prazo (RLP) e a soma do passivo circulante (PC) com o exigível a longo 

prazo (ELP). 

AC + RLP 
LG = -------------------- 

PC +ELP 

A LG demonstra quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativo 

permanente para cada real de dívida total (curto e longo prazos). Se o LG for menor 

do que 1, para manter sua liquidez, a empresa dependerá de: - geração de lucros; - 

renovação e/ou renegociação de dívidas; e venda de ativo fixo. 

Liquidez corrente (LC): A LC mede a relação entre o ativo circulante (AC) e o 

passivo circulante (PC), ou seja, o total de haveres e direitos circulantes e as dívidas 

de curto prazo. 

LC =  AC/PC 

Demonstra a quantidade de haveres que a empresa possui, que podem ser 

convertidos em reais no prazo de até um ano, para pagar as dívidas exigíveis com 

prazo compatível. Relação existente entre liquidez corrente e capital de giro: 

Liquidez Corrente  Capital de Giro 

= 1 Nulo 

> 1 Próprio 

<1 De terceiros 
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Liquidez seca (LS): a liquidez seca é uma medida mais sensível porque exclui dos 

haveres bens e direitos conversíveis de difícil realização para pagamento das 

obrigações. 

 
 

                       AC – (Estoques + Despesas antecipadas + Adiantamentos) 
LS = ------------------------------------------------------------------------------- 

PC  

Entre os haveres circulante que podem ser convertidos em reais no prazo de até um 

ano, alguns itens apresentam normalmente baixa liquidez ou incompatibilidade de 

conversão em relação aos demais itens. 

Estoques: A maioria das empresas possui estoque de: matéria-prima; produtos em 

processo; produtos acabados; materiais diversos para consumo.  Os estoques, 

geralmente, são de difícil conversibilidade em moeda corrente. As matérias-primas e 

os produtos em processo necessitam ser transformados em produtos acabado para 

venda. Os produtos acabados, por sua vez, precisam ser transformados mediante 

venda; processo sujeito a variáveis externas como: - comportamento do mercado 

consumidor; condições da concorrência e restrições decorrentes de Política 

Monetária e Crédito adotadas pelas autoridades monetárias. 

Despesas antecipadas: são os recursos aplicados em despesas que serão apropriados 

futuramente, tais como: - aluguel, seguros, comissões e contratos de câmbio, etc. 

Adiantamentos: são adiantamentos entregues a funcionários ou a terceiros: aquisição 

de serviços, matéria-prima, produtos, serviços, etc. 

4) Política de Estoques 

Normalmente as empresas projetam a provisão de matérias-primas suficiente para 

vários dias de operação, assegurando a fabricação ininterrupta.   

O estoque de matéria-prima pode ser projetado utilizando o padrão de venda mensal.  

No entanto, por razões de continuidade de produção, a gerência de produção prefere 

manter um saldo em matéria-prima sempre disponível. As compras são realizadas de 

forma freqüente para manter tal nível desejado. 
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QUESTÕES P/ DISCUSSÃO 

Quais outras análises poderiam ser realizadas?  

Como a empresa teria ganhado globalmente devido a negociação de maiores volumes? 

Outras ações: negociar formas de pagamento?  
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ANEXOS 

========================================================= 

20/02/2007  

Siderurgia pressiona por volta da tarifa no aço  

www.folhaonline.com 

CLÁUDIA TREVISAN 
da Folha de S.Paulo 
 
As siderúrgicas brasileiras querem restabelecer as tarifas de importação de aço que foram 
eliminadas há dois anos em meio a uma queda-de-braço sobre o preço do produto no 
mercado interno. 
 
A Folha apurou que um dos principais argumentos do setor para pedir a volta da proteção é 
a alta das exportações da China, que responde por 30% da produção mundial de aço. 
 
O país asiático inverteu sua posição no mercado global e, em 2006, foi exportador líquido do 
produto. As vendas de aço da China a outros países cresceram 110% e alcançaram 43 
milhões de toneladas, mais que toda a produção brasileira, de 31 milhões de toneladas. 
 
Já as importações chinesas diminuíram 28,3%, para 18,5 milhões de toneladas de aço, o que 
gerou um saldo de 24,5 milhões de toneladas. 
 
O fantasma de uma China que venha a despejar aço no mundo assombra siderúrgicas ao 
redor do planeta, e os números de 2006 fizeram soar o alarme em vários países. As 
empresas européias e norte-americanas estão pedindo a adoção de tarifas contra a 
importação de aço chinês. Na América Latina, México e Chile são os mais afetados. 
 
O Brasil não elevou suas importações de aço da China, que são insignificantes, mas o temor 
das siderúrgicas é que o produto acabe entrando no país se forem impostas barreiras na 
Europa ou nos EUA. 
 
As importações norte-americanas de aço chinês aumentaram 133% entre 2005 e 2006, para 
5,4 milhões. Na Europa, as compras somaram 5 milhões de toneladas nos primeiros nove 
meses do ano passado, alta de 141% em relação a igual período do ano anterior. O México 
viu as importações de aço da China darem um salto de 490% de janeiro a setembro de 
2006, para 505 mil toneladas. 
 
O país asiático ocupa há mais de uma década o posto de maior fabricante de aço do mundo. 
No ano passado, a China produziu 417 milhões de toneladas, 313% a mais que o registrado 
em 1996. A previsão do governo para 2007 é de aumento de 15% nesse volume, para 480 
milhões de toneladas. 
 
Em 2005, os 355,8 milhões de toneladas da China superaram a soma da produção dos 
quatro países que aparecem em seguida no ranking das potências siderúrgicas: Japão, EUA, 
Rússia e Coréia do Sul. 
 
