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Resumo: As mudanças ocorridas nos níveis econômico, 

político e social, desde os anos 80 levaram as empresas a 

buscarem alternativas que garantissem a competitividade 
dentro desse novo cenário. A terceirização apresenta-se como 

uma estratégia viável a essa nova necessidade do mercado, 

pois permite rápida reação das empresas às constantes 

variações na demanda. Assim sendo, este projeto teve por 

objetivo fazer um mapeamento dos tipos de interação entre 

fornecedores e clientes da indústria têxtil de confecção. Para 

tal, foi realizado um survey com os fornecedores private label 

cadastrados na ABIT.  

 

1. Introdução 
Existem diversas definições de terceirização com 

diferentes pontos de vista. Uma definição é confiança em 

fontes externas para a produção de componentes ou 
atividades que agregam valor [1, 2] ou algo que antes era 

produzido internamente, ou seja, integração vertical, ou que 

poderia ser feito internamente só que a decisão escolhida foi 

de produzir fora da empresa, ou seja, decisão de make or buy. 

Para que esse tipo de relação entre cliente-fornecedor dê 

certo, o sentido da palavra parceria tem que ser verdadeiro, 

criando assim uma aliança estratégica entre essas empresas 

baseada na relação ganha-ganha.  

 

2. Passos para o fortalecimento da parceria 

cliente-fornecedor 
Os procedimentos utilizados pela Honda e a Toyota para 

alcançarem o sucesso no relacionamento com seus 

fornecedores são [3].  

a.Compreender como os fornecedores trabalham, ou seja, 

aprender sobre seus negócios, como é o funcionamento da 

rotina do trabalho, respeitar as capacidades do fornecedor e 

comprometer-se com a prosperidade conjunta. 
b. Transformar a rivalidade de fornecedores em 

oportunidade através da divisão dos pedidos para mais de um 

vendedor. 

c. Manter contato frequente com os fornecedores através 

do envio de relatórios e feedbacks além de envolver 

profissionais capacitados na solução dos problemas de 

fábrica. 

d.Desenvolver a capacidade técnica dos fornecedores e  
e. Fomentar o processo de melhoria contínua no processo 

do fornecedor. 

 

3. Ilustrações 
Foram respondidos 20 questionários contendo 25 

perguntas sobre a relação cliente-fornecedor. As variáveis 
estudadas foram: os fatores de maior importância na parceria; 

duração da parceria; abertura para troca de informações; 

participação do cliente no processo produtivo do fornecedor; 

divisão de benefícios atingidos pela atuação conjunta; relação 

de transparência; desenvolvimento de capacidades do 

fornecedor; nível de preocupação do cliente com o 

fornecedor; investimento em melhorias e relação ganha-

ganha. 

Os resultados foram divididos em quatro classes, sendo 

que em cada classe foi considerada uma ou mais perguntas 

relevantes para o desenvolvimento do mapa perceptual. 

 

 
Figura 1 – Mapa perceptual por classes 

 

4. Conclusões 
Descobriu-se na primeira classe que o relacionamento 

colaborativo com seus clientes trouxe benefícios de redução 

de custos e as entregas foram mais pontuais.  

Na segunda classe, a relação de proximidade da empresa com 

o cliente trouxe para a fábrica o compartilhamento de 

informações para a melhoria do processo produtivo e redução 

de custos. Foram alcançadas através da parceria melhorias na 

qualidade, preço, entrega e eficiência de processos 
produtivos. A terceira classe só ratifica os resultados da 

segunda classe. 

Na quarta classe, os três respondentes discordam que a 

parceria lhes trouxe esses benefícios. Portanto, é possível 

notar que os respondentes desta classe não possuem boa 

relação com seus clientes, mantendo uma relação fechada, 

onde não há transparência e troca de informações para a 

melhoria do processo produtivo. Por isso, esta classe está do 

lado oposto à classe dois, que apresenta resultados contrários 

a esta. 
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