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É sempre um prazer e uma satisfação apre
sentar um livro sério e de alta qualidade. Este 
texto escrito por Nigel Slack e sua equipe sobre 
Administração da produção atende a ambos os 
critérios, certamente quando comparado com a 
realidade da maior empresa de produtos alímen
tícios do mundo - a Nestlé. 

A rede de operações da Nestlé é orquestrada 
e dirigida em todo o planeta. Seu objetivo final é 
oferecer produtos ao consumidor no tempo certo, 
a preço razoável, proporcionando bom valor pelo 
dinheiro. Não é apenas o tamanho da Nestlé, 
com operações comerciais em cerca de 500 fábri
cas espalhadas pelo mundo e com sua diversida
de de produtos, que é impressionante, mas tam
bém sua taxa de crescimento. Seu faturamento 
tem duplicado a cada década. Há, em média, seis 
@bricas ou centros de distribuição em construção 
a qualquer momento. Suas operações de pesquisa 
e desenvolvimento fornecem novos produtos e 
inovação tecnológica; as operações de Marketing, 
Vendas e Distribuição oferecem produtos de alta 
qualidade a consumidores do mundo industriali
zado e, também, a aldeias das florestas tropicais 

. da América do Sul e da África. A otimização da 
eficácia dessas funções, em toda sua complexida
de, é responsabilidade de nossos gerentes de pro
dução. Sem dúvida, suas principais responsabili
dades são ajudar a manter ou a melhorar nossa 
vantagem competitiva, aplicar consistente e siste
maticamente a experiência e as lições aprendidas 
diariamente na gestão da produção, maximizar o 
retorno de nossos ativos, ajudar na introdução 

Apresentação 

eficaz de novas tecnologias, integrar e reduzir os 
custos das redes de suprimentos. É responsabili
dade direta do gerente de produção o envolvi
mento e a motivação de pessoas, obtendo o me
lhor de seu potencial. Continuamente, ele tem 
que lutar contra o desperdício e, o que é mais im
portante, assegurar a manutenção consistente de 
nosso alto nível de qualidade. Estamos certos 
quando situamos a administração da produção 
como atividade central de qualquer empresa. To
davia, é crucial que todos os gerentes, e todos 
aqueles que aspiram ser gerentes, entendam a 
importância e a contribuição da administração da 
produção. 

Este livro reflete essa grandeza. Sua ênfase 
na contribuição central que os gerentes de pro
dução exercem ao assegurar a competitividade é 
exatamente a mensagem que todos os estudantes 
de administração devem compreender. Também 
sua perspectiva internacional mostra como o as
sunto é relevante para todos os tipos de opera
ções em todas as partes do mundo. 

Nigel Slack e sua equipe da Warwick Busi
ness School escreveram um texto vigoroso e in


. teressante sobre o que acredito ser um assunto 

viável. Estou convencido de que este livro 

contribuirá para que a administração da produ

ção seja levada a sério por todos os gerentes de 

amanhã. 

RUPERT GASSER 

Vice-presidente executivo da Nestlé S.A. 





• Introdução 

A administração da produção é importante . 
Está preocupada com a criação de produtos e ser
viços de que todos nós dependemos. E a criação 
de produtos e serviços é a principal razão da 
existência de qualquer organização, seja a em
presa grande ou pequena, de manufatura ou ser
viço, que visa ao lucro ou não. Felizmente, a 
maior parte das empresas reconhece a ímponân
cia da produção. Uma pesquisa realizada com os 
principais executivos de várias empresas 1 mostra 
que 43% deles citam a produção como a área 
mais importante de know-how de funcionários. 
Além disso, existe evidência de que as empresas 
estão gastando cada vez mais dinheiro no apri
moramento de sua produção. A Figura a seguir 
mostra como as empresas estão gastando com 
consultoria em diferentes áreas de administração 
ao redor do mundo. Administração da produção 
é o maior segmento do mercado. Isso se dá pro
vavelmente porque as empresas reconhecem que 
a administração da produção oferece o potencial 
para aumentar receitas e, ao mesmo tempo, faci
lita que bens e serviços sejam produzidos de for
ma mais eficiente . É a combinação de maior re
ceita e de custos mais baixos, importante para 
qualquer empresa. 

