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•Alianças Estratégicas

•Projeto do Produto e SCM
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1 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS
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ALIANÇAS ESTRATÉGICAS
Existem basicamente 4 formas de garantir o serviço ou 
produto:

Executar internamente o produto ou serviço (core competences).
Adquirir a competência (aquisição): adquirir uma empresa competente é

geralmente cara, e além disso, corre-se o risco de com a aquisição, perder 
a cultura da empresa. 

Contratar um fornecedor de serviços: é geralmente simples e barato, 
entretanto, muitas vezes as estratégias dos fornecedores e do cliente não 
são compatíveis a curto nem a longo prazo. Prestações de serviço num 
horizonte de curto prazo geralmente não são ideais a longo prazo.

Firmar uma aliança estratégica (ou parceria) na qual, tanto os riscos 
quanto os investimentos e retornos são partilhados em certa proporção. 
Parcerias evitam o problema de superar diferenças culturais após a 
aquisição de empresas, embora necessitem de maiores investimentos e 
mais dedicação do que a alternativa de contratar um fornecedor.
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ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

Maior Exigência dos consumidores
Menores margens de lucro

Especialização da funções 
(core competences)

Maior necessidade de 
parcerias
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ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

As alianças estratégicas podem ser vantajosas sob diversas 
ópticas. Listamos abaixo 7 razões para uma empresa 
estabelecer parcerias:

Adicionar Valor ao Produto:
Ampliar o Acesso ao Mercado:
Fortalecer Operações:
Adicionar Tecnologia:

Alcançar Crescimento Estratégico:
Ampliar a Aprendizagem:
Ampliar a Solidez Financeira:
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ADICIONAR VALOR AO PRODUTO OU 
SERVIÇO

Por exemplo: 

Acelerando a entrega, 
Melhorando ou agilizando a manutenção em 
determinada região
Dando acompanhamento pós venda.

É o caso de empresas que qualificam pontos 
de assistência técnica em novos mercados
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AMPLIANDO O ACESSO A MERCADO

Por exemplo: 

Ampliando a exposição do produto,
Expondo o produto a novos mercados. 

É o caso de parcerias entre produtores de produtos 
complementares (automóveis e seguradoras, por 
exemplo).
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FORTALECENDO OPERAÇÕES

Quando se estabelecem parcerias entre 
empresas para baixar seus custos 
operacionais. 

Por exemplo: 
Empresas com produtos sazonais 
complementares podem compartilhar 
depósitos e veículos. 
Empresas aéreas ou rodoviárias podem alterar 
horários de modo a aumentar o número de 
assentos ocupados. 
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ADICIONANDO TECNOLOGIA

Quando uma empresa adquire uma nova tecnologia 
que pode gerar um diferencial competitivo. Para 
a empresa fornecedora da tecnologia, pode ser 
uma oportunidade de ampliar a visibilidade ou de 
testar seu produto.

Por exemplo: 
Parceria entre empresas rodoviárias 
transportadoras e empresas fornecedoras de 
sistemas de rastreamento via satélite (tipo 
Autotrack).

345

ALCANÇANDO CRESCIMENTO 
ESTRATÉGICO

Quando diversas empresas se juntam  em 
consórcios ou cooperativas para adquirir know-
how e recursos para investimentos de maior 
porte. Permitem a pequenas empresas 
participarem de oportunidades acessíveis 
somente a grandes empresas 

Por exemplo: 
Cooperativas agrícolas
Clusters de produtores e exportadores
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AMPLIANDO A APRENDIZAGEM

Quando parcerias entre empresas no mesmo nível 
permitem troca de conhecimentos entre áreas de 
interesse mútuo. 

Por exemplo: 
Intercâmbio de funcionários
Clubes de trocas de experiências
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AMPLIANDO A SOLIDEZ FINANCEIRA

Quando parcerias entre empresas permitem reduzir 
os riscos inerentes às operações.