Tarifa zerada 
 
A tarifa brasileira para importação de 15 produtos de aço foi zerada em março de 2005, 
depois de aumentos no preço do produto. A pressão pela adoção da medida partiu de setores 
industriais que utilizam o aço em sua produção, como o automobilístico e o de embalagens. 
 
O Ministério da Fazenda também defendeu a medida, preocupado com o impacto dos 
reajustes sobre a inflação. Em 2004, produtos de ferro, aço e derivados haviam registrado 
alta de preços de 59%. 
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Além disso, no início de 2005 houve reajuste de 71,5% no minério de ferro, matéria-prima 
da produção de aço. 
 
A disputa foi decidida pela Camex (Câmara de Comércio Exterior), que incluiu 15 produtos 
de aço na lista de 100 itens que podem ficar fora da TEC (Tarifa Externa Comum) do 
Mercosul. 
 
Chamada de "lista de exceção", a relação permite a cobrança de tarifas superiores ou 
inferiores àquelas praticadas pelo Mercosul para cada produto. Se o governo quer estimular a 
importação de um bem, como era o caso do aço, a tarifa é reduzida ou zerada. A alíquota 
para os 15 produtos incluídos na relação há dois anos variava de 10% a 12%. 
 
São esses percentuais que as siderúrgicas querem restabelecer agora. A lista de exceção é 
revista a cada seis meses, quando 20 dos 100 itens podem ser modificados. Para que a 
pretensão das siderúrgicas seja atendida, os produtos de aço têm de sair da lista e voltar a 
ter as alíquotas que foram zeradas. 
 
A eliminação das tarifas funcionou como um freio aos reajustes, já que os grandes 
consumidores locais tinham a opção de importar aço, caso houvesse reajuste no mercado 
interno. 
 
A decisão da Camex deve sair logo nos próximos dias. No ano passado, a lista revista foi 
divulgada no dia 7 de março. 
 

 

13/06/2007  

Com dólar baixo? Nacionalizar, oras. 

Edoardo Benevente 
da Auto Data 
 
 

http://www.autodata.com.br/livre/revB130607.pdf 
 
A demanda por caminhões cresceu de forma impressionante e inesperada no primeiro 
quadrimestre de 2007. A conseqüência mais clara, especialmente para a ponta final da 
cadeia, o consumidor, foi a falta de produto – e a formação de fila de espera. Na outra 
ponta, entretanto, montadoras vêem-se às voltas com os desafios do necessário aumento de 
escala nos pedidos a seus fornecedores – e também nos componentes que importam. 
Sem lógica - Com taxa do dólar abaixo de R$ 2 seria lógico e natural esperar que boa parte 
das construtoras de veículos comerciais voltassem esforços para, se não elevar suas 
importações de componentes devido ao próprio aumento gritante no ritmo de produção, 
aproveitar o ensejo para importar mais e mais partes aproveitando possível vácuo que um 
fornecedor local não tenha fôlego para cumprir. A lógica, entretanto, está virada de cabeça 
para baixo. Algumas destas montadoras, ao contrário do que se poderia imaginar, estão 
acelerando programas de nacionalização de autopeças. Duas boas razões: primeiro, foco no 
longo prazo e na certeza de fornecimento qualquer que seja a maré do câmbio e do 
mercado. E, segundo, o aquecimento do mercado de veículos comerciais em muitos outros 
países, a exemplo do Brasil, o que em nada facilita desviar determinado carregamento de 
partes de uma fábrica para outra – e de uma hora para outra. Michele Treglia, diretor de 
compras da Iveco Latin America, confirma a tendência e pormenoriza sua busca pelo 
aumento de peças made in Brazil nos veículos que produz. Na montadora o menor índice de 
nacionalização por modelo, 80,3%, é encontrado no Cavallino. O campeão, com 95,93%, é o 
Eurocargo Tector 230E22 6x2 cabina leito. Para vencer o desafio a Iveco criou um showroom 
de peças em cada uma de suas fábricas na América Latina: Sete Lagoas, MG, Córdoba, 
Argentina, e La Victoria, Venezuela. O objetivo é claro e simples: expor mais de oitocentas 
peças a potenciais fornecedores interessados em produzi-las localmente. Na vitrina estão 
partes como chicotes, produtos eletrônicos e fundidos. “As peças a serem nacionalizadas 
representam um volume de compras de mais de R$ 50 milhões ao ano no três países. E 
desde janeiro mais de 150 fornecedores visitaram os show¬rooms. A estratégia já começou 
a demonstrar resultados.” O executivo revela que cerca de cinquenta itens já começaram a 
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ser entregues, em março, por fornecedores brasileiros. Apenas em abril outras dezesseis 
peças, a maioria estampados, foram homologadas. Seu início de produção em série deve 
acontecer em três meses. Durante sua participação no seminário AutoData Compras 
Automotivas o próprio executivo adiantara sua intenção de promover com a Iveco coisa que 
a Fiat Auto, do mesmo grupo, promovera anos antes no processo que ficou conhecido como 
mineirização: “Queremos estimular a formação de um condomínio de fornecedores nas 
imediações de nossas instalações em Sete Lagoas. Já fizemos contatos com a Prefeitura da 
cidade para facilitar esse processo”. Treglia esclarece, ainda, que o mesmo processo ocorre 
no braço de máquinas agrícolas do grupo, a CNH. O caso da Iveco, sem dúvida, ganha 
maiores dimensões pela estratégia de mercado e por sua posição atual – é a caçula das 
montadoras de veículos comerciais no País. Mas as veteranas confirmam dificuldades e 
gargalos no fornecimento. 
 
========================================================= 


