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Cadeia de Suprimentos da Keiper do Brasil 
 

 

1. RESUMO 
Neste trabalho apresentamos uma breve revisão da literatura de logística e de 

cadeia de suprimentos que embasaram o desenvolvimento do trabalho. O 

objetivo deste trabalho era de identificar a cadeia de suprimentos e o sistema 

logístico da Keiper do Brasil. Embora a cadeia de suprimentos apresentada seja 

simplificada pode-se identificar seus principais componentes e a importância do 

planejamento e execução das operações logísticas. 

2. INTRODUÇÃO 
Neste trabalho abordou-se os conceitos de cadeia de suprimentos e logística, 

revisitando os temas na literatura e utilizando-se da empresa Keiper do Brasil para 

um estudo de caso. 

Neste estudo de caso apresentou-se a logística da empresa em suas operações no 

Brasil, apresentando as diferentes operações que compõem o sistema logístico da 

Keiper do Brasil que representa 70% da produção em assentos automotivos e 

possui como clientes as maiores montadoras do mundo.  

Neste contexto analisamos uma operações logística que é responsável por um 

faturamento médio mensal da ordem de 32 milhões de reais no Brasil. Esta 

operação abrange um complexo planejamento para adequar-se a estrutura da 

empresa às necessidades de cada cliente. 

Como o objetivo deste trabalho foi apresentar o sistema logístico e a cadeia de 

suprimentos na qual a Keiper do Brasil está inserida apresentamos o início do 

processo na compra do aço na usina até a entrega do produto final ao consumidor. 

 

3. OBJETIVO 
O objetivo principal deste trabalho é apresentar o sistema logístico e a cadeia de 

suprimentos da Keiper do Brasil. 

 

4. METODOLOGIA 
Este trabalho consiste em uma pesquisa exploratória com revisão da literatura e 

estudo de caso da Empresa Keiper do Brasil. 
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5. REVISÃO DA LITERATURA 
Nesta etapa abordaremos alguns conceitos pertinentes ao desenvolvimento do 

trabalho. 

Logística 
O conceito de logística apresentado por Ballou (2001) tem uma visão mais 

operacional e define que: “A missão da logística é dispor a mercadoria ou o serviço 

certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo 

em que fornece a maior contribuição à empresa”. 

A logística é área da gestão responsável por administrar a movimentação de 

matérias-primas, produtos semiacabados e acabados, dos equipamentos e de  todas 

informações necessárias para execução das atividades operacionais de uma 

empresa desde a obtenção das matérias primas até a entrega do produto final, em 

alguns casos ainda abrange o processo de logística reversa. (BERTAGLIA, 2003 e 

LEITE, 2006a). 

Cadeia de suprimentos 
Para Christopher (2002), a Cadeia de Suprimentos é uma rede de organizações, 

com ligações nos dois sentidos, de processos e atividades que produzem bens e 

serviços requeridos por clientes finais. 

A cadeia de suprimentos é um sistema pelo qual empresas interligadas entregam 

produtos e serviços para seus consumidores, envolvendo todas as operações, direta 

ou indiretamente, tendo como objetivo suprir as necessidades dos clientes. Para que 

este objetivo seja alcançado necessitamos uma integração completa, tanto 

operacional quanto de informações, entre todos os participantes da cadeia de 

suprimentos.  

Um gerenciamento da cadeia de suprimento bem feito proporciona a maximização 

do nível de serviço ao menor custo possível para seu cliente. 

A cadeia de suprimentos atua desde os seus fornecedores  de matérias primas, 

passando pelos centros de manufatura e canais de distribuição até o consumidor 

final. 
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O desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos competitiva permite a inserção de 

empresas de pequeno e médio porte no mercado global tornando-as mais 

competitivas e focadas em seu negócio. 

Uma das maiores dificuldades na gestão de cadeias de suprimentos é a co-

dependência de informações sem as quais o processo torna-se complicado, 

impreciso e dispendioso. Para evitar este problema deve-se compartilhar 

informações entre as empresas, permitindo que os envolvidos nos processos 

opinem em tomadas de decisões que podem afetar todas as organizações da cadeia 

de suprimentos. Deve haver sincronismo de informações para não gerar 

desconfiança e obter maior confiabilidade, credibilidade e competitividade frente aos 

desejos e anseios dos consumidores evitando-se o conflito. 

Em seguida discutiremos alguns aspectos relevantes para a gestão da cadeia de 

suprimentos. 