A administração da produção também é in
teressante. Está no centro de muitas mudanças 
que afetam o mundo dos negócios - mudanças 
na preferência do consumidor, mudanças nas re
des de suprimento trazidas por tecnologias ba
seadas em Internet, mudanças no que fazemos 
no trabalho, como fazemos, onde fazemos e as
sim por diante. Raramente houve um tempo em 

HALL, R. The strategic analysis of intangible re
sources. The Sfrategic Management Journal, v. 13, p. 142, 
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que a administração da produção esteve mais no 
centro das mudanças culturais e no cerne dos ne
gócios. 

Finalmente, a administração da produção é 
desafiadora. Promover a criatividade que permite 
às empresas responder a tantas mudanças está-se 
tornando a tarefa principal dos gerentes de pro
dução. São eles que precisam encontrar soluções 
para os desafios tecnológicos e ambientais, para 
as pressões por responsabilidade social, para a 
crescente globalização dos mercados e para a di
ficuldade de definição de áreas da gestão do co
nhecimento. 

• Propósito deste livro 

o propósito deste livro é fornecer uma abor
dagem clara, bem estruturada e interessante da 

omercado dos serviços de consultoria: porcentagem da 
receita mundial das 40 maiores empresas 

Benefíciosh 
atuarial 

(16) 

Estratégia de TI 

Marketi ng/vendas (2) 

Estratégia 
corporativa 

Gestão de 
operações e 
processos 

(31 ) 

(17) (17) 

Fonte: The Economist, 22 Mar. 1997. 
1 
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administração da produção, à medida que ela se 
aplica a uma variedade de empresas e organiza
ções. O livro pretende fornecer um caminho lógi
co através das atividades envolvidas pela admi
nistração da produção e um entendimento do 
contexto estratégico em que os gerentes de pro
dução atuam. 

Mais especificamente, pretende ser: 

• 	 Estratégico, em termos da perspectiva de 
contribuição da administração da produ
ção para o sucesso da organização a lon
go prazo. Somos claros ao tratar a função 
produção como o centro da maioria das 
atividades da organização para melhorar 
sua competitividade. 

• 	 Conceitual, na maneira de explicar as ra
zões por que os gerentes de produção ne
cessitam tomar decisões em cada área de 
atividade. Embora algumas técnicas quan
titativas sejam incluídas, seu propósito 
principal é ilustrar os princípios básicos 
das decisões de produção. 

• Abrangente 	em sua cobertura de idéias e 
assuntos significativos que sejam relevan
tes para a maioria dos tipos de operações. 

• 	 Prático, no sentido de que os problemas e 
as dificuldades em tomar decisões de ad
ministração da produção são discutidos 
na prática e, geralmente, o tratamento 
dos tópicos reflete a prática real de produ
ção. Este livro também é prático porque 
apresenta estudos de casos que ilustram as 
abordagens adotadas por empresas reais 
em face de problemas de produção. 

• 	 Internacional nos exemplos usados para 
ilustrar os conceitos apresentados. De 110 
exemplos que descrevem a prática das 
empresas, um terço é europeu, um terço é 
inglês e um terço é geral ou de outras 
partes do mundo. 

• Equilibrado 	no tratamento de vários tipos 
de organizações que criam produtos e ser
viços. Isso significa que tratamos a produ
ção de serviço com o mesmo nível de se
riedade adotado na produção de bens. 
Também significa que, quando possível, 
incluímos um exemplo de serviço e outro 
de manufatura para ilustrar determinado 
ponto. 

• 	Quem deve usar este livro? 

Este livro tem como objetivo fornecer uma 
introdução à matéria a todos os estudiosos que 
desejam entender a natureza e as atividades da 
administração de produção. 