Por exemplo: 
Divisão de uma grande apólice de seguros em 
diversas apólices menores
Separação dos estoques em diversos pontos ou 
o compartilhamento dos estoques entre 
empresas.
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ESTABELECENDO PARCERIAS

Cada empresa deve procurar manter suas 
“características fortes” e melhorar seus pontos 
fracos por meio das parcerias. A determinação 
de quais são estas características fortes, é
fundamental. Não é necessariamente relacionada 
a maiores investimentos. Pode ser, por exemplo, 
a imagem da empresa, ou certas habilidades 
comerciais, ou acesso a canais de distribuição. 
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ESTABELECENDO PARCERIAS

Check points:
Como as habilidades internas da empresa a 
diferenciam das concorrentes? 
Como uma aliança poderia fortalecer a empresa 
segundo cada uma dessas 7 abordagens? 
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O CASO DA IBM

Embora não relacionado diretamente à logística, o caso da IBM 
denota como a parceria e o  outsourcing são estratégicos:

I981: A IBM decide entrar o mercado de 
microcomputadores pessoais. Estabelece parceria com a 
Intel para a produção dos microprocessadores e com 
uma pequena empresa de Seatle chamada Microsoft para 
o desenvolvimento do seu sistema operacional. 
Em 15 meses o produto estava desenvolvido e sendo 
lançado no mercado.
Em 3 anos a IBM desbancava a Apple e se tornava a 
maior fabricante mundial de PC´s. Em 1985 a IBM detinha 
40% do mercado.
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O CASO DA IBM

A estratégia de usar fornecedores para os principais 
componentes foi rapidamente copiada pelo mercado. A 
Compaq começou a utilizar os mesmos fornecedores da 
IBM.
A IBM tenta dominar o mercado, criando a arquitetura 
PS/2 e um sistema operacional OS/2 não compatível com 
a arquitetura anterior. 
O mercado não segue a IBM e a arquitetura anterior 
Intel/Microsoft permanece dominante.
Em 1995 a IBM detinha apenas 8% do mercado de PC´s
atrás da líder Compaq, com 10%.
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PARCERIAS LOGÍSTICAS

No caso de supply chain management, três tipos 
de parcerias são de grande importância:

Third-Party Logistics (3PL), ou tercerização logística.
Retailer-Supplier Partnership (RSP), ou parceria logista-
fornecedor.
Distributor Integration (DI), ou integração do distribuidor.
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TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA

A terceirização, utilizando Operadores 
Logísticos, consiste na utilização de uma 
empresa contratada para gerenciamento de 
toda ou de parte das operações de gestão de 
materiais e distribuição de produtos.
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VANTAGENS DA TERCEIRIZAÇÃO 
LOGÍSTICA

Foco no “ core” da empresa. 
Atualização tecnológica e flexibilidade: fornecedores 
logísticos especializados possuem tecnologia e equipamentos 
necessários para satisfazer as necessidades de clientes exigentes 
que uma empresa isolada não poderia adquirir. Esta tecnologia 
permite também à empresa adquirir novos clientes que exigem esta 
tecnologia agregada ao produto oferecido.
Flexibilidade geográfica: a possibilidade de usar armazéns do 
fornecedores do serviço logístico permite atender demanda 
temporárias.
Flexibilidade de volume:  possibilidade de atender a clientes 
pequenos por meio do fornecedor logístico, que agrega entregas de 
vários outros clientes, formando 1 carga completa.
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DESVANTAGENS DA TERCEIRIZAÇÃO 
LOGÍSTICA

Perda parcial do controle sobre as operações 
logísticas. Isso é especialmente importante no caso de 
distribuição, onde manter o contato com os clientes 
pode ser estratégico. Algumas empresas 3PL estão 
procurando minimizar este problema das seguintes 
formas:

Pintando os logos dos clientes nos caminhões
Utilizando os uniformes dos clientes
Relatando detalhadamente o status do relacionamento ao 
cliente

Possível aumento dos custos logísticos (provavelmente 
com aumento do nível de serviço) 



356

OUTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

Há a possibilidade de se terceirizar apenas parte do serviço 
logístico. Por exemplo: se a empresa é eficiente em VMI e não o é
em transporte, pode terceirizar apenas o transporte da doca ao 
cliente.
Deve-se conhecer bem os próprios custos para poder analisar a 
viabilidade da terceirização.
Na escolha de uma empresa terceirizada, o mais importante é
perceber se o fornecedor consegue se adaptar às necessidades da 
empresa contratante, prestando um serviço que atenda às 
expectativas .
Em segundo lugar, a empresa deve prestar um serviço confiável.
Em terceiro, deve ser flexível e se adaptar às novas necessidades 
dos clientes.
Na escolha de terceirização o custo tem geralmente um papel 
menos importante.
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OUTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