Planejamento  
A etapa de planejamento da cadeia de suprimentos é fundamental para o 

alinhamento das operações envolvidas, nesta etapa serão definidos as atribuições 

de cada participante da cadeia, suas responsabilidades e o nível de serviço a ser 

entregue aos clientes diretos. Esta etapa não pode ser negligenciada pois todo o 

desempenho da cadeia de suprimentos dependerá desta etapa. 

Se cada elemento ou empresa da cadeia de suprimentos desenvolver o seu próprio 

planejamento sem considerar os outros envolvidos, não haverá possibilidade de se 

integrar o processo, ou seja, a demanda e o abastecimento irão ficar comprometidos 

em toda a cadeia e a mesma não atingirá seu nível de serviço planejado.	  (BALLOU, 

2001; BERTAGLIA, 2003 e NOVAES, 2004). 

Compras 
A função do departamento de compras é disponibilizar os recursos materiais 

necessários para o bom andamento dos processos produtivos e acessórios das 

empresas.  

Os profissionais da área de compras passam a ter entendimento global de negócios 

e tecnologia. O comprador, hoje em função da tecnologia, é muito mais um analista 

de suprimentos e um negociador do que propriamente um operador de transações 

que faz o pedido e os monitora. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                  	  

4 
	  

No contexto atual de integração de processos, agilidade e velocidade os processos 

de compras tradicionais foram substituído por parcerias cada vez mais intensas e 

que resultaram em um aumento de eficiência e eficácia no setor de compras. Uma 

grande ajuda no sentido de integração dos processos foi obtida pela adoção de 

sistemas de informações integrados que interligam todos os participantes da cadeia, 

disponibilizando as informações necessárias para cada componente.  

Quanto ao modelo de compras pode ser centralizado ou descentralizado levando-se 

em conta variáveis como preço, disponibilidade local e global, disponibilidade de 

transporte, volume de lote econômico, após analisar todos estes componentes a 

empresa decidirá que modelo deverá optar para cada situação (ALT, 2006). 

Transporte  

A estratégia de transporte deve ser desenvolvida na etapa de planejamento levando-

se em consideração as especificidades de cada matéria prima, subproduto ou 

produto a ser transportado. No caso específico deste estudo encontra-se na cadeia 

de suprimentos o setor de siderurgia no qual o custo de transporte pode tornar 

proibitivo o desenvolvimento da cadeia de produção.  

Além do custo, um componente essencial na estratégia de transporte planejada é o 

sincronismo da entregas e recebimentos em toda a extensão do processo, 

englobando os clientes internos e externos das empresas. 

Recebimento 

Esta etapa do processo é normalmente menosprezada em relação às demais, mas, 

o sistema de gestão da qualidade está intrinsicamente ligado ao processo de 

recebimento em todas as etapas da cadeia, pois, nesta fase verifica-se os atributos 

necessários para continuidade do processo. Nesta etapa são verificadas as 

quantidades, o padrão de qualidade e as características dos materiais recebidos. 

Armazenagem 

Após o recebimentos, os itens  ficam em uma área aguardando a liberação das 

amostras, por parte do setor de qualidade.  Assim que os materiais são aprovados e 

liberados seguem para a armazenagem. 

A correta armazenagem assegura a manutenção da qualidade dos produtos e a 

mesma pode se utilizar de sistemas de apoio informatizados.  

Produção 
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A  estratégia de produção adotada pelos integrantes do processo deve garantir o 

suprimento de produtos semi acabados ou acabados sem interrupção e de acordo 

com o nível de serviço pré estabelecido no planejamento. Nesta etapa diversas 

ferramentas podem ser agregadas como o “just in time”, Kanban, planejamento e 

controle da produção, entre outras. 

Expedição  

A expedição corresponde ao processo de separar os itens armazenados em um 

determinado local, movimentando-os para outro lugar com o objetivo de atender a 

uma demanda específica, que pode ser o envio de um produto a um cliente ou a um 

terceiro  com objetivos de agregar valor ao item.  

Cliente 

O precursor de todo o processo deve ter suas expectativas atendidas, conforme o 

nível de serviço acordado. Pode ser a última etapa da cadeia de suprimentos, ou 

pode ser o início de mais uma etapa, quando levamos em consideração as cadeias 

de suprimentos que incorporam a logística reversa. Este modelo de cadeia de 

suprimentos torna-se cada vez mais comum devido as demandas por cadeias de 

suprimentos sustentáveis. 