• 	Os alunos dos cursos de graduação em 
Administração encontrarão neste livro um 
texto estruturado, que fornece um roteiro 
claro sobre o assunto (não se pressupõe 
que o leitor tenha qualquer conhecimento 
prévio da área). 

• 	Os alunos decursos de MBA (Mas ter in 
Business Administration) encontrarão nes
te livro discussões sobre aspectos práticos 
que enriquecerão sua experiência. 

• 	Os alunos de pós-graduação constatarão 
que · as discussões práticas de atividades 
de administração da produção enriquece
rão sua experiência. Os alunos de mestra
do e de outros cursos de especialização 
encontrarão uma abordagem bem funda
mentada e, às vezes, crítica do assunto. 

• Características distintivas 

Estnutura clara 

Há vários modelos que os professores de 
Administração da Produção poderão usar para 
estruturar seus cursos. Escolhemos basear este li
vro na estrutura mais comum: projeto, planeja
mento e controle. Entretanto, seguimos a visão 
moderna ua produção, que não separa as ativida
des de planejamento das de controle. Na maioria 
das vezes, separamos as atividades de melhoria 
de produção para refletir a visão emergente dos 
.gerentes de produção como responsáveis pela 
melhoria contínua do desempenho de suas ope
ra ões. Além disso, iniciamos e concluímos o li 
vro pelo tratamento de aspectos estratégicos do 
assunto. 

Exemplos práticos 

Administração da produção é assunto que 
deve ser baseado na prática e não pode ser ensi
nado satisfatoriamente de maneira apenas teóri
ca. Por essa razão, é freqüente o uso de exemplos 
para ilustrar pontos teóricos. A expressão por 



exemplo ocorre com freqüência e não nos descul
pamos por isso. Ademais, há boxes para explicar 
problemas enfrentados por gerentes de produção 
em empresas reais. 

Exercícios resolvidos 

Administração da produção é um assunto 
largamente qualitativo, mas inclui considerações 
de algumas técnicas quantitativas. Quando essas 
técnicas são usadas no texto, ilustramos com al
guns exercícios resolvidos para demonstrar como 
podem ser usadas. 

Comentários críticos 

Nem todo mundo concorda sobre a melhor 
abordagem dos vários tópicos e questões em ad
ministração da produção. Essa é a razão pela 
qual, em certos pontos do texto, incluímos co
mentários críticos. São visões alternativas às ex
pressas no texto principaL Não representam ne
cessariamente nossa visão, mas vale a pena seu 
debate. 

PREFAcIO 19 

Resumo de respostas a questões-chaves 

Cada capítulo é resumido na forma de lista 
de pontos. Essa lista responde sumariamente às 
questões levantadas no início de cada capítulo. 

Estudos de caso 

Cada capítulo inclui um caso preparado 
para discussão em sala de aula. Os casos, todos 
baseados em empresas reais (mesmo quando 
seus nomes, às vezes, são alterados) , são geral
mente breves o suficiente para servirem como 
ilustrações em classe, mas possuem conteúdo su
ficiente para ser utilizados como base para semi
nários e discussão em grupo. 

Leituras complementares selecionadas 

No final de cada capítulo é apresentada 
uma lista de leituras que envolve os tópicos estu
dados e alguns assuntos importantes relaciona
dos aos temas discutidos. Foi preparada para per
mitir exploração dos assuntos, além do estágio 
introdutório. 
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Todos os livros-textos de administração de 
empresas são, até certo ponto, simplificações da 
realidade confusa que é a vida organizacional. 
Qualquer livro apresenta tópicos para serem es 
tudados separadamente, embora eles sejam dire
tamente relacionados. Por exemplo, a escolha da 
tecnologia impacta o projeto do trabalho, que, 
por sua vez, impacta o controle de qualidade. To
davia, tratamos individualmente esses tópicos. 
Por conseguinte, a sugestão para o uso eficaz 
deste livro é identificar todos os elos entre os tópi
cos individuais. Similarmente, com a seqüência 
dos tópicos, embora os capítulos sigam uma es
trutura lógica, não precisam ser estudados nessa 
ordem. Com exceção dos Capítulos 1, 4, 10 e 18, 
que apresentam a introdução de cada parte deste 
livro, cada capítulo possui, mais ou menos, con
teúdo independente. Assim, estude os capítulos 
na seqüência mais apropriada a seu curso ou in
teresse individual. Entretanto, como cada parte 
possui um capítulo introdutório, os estudantes 
que desejarem iniciar com um resumo do assunto 
podem, primeiramente, estudar os Capítulos 1, 4, 
10 e 18 e os resumos dos capítulos selecionados. 
O mesmo aplica-se à revisão - estude os capítulos 
introdutórios e os resumos desses capítulos. 