As especialidades do fornecedor devem ser consideradas no 
momento da escolha:

Cargas fracionadas
Cargas completas
Entregas rápidas em pequenos volumes

A confiabilidade dos dados é fundamental. O sistema 
informatizado de estoques e de pedidos deve ser confiável. 
Utilizar scanners e etiquetas de barras. 
Devem ser conhecidas as medidas de performance do sistema 
atual  e estabelecidas metas específicas com o operador 
logístico parceiro.
Devem ser elaboradas e discutidas previamente as ferramentas 
de aferição da performance do sistema logístico
Devem ser determinadas Cláusulas de Encerramento caso haja 
descumprimento das metas acordadas.
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INDICADORES DE DESMPENHO PARA 
PARCERIAS 

Algumas famílias de indicadores que devem ser 
contemplados em parcerias

• Acurácia dos estoques no Ponto de venda
• Acurácia de entrega e de recebimento
• Redução de lead times obtida
• Níveis de serviço a serem mantidos ou 

obtidos.
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PARCERIAS LOGISTA-FORNECEDOR

Os logistas conhecem melhor a demanda, enquanto que os 
fornecedores conhecem melhor os lead-times. Com o aumento da 
exigência dos clientes e redução das margens dos produtos, a 
parceria entre os 2 elos da cadeia pode ser vantajosa para 
ambos.

A parceria pode envolver, desde o compartilhamento de 
informações, até o estoque consignado da fábrica na prateleira 
do logista. No caso da parceria buscar baixos estoques e 
resposta rápida, o logista pode fazer ordens de compra, mas a 
informação de estoque e venda serve para o fornecedor melhorar 
seu scheduling e sua previsão.

Outra forma de parceria pode envolver, por exemplo, a utilização 
dos dados para realizar a melhor consolidação de carga, em 
espaços de tempo predeterminados,  melhorando os níveis de 
serviço e simultaneamente reduzindo os custos de transporte.
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PARCERIAS LOGISTA-FORNECEDOR

Um caso de parceria de sucesso é a parceria 
entre a Wall Mart e Procter& Gamble, iniciada 
em 1985. O resultado tem sido um aumento de 
20 a 25% das vendas e redução de 30% no 
níveis de estoque.
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Pré REQUISITOS PARA PARCERIAS 
LOGISTA-FORNECEDOR

Sistemas avançados de informação e previsão 
compartilhada
Confiabilidade dos dados: Códigos de barras, 
scanning, EDI.
Confiança mútua. 

Afinal, com a implementação de parcerias, o poder interno da 
organização migra de um grupo para outro. Por exemplo: 
implementado o VMI, os contato com os fornecedores deixam 
de ser tratados por vendas e marketing e passam a serem 
assunto do pessoal de logística. 
Os fornecedores de serviço logístico servem a diversos 
varejistas, possivelmente concorrentes. Os dados poderiam 
ser utilizados para favorecer um em detrimento de outro.
A redução da necessidade de espaço de estocagem no 
varejista não pode ser utilizada para beneficiar outros 
fornecedores concorrentes (espaço nas gôndolas).
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PARCERIAS EM PROGRAMAS DE RESPOSTA RÁPIDA 

Aprimorar previsão de vendas e sincronizar as operações.Fornecedor/ 
cliente ou 
consignado

De acordo com o sistema de 
suporte a decisão do cliente.

In-plantJIT 
II.

Gerar previsão de vendas e projetar necessidade líquida.Fornecedor/ 
cliente ou 
consignado

Com base na necessidade líquida 
projetada.

FornecedorVMI

Aprimorar a previsão de vendas e planejamento de operações 
com a participação do cliente.

Fornecedor/ 
cliente

O nível de reposição é decidido 
em conjunto. O fornecedor repõe 
baseado na posição do estoque.

FornecedorCPF
R

Atualiza a posição do estoque sozinho e modifica os 
parâmetros de reposição em conjunto com o cliente. Existe 
um esforço em 5 áreas: compartilhamento de informações em 
tempo real; gerenciamento de categorias; reposição contínua; 
custeio ABC e padronização.

Fornecedor/ 
cliente

O nível de reposição é decidido 
em conjunto. O fornecedor repõe 
baseado na posição do estoque.