6. CADEIA DE SUPRIMENTOS DA KEIPER DO BRASIL 
Neste estudo de caso apresenta-se a cadeia de suprimentos da Keiper do Brasil que 

se inicia na fabricação do aço e termina na entrega do automóvel para o consumidor 

final. Esta cadeia de suprimentos foi projetada para aumentar a eficiência e eficácia 

dos processos logísticos e utiliza-se de um software de gestão integrado da empresa 

SAP®.  

A posição da Keiper do Brasil encontra-se entre os fornecedores de aço (usinas 

siderúrgicas) e as montadoras de veículos, ambas empresas de grande porte.  

No planejamento da cadeia de suprimentos o sinal de demanda para Keiper do 

Brasil é disparado pela montadora cliente direto da empresa. 

As comunicações são realizadas por meio do software de gestão SAP® que 

automaticamente exploda as necessidades de materiais de cada pedido dos clientes 

(ALT, 200 

A seguir apresentamos o fluxograma de fabricação de aço em uma usina siderúrgica 

integrada. Pode-se observar as matérias primas básicas para fabricação do aço: 
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carvão, minério de ferro e calcário. Os modais utilizados no transporte das matérias 

primas são: ferroviário, aquaviário e rodoviário. 

 
Figura1: Processo de fabricação de aço em uma usina integrada. 
Fonte: http://ri.gerdau.com/static/ptb/guia-modelagem.asp 

 
Logística da Keiper do Brasil 

Nesta etapa identificou-se o sistema logístico da Keiper do Brasil apresentando as 

principais operação logísticas. 

O fluxo logístico inicia-se com a necessidade de materiais demandada pelos 

clientes, a partir daí o sistema de planejamento de materiais é acionado. 

Planejamento das  solicitações de materiais  

O planejamento s necessidades materiais da empresa é realizado por meio do 

sistema SAP que integra fornecedores e clientes na cadeia logística. Ao receber o 

sinal de demanda o sistema identifica por meio do módulo de Materials Requirmenet 

Planning (MRP) as necessidades de compra de matérias primas, produtos semi 

acabados e acabados disparando automaticamente as ordens de compra e de 

produção segundo os padrões pré-estabelecidos no sistema (tamanho de lote a ser 

adquirido ou fabricado). O correto funcionamento deste sistema baseia-se na lista de 

materiais apresentada na Figura 2.	  (ALT, 2006; BERTAGLIA, 2003; NOVAES, 2004). 

. 
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Figura 2: Exemplo de lista de materiais. 

 

A utilização de um sistema integrado permite maior visibilidade por parte dos 

planejadores da cadeia de suprimentos e a ligação cliente/fornecedor tanto interno 

quanto externo. O sistema integrado ajuda as empresas a atingirem suas metas: 

aumentar a lucratividade das partes; a disponibilidade de estoque; melhorar o nível 

de serviço ao cliente; melhorar a comunicação entre as partes envolvidas; aumentar 

as vendas; aumentar as margens brutas; reduzir os níveis de estoques nos 

diferentes elos da cadeia de abastecimento; manter a curva de produção mais linear 

no fabricante, reduzir as perdas e ampliar a sustentabilidade da cadeia de 

suprimentos. (LEITE, 2006a; LEITE, 2006b). 
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Estratégia de Transportes  

A Keiper  trabalha com o sistema milk run, no qual a empresa organiza as suas 
coletas, informa seus fornecedores o dia e hora que a coleta será executada 
seguindo a roteirização definida e previamente agendada. Hoje a Keiper do Brasil 
trabalha com 10 caminhões coletando as peças nos fornecedores. (GOTO, 
KOITIKOGA e PEREIRA,2006; FELIZARDO, 2005). 

Processo logístico da Keiper do Brasil 

Nesta etapa descreveremos o processo logístico que encontra-se inserido na gestão 

da cadeia de suprimentos. Na Figura 3 é apresentado o fluxograma de operações 

logísticas. Na Figura 4 é apresentado o fluxo de expedição. 
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Figura 3: Fluxograma logístico da Keiper do Brasil. 

Figura 4: Fluxo de expedição da fábrica do Ipiranga. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho pode-se identificar a cadeia de suprimentos na qual a Keiper 

do Brasil está inserida, assim como apresentar o sistema logístico da empresa. 

Observou-se a importância do planejamento e da execução dentro do sistema 

logístico e sua influência no nível de serviço ao cliente. Apresentou-se neste trabalho 

todos os processos englobados pela logística, desde o inicio no recebimento da 

matéria prima, processamento na Usina, planejamento e expedição. 

O mais importante  nesta cadeia suprimento são cumprimentos das metas,  e  a 

satisfação do cliente.  
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