O livro faz amplo uso de muitos exemplos e 
ilustrações práticas que podem ser encontrados 
em todas as operações de produção. Muitos deles 
foram obtidos em contatos de empresas, mas 
muitos também foram extraídos de periódicos, 
revistas e jornais. Assim, se você desejar enten
der a importância da administração da produção 
na vida diária das empresas, procure exemplos de 

Como Usar Este Livro 


decisões e atividades de produção em jornais e re
vistas. Há também exemplos que você pode ob
servar no dia-a-dia. Quando comprar em uma 
loja, pedir um prato em um restaurante, empres 
tar um livro em uma biblioteca ou usar um trans
porte público, considere as atividades de adminis
tração da produção envolvidas nessas operações de 
que você seja consumidor. 

Os estudos de caso e as questões para dis
cussão foram preparados para oferecer a você 
uma oportunidade de refletir posteriormente so
bre idéias discutidas nos capítulos. As questões 
para discussão devem ser usadas para testar seu 
entendimento de pontos e assuntos específicos 
discutidos no capítulo. Se não puder respondê-las, 
releia as partes relevantes do capítulo. Os estudos 
de caso no final de cada capítulo exigirão mais 
reflexão. Use as questões apresentadas no final dos 
casos para orientá-lo na análise lógica do assunto 
tratado. Quando você fizer isso individualmente, 
experimente discutir sua análise com os demais co
legas do curso . O mais importante de tudo: cada 
vez que você analisar um estudo de caso (ou 
qualquer outro exemplo de administração da 
produção), inicie com essas duas questões funda
mentais: 

• 	 Como essa organização está tentando 
competir (ou satisfazer a seus objetivos 
estratégicos, no caso de uma organização 
que não visa ao lucro)? 

• O que a produção pode fazer para ajudar 
a organização a competir mais eficaz
mente? 
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Parte I 

Introduç,ão 

Esta parte do livro introduz a idéia da função produ
ção em diferentes tipos de organizações. Identifica o con
junto comum de objetivos almejados pelos gerentes de pro
dução para atender a seus consumidores e explica como a 
estratégia de produção influencia as atividades desses ge
rentes. 
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transformados 

Materiais 
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Consumidores 
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Pess oal 
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de entrada viços (output) 



Questões-chaves da Produção 

Capítulo 1 - Administração da produção 

• 	 Que é administração da produção? 

• 	 Quais são as similaridades entre todas as operações pro
dutivas? 

• 	 Como as operações produtivas diferem uma da outra? 

• 	 Quais são as responsabilidades dos gerentes de produção? 

Capítulo 2 - Papel estratégico e objetivos da produção 

• 	 Qual papel a fu nção produção deveria desempenhar para 
atingir o sucesso estratégico? 

• 	 Quais são os objetivos de desempenho da produção e 
quais os benefícios internos e externos que derivam do 
fato de exceder-se em cada um deles? 

Capítulo 3 - Estratégia da produção 

• 	 Que é estratégia? 

• 	 Qual a diferença entre as Vlsoes "de cima para baixo" 
(top-down) e "de baixo para cima" (bottom-up) da estraté
gia da produção? 

• 	 Qual a diferença entre as visões "requisitos do mercado" e 
"recursos da produção" da estratégia da produção? 