FornecedorECR

Atualiza a posição do estoque sozinho e modifica os 
parâmetros de reposição em conjunto com o cliente.

Fornecedor/ 
cliente

O nível de reposição é decidido 
em conjunto. O fornecedor repõe 
baseado na posição do estoque

FornecedorCRP

Aprimorar previsão de vendas e planejamento de operações.ClienteCliente solicita a reposição 
independentemente

ClienteQR

Como os fornecedores utilizam os dados de demandaPropriedade 
dos 

Estoques

Como Decide a reposiçãoQuem decide 
Reposição

PRP
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VMI E A PROPRIEDADE DOS PRODUTOS

De forma tradicional, os produtos pertencem ao varejista a partir do 
momento de sua recepção.  Algumas parcerias como VMI 
entretanto, estão transferindo a posse do produto apenas no 
momento da venda, consignando o produto na prateleira. Uma 
das dificuldades da implementação do VMI é o temor dos 
varejistas de que o fornecedor “ empurre” produtos em demasia 
para ele. Com o acordo de consignação, este temor termina. Pelo 
lado do fornecedor, estoques consignados permitem que ele 
controle completamente o níveis de entrega, e assim, baixe os 
custos conforme sua capacidade, baseado no conceitos de 
otimização global x otimização local. Em alguns casos, há um 
acordo de divisão das economias obtidas.

É importante lembrar que o VMI altera completamente o fluxo de 
caixa das empresas.
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INTEGRAÇÃO DOS FABRICANTES COM 
OS DISTRIBUIDORES

Nesta modalidade de parceria, os distribuidores são 
parceiros dos fabricantes. Os distribuidores 
conhecem melhor o comportamento da demanda, a 
receptividade dos produtos (isso pode ser utilizado no 
desenvolvimento de novos produtos) Os fabricantes, 
conhecendo melhor os estoques dos distribuidores 
podem gerenciar a distribuição mais eficientemente, 
de modo que o estoque faltante de um distribuidor 
possa ser suprido por outro (transhipment), garantindo 
assim um nível de serviço mais alto e com menores 
estoques.



365

VANTAGENS DA INTEGRAÇÃO DOS 
FABRICANTES COM OS DISTRIBUIDORES

Permitem reduzir (partilhar) os níveis de 
estoque entre os distribuidores. Isso deve ser 
realizado sob contrato, com taxas de troca e 
remuneração entre as partes. 
Permitem encontrar rapidamente o 
distribuidor mais adequado para uma entrega 
ou serviço especializado (centros de 
excelência).
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DIFICULDADES DA INTEGRAÇÃO DOS 
FABRICANTES COM OS DISTRIBUIDORES

Resistência dos grandes distribuidores, que 
possuem maiores estoques e experiência, em 
partilharem seus estoques e habilidade com 
distribuidores menores.
Alguns distribuidores deverão “perder o 
cadastro” para atuar em certas áreas, 
concentrando em alguns produtos ou 
serviços.
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EXEMPLO DUMLOP-ENERKA

A Dumlop-Enerka é um dos grandes produtores de 
correias para mineração. Para reduzir seus custos de 
estoque, implantou um sistema de compartilhamento 
de informações dos estoques dos seus principais 
distribuidores (Dumlocomm). Os distribuidores 
participantes recebem as peças solicitadas em até
24h, se não há em estoque, e em tempo mais curto se 
há em estoque. Distribuidores não participantes 
possuem lead time maiores. Os estoques da 
empresas caíram 20% depois de implementado o 
sistema.
a OKUMA, fabricante de máquinas-ferramentas  
implantou sistema semelhante.
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APLICAÇÃO 10

Identifique uma parceria logística existente em 
uma empresa de Goiás. Descreva-a ressaltando:

Como se dá esta parceria.

Quais as vantagens da parceria para cada um dos 
parceiros, e classifique a vantagem de acordo com a 
classificação dada.

Explique quais as principais dificuldades da parceria.

Explique quais os resultados que já foram obtidos com 
a parceria.