• 	 Como pode ser montada a estratégia da produção? 
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Administração--da Produção 


INTRODUÇÃO 

A administração da produção trata da ma
neira pela qual as organizações produzem bens e 
serviços. Tudo o que você veste, come, senta em 
cima, usa, lê ou lança na prática de esportes che
ga a você graças aos gerentes de operações que 
organizaram sua produção. Todos os livros que 
você toma emprestados da biblioteca, os trata
mentos recebidos no hospital, os serviços espera
dos das lojas e as aulas na universidade também 
foram produzidos. Embora nem sempre as pes-

Recursos de 

entrada a serem 

transformados 


Materiais 

Informação 


Consumidores 

Recursos 

de entrada 

Instalações 
Pessoal 

soas que supervisionaram sua "produção" sejam 
chamadas gerentes de produção (também deno
minados neste livro gerentes de operações), isso 
é o que elas realmente são. Eis os objetivos deste 
livro: abordar tarefas, problemas e decisões to
madas pelos gerentes de produção que proporcio
nam os serviços e produtos dos quais todos nós 
dependemos. Neste capítulo introdutório, exami
naremos a natureza global da administração da 
produção e as atividades dos gerentes de produ
ção. O modelo desenvolvido para explicar o as
sunto é mostrado na Figura 1.1. 

Ambiente 

Saída: pro
dutos e ser

viços (output) 

Ambiente 

Recursos de 
entrada de 

transformação 

mA"" 1.1 Modelo geral da administração de pmdução. 
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Que éadministração da produção? 

Quais são as similaridades entre todas as operações produtivas? 

Como as operações produtivas diferem uma da outra? 

Quais são as responsabilidades dos gerentes de produção? 

ADMINISTRAÇÃO EFICAZ DA PRODUÇÃO 

A administração da produção é, acima de 
tudo, um assunto prático que trata de problemas 
reais. Assim, vamos iniciar o exame do assunto 
com o exemplo prático de uma organização que, 
tendo iniciado sua atividade na Europa, é conhe
cida pela originalidade de sua produção. 

Ikea1 

A Ikea é um varejo de móveis que apresenta uma di
ferença. Com cerca de 100 lojas gigantes em cerca de 15 
países, desenvolveu sua própria maneira especial de ven
der imóveis. Tipicamente, os consumidores da Ikea pas
sam entre uma hora e meia e duas horas na loja - bem 
mais do que nas lojas de móveis rivais. Uma razão im
portante para isso é a eficácia da forma como organiza 
suas lojas. Todas são iguais nos aspectos mais impor
tantes, em todo o mundo. O design e a filosofia das ope
rações de suas lojas reproduzem o negócio original inicia
do ao sul da Suécia por Ingvar Kamprad nos anos 50. 
Nessa época, Kamprad foi bem-sucedido na venda de 
móveis por meio de catálogo. Em resposta aos pedidos 
dos consumidores para que tornasse mais fácil a visuali
zação de alguns de seus móveis, construiu um showroom 
em Estocolmo, não no centro da cidade, onde o terreno 
era caro, mas em suas redondezas. Em vez de comprar 
displays caros , simplesmente organizou os móveis, mais 
ou menos, na disposição em que se encontrariam nos 
ambientes domésticos. Além disso, em vez de transpor
tar os móveis do depósito para o showroom, pedia que 
os consumidores os retirassem diretamente do arma
zém. Essa abordagem "anti-serviço", como foi descrita, é 
a base das lojas Ikea de hoje. 

THORNHILL, J . Hard seI! on the high street. Fi
nanciai Times, 16 May 1992; HOROVITZ, J.; JURGENS PA
NAK, M. Total customer satisfaction. Pitman, 1992; WALLEY, 
P.; HART, K. IKEA (UK) Ltd. Loughboro ugh University Busi
ness School, company website, 2000 . 