Na sua opinião, como esta parceria poderia ser 
aprimorada?
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APLICAÇÃO 11

Estude e resolva as questões do caso 
Drugstore.com
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2 PROJETO DO PRODUTO E SCM
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EVOLUÇÃO

O projeto do Produto tem evoluído significativamente 
nas últimas décadas, considerando cada vez mais, não 
apenas as características intrínsecas do produto em si, 
mas também a forma com que deve ser produzido, 
armazenado  e movimentado, buscando assim aumentar 
a eficiência e reduzir custos considerando o aspecto 
logístico.
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DESIGN FOR LOGÍSTICS

Na década de 80 surgia o conceito de Design for 
Manufacturing (DFM), O projeto do produto e do 
processo produtivo deveriam ser simultâneos de modo 
que o custo total fosse reduzido.

Na década de 90 surge o conceito de Design for 
Logistics (DFL). As empresas percebem que se o projeto 
do produto for realizado junto com o projeto da cadeia 
logística de aquisição de materiais e distribuição de 
produtos, um maior eficiência pode ser obtida.
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DESIGN FOR LOGÍSTICS

O projeto do produto levando em consideração os 
aspectos logísticos permite a redução de custos, 
especialmente os de transporte e de estocagem. O DFL é
especialmente importante em casos onde os níveis de 
estoque e custos de transporte são críticos para a 
competitividade do produto. 

Os principais aspectos considerados no DFL são:

Empacotamento e transporte econômicos
Processamento paralelo e concorrente
Postponement (diferenciação postergada)
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EMPACOTAMENTO E TRANSPORTE 
ECONÔMICOS

Consiste em projetar produtos que possam ser 
economicamente embalados e transportados. 

Assim reduz-se os custos de armazenagem (pode-se 
armazenar mais produtos por m2 de área), de transporte 
(se movimenta mais produtos por viagem)  e se reduz os 
custos de manuseio.
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EMPACOTAMENTO E TRANSPORTE 
ECONÔMICOS

Alguns aspectos a serem observados:
Envolvem uma adequada compactação e dimensionamento dos 

produtos embalados de modo a maximizar o uso da capacidade em 
termos de volume e peso máximo permitido em veículos de 
transporte. Devem ser uma fração inteira do compartimento de 
carga, tanto em altura como em largura e comprimento.

Envolvem o projeto do produto não embalado de modo que 
ocupem o mínimo espaço de armazenagem e sejam empilhados no 
depósito de modo eficiente e seguro. 

Embalagens mais leves resistentes e facilmente empilháveis e 
desempilháveis e facilmente identificáveis. 

Devem facilitar operações de cross-docking (encaixes de 
dimensões de produtos distintos).
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EXEMPLOS DE EMPACOTAMENTO E 
TRANSPORTE ECONÔMICOS

Cadeiras que se encaixam.
Tambores de produtos de limpeza (empilháveis)
Móveis fáceis de montar (monte você mesmo). 
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PROCESSAMENTO CONCORRENTE E 
PARALELO

Muitas dificuldades de operação das cadeias logísticas 
surgem devido o longos lead times de aquisição e 
produção. Em geral, os passo do processo produtivo 
são realizado sequencialmente, cada um com 
preparações e movimentações realizados muitas vezes 
em locais distintos, de modo a tirar vantagens dos 
equipamentos já existentes e do conhecimento da 
empresa. 
O processamento paralelo e concorrente busca que 
estas operações sejam realizadas ao mesmo tempo, 
reduzindo o lead time, e assim os custos de estoque em  
processo. Como vantagem adicional, permitem 
melhorias no processo de previsão da demanda e assim  
reduzem os custos de estoque de segurança.
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PROCESSAMENTO CONCORRENTE E 
PARALELO

Para que isso seja possível, é necessária a 
implementação do conceito de modularidade:

Projetar o roduto de modo que cada componente possa ser 
produzido independentemente dos demais, em paralelo. A 
etapa de montagem final, “junta todos os módulos” O 
resultado é o encurtamento do lead time.