Os móveis Ikea representam "valor pelO dinheiro" 
com ampla variedade de escolha. Geralmente, são proje
tados para ser estocados e vendidos "encaixotados", 
mas sua montagem pelo consumidor éfácil. Todas as lo
jas são projetadas em torno do mesmo conceito de ser
viço: facilidade de localização, estacionamento, movi
mentação em seu interior e Simplicidade para fazer o 
pedido e retirar os bens adquirid05. Na entrada de cada 
loja, há grandes quadros de avisos que proclamam a filo
sofia da Ikea e orientam os consumidores ainda não 
acostumados com o estabelecimento. Catálogos estão 
também disponíveis nesse ponto, mostrando ilustrações, 
dimensões e variedade de produtos à disposição. Talvez 
mais importante para os compradores com crianças, há 
também uma área de lazer, um pequeno cinema, uma 
sala para cuidados com bebês e banheiros. Os pais po
dem deixar seus filhos na área de lazer supervisionada 
por algum tempo. Cada criança évestida com um avental 
amarelo numerado para facilitar a localização dos pais 
por meio de um sistema de alto-falantes, caso ocorra 
qualquer problema. Os consumidores podem também 
tomar carrinhos emprestados, caso desejem manter seus 
filhos próximos enquanto estiverem no interior da loja. 

Algumas partes do showroom mostram "ambientes 
montados", enquanto outras exibem, por exemplo, todas 
as camas reunidas, o que permite aos consumidores fa
zer comparações. Eles não são abordados por qualquer 
vendedor, que oferece ajUda ou orientação. A filosofia da 
Ikea é não "atrapalhar" os consumidores dessa maneira, 
mas deixá-los à vontade e com tempo de pensar. Se um 
consumidor desejar orientação, há pontos de informa
ções no showroom onde funcionários, com uniformes 
vermelhos vivos, podem ajudá-lo e orientá-lo, fornecen
do réguas, papel para esquemas e assim por diante. 
Cada móvel possui uma etiqueta indicando suas dimen
sões, preço, materiais usados, país de origem e outras 
cores disponíveis. Há também um código numérico que 
indica sua localização no depósito, onde pOde ser retira
do. As etiquetas dos itens de grandes dimensões orien
tam os interessados para que se dirijam ao setor de in
formações para mais esclarecimentos. Após visitar o 
showroom, os consumidores passam para uma área de 
auto-serviço, onde pequenos itens são expostos em pra

1 
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teleiras . Eles pOdem ser retirados diretamente das prate
leiras pe los consumidores e colocados em sacolas ama
relas ou carrin hos. Depois, os consumidores passam 
pelo armazém de auto-serviço, onde pOdem retirar os 
itens visualizados no showroom Finalmente, pagam nos 
caixas, construídos com estei ras rolantes que movimen
tam as compras até os funcionários na ãrea de saída 
Nessa área, há pontos de informações e serviços e, fre
qüentemente, lima lanchonete com comida sueca típica. 
Uma grande área de transporte permite que os consumi
dores tragam seus carros do estacionamento para carre
gar as compras Qualq uer consumidor Que tenha com
prado além da capacidade de carga de seU carro pode 
alugar ou comprar um bagageiro. 

Questões 

Como o pro jeto de produção da Ikea difere da maior 
parte das operações de varejo de móveis? 

2 Quais você considera serem as maiores problemas 
em administrar operações como a Ikea? 

3 O que você identifica como a "função de produção" 
dentro da Ikea? Como ela difere da ·'fUI1Ç.ão de ven
das"? 

Assim, por que a Ikea está preparada para 
sobreviver e prosperar? Certamente, ela conhece 