Exemplo: fabricação de veículos ; construção de um 
prédio; etc
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DIFERENCIAÇÃO POSTERGADA

A diferenciação postergada consiste em 
diferenciar o produto o mais tarde possível. 
Permite assim previsões mais precisas para as 
etapas iniciais da manufatura. Para que se use a 
diferenciação postergada, a forma de produzir o 
produto deve ser modificada. 
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DIFERENCIAÇÃO POSTERGADA

Vimos anteriormente que a redução do lead time pode-se 
dar pela ampla utilização das técnicas de produção em 
paralelo e em simultâneo. Entretanto, algumas vezes é
impossível reduzir o lead time além de certo ponto 
utilizando esta técnica. Já dissemos também que a 
demanda agregada apresenta uma menor variabilidade 
que a demanda de cada produto específico. Assim 
previsões agregadas são mais precisas que as 
específicas. Previsões para um continente são precisas 
que previsões para um país, e previsões para uma 
família de produtos são mais precisas que previsões 
para um modelo. 
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DIFERENCIAÇÃO POSTERGADA

Alguns conceitos relacionados com a 
diferenciação postergada são:

Resequenciamento
Comunalidade
Modularidade
Padronização
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RESEQUENCIAMENTO

Nesta estratégia, há a reorganização da sequência de 
tarefas de modo a deixar que as tarefas que diferenciam 
o produto   sejam realizadas o mais tarde possível.

Exemplos:

Produção de camisetas Benethon
Máquinas de tinta
Fabricação de impressoras HP



383

PRODUÇÃO DE CAMISETAS 

Processo Tradicional (MTS)

Processo Benethon (ATO)

Adquire 
Algodão

Tingimento Corte Costura Embalagem

Adquire 
Algodão

TingimentoCorte Costura Embalagem

Pedido
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PRODUÇÃO DE CAMISETAS 

Processo Benethon (ATO)

Adquire 
Algodão

TingimentoCorte Costura Embalagem

Pedido

O processo Benethon torna o processo produtivo 10% 
mais caro (pois a perda no tingimento tem mair valor 
agregado). Entretanto, se economiza com a redução 
dos estoques de modelos de produtos. O resultado 
final é bastante vantajoso.
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MAQUINAS DE TINTA 

Lojas de tintas tradicionais: Altos estoques de 
cores com pouco giro

Lojas de tintas com máquinas que preparam a 
cor a pedido do cliente: Estoque apenas das 
cores básicas (alto giro)
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FABRICAÇÃO DE IMPRESSORAS HP 

Fabricação de Impressoras (processo tradicional):

(altos estoques)

Fabricação de Impressoras (Processo HP):

(baixos estoques)

Montagem
Teste

(burn in)

Montagem
(c/ placa genérica)

Teste
(burn in)

Insere placa 
do modelo

Pedido
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FABRICAÇÃO DE IMPRESSORAS HP 

Assim, pode-se realizar todos os testes com a 
impressora (que são bastante lentos) sem a 
necessidade de se definir qual o modelo específico da 
impressora. Tem-se assim, um estoque do modelos 
genéricos pré-testados. Uma vez chegado o pedido, 
insere-se apenas a placa específica. 
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COMUNALIDADE

Característica na qual produtos distintos possuem a 
maior quantidade de componentes comuns quanto 
possível. Assim, o processo produtivo torna-se 
similar, permitindo diferenciá-lo apenas no final do 
processo. 
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COMUNALIDADE - EXEMPLOS

Aviões da Embraer possuem mais de 90% de 
comunalidade

A Autolatina foi lançada para criar comunalidade
entre Produtos VW e Ford.

As linhas de impressoras HP que possuem o 
mesmo gabinete diferenciando-se apenas na placa 
principal e etiquetas.
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MODULARIDADE 

Característica na qual módulos podem ser incluídos 
ou excluídos de um modelo para outro do produto, 
modificando seus atributos.
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MODULARIDADE - EXEMPLOS 

Veículos com opção de direção hidráulica, freios 
ABS e câmbio automático.

Memória RAM em computadores
Pacotes de TV a cabo
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PADRONIZAÇÃO

Característica na qual um mesmo produto é
fabricado de modo a vir a substituir diversos 
produtos diferentes.
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PADRONIZAÇÃO - EXEMPLOS 

Roupas tamanhos P, M, G e GG

A numeração dos calçados

Equipamentos eletrônicos bivolt permitem que o produto 
antes fabricado em duas versões (110 e 220 V) seja 
substituído por apenas uma. Com a inclusão da chave 
seletora manual ou automática, o produto torna-se mais caro, 
mas o custo de fabricação e estocagem é reduzido (menos 
setups e menores estoques).

Veículos Flex-fuel substituem os antigos veículos a álcool e 
a gasolina.
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APLICAÇÃO

Dê exemplos diferentes dos tratados em sala de:

Resequenciamento

Comunalidade

Modulairidade

Padronização
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