seu mercado e sabe corno atender às necessida
des de seus consumidores. Além disso, os consu
midores devem considerar que os produtos que 
ela desenha e vende representam notável valor 
pelo dinheiro. Entretanto, não menos importante 
é a maneira como organiza e presta serviços em 
suas lojas. Essa é a responsabilidade da adminis
tração de prod ução da empresa - os funcionários 
que administram as operações da loja . Existem ou
tros grandes varejistas de móveis que operam em 
muitas grandes lojas (embora nem sempre tão 
grandes). Nem é a Ikea a primeira loja de móveis 
a promover o design "nórdico". A Ikea impressio
na justamente na inovação e eficácia de sua ad
ministração de produção, responsável pelos fun
cionários que ajudam os clientes, mantêm a loja 
estocada e o ambiente arrumado, e pelos que 
projetam, planejam, controlam e constantemente 
melhoram o jeito de fazer as coisas. Também é 
responsável pelas instalações, pejos computado
res e pelas caixas registradoras de saída, pelos ar
mazéns e pelos sistemas de transporte. A Figura 
1.2 ilustra somente algumas das atividades de 
que a administração de produção da Ikea neces
sita dar conta 

Wa"*' 1.2 Algumas atividades da administração de produção da Ikea. 

http:fUI1�.�o
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Agora, é o momento de se estabelecerem al
gumas definições: 

• A função de produção (ou simplesmente 
função produção) na organização repre
senta a reunião de recursos destinados à 
produção de seus bens e serviços. Qual
quer organização possui uma função pro
dução porque produz algum tipo de bem 
e/ou serviço. Entretanto, nem todos os ti
pos de organização, necessariamente, de
nominam a função produção por esse 
nome, como discutiremos posteriormente. 

Note que todos nós usamos termos mais 
curtos, como produção ou operações, e, às vezes, 
sistema de produção intercambiáveis com ° termo 
função produção. 

• 	 Gerentes de produção são funcionáríos da 
organização que exercem responsabilida
de particular de administrar algum ou to
dos os recursos envolvidos pela função 
produção. Novamente, em algumas orga
nizações, o gerente de produção pode re
ceber outra denominação. Por exemplo, 
pode ser chamado "gerente de tráfego" 
em uma empresa de distribuição, "gerente 
administrativo" em um hospital ou "ge
rente de loja" em um supermercado. 

• Administração da produção 	(ou de opera 
ções) é o termo usado para as atividades, 
decisões e responsabilidades dos gerentes 
de produção. 

Como vimos no caso Ikea, se a função pro
dução for eficaz, deve usar eficientemente seus 
recursos e produzir bens e serviços de maneira 
que satisfaça a seus consumidores. Além disso, 
deve ser criativa, inovadora e vigorosa para in
troduzir formas novas e melhoradas de produzir 
bens e serviços. Se a produção puder fazer isso, 
proporcionará à organização meios de sobrevi
vência a longo prazo, porque dará a ela uma van
tagem competitiva sobre seus rivais comerciais. 
Uma forma de justificar a adoção dessa idéia em 
uma organização que não visa ao lucro é afirmar 
que a produção eficaz fornece os meios para ela 
atender a seus objetivos estratégicos a longo 
prazo. 

PRODUÇÃO NA ORGANIZAÇÃO 

A função produção é central para a organi
zação porque produz os bens e serviços que são a 
razão de sua existência, mas não é a única nem, 
necessariamente, a mais importante. É, entretan
to, umas das três funções centrais de qualquer or
ganização, que são: 

• 	 a função marketing (que inclui vendas) 
é responsável por comunicar os produtos 
ou serviços de uma empresa para seu 
mercado de modo a gerar pedidos de ser
viços e produtos por consumidores; 

• 	 a função desenvolvimento de produto/ 
serviço - que é responsável por criar no
vos produtos e serviços ou modificá-los, 
de modo a gerar solicitações futuras de 
consumidores por produtos e serviços; 

• 	 a função produção - que é responsável 
por satisfazer às solicitações de consumi
dores por meio da produção e entrega de 
produtos e serviços. 

Também destacamos as funções de apoio, 
que suprem e apóiam a função produção: 

• 	 a função contábil-financeira - que fornece 
a informação para ajudar os processos de· 
cisórios econômicos e administra os recur
sos financeiros da organização; 

• 	 a função recursos humanos - que tanto 
recruta e desenvolve os funcionários da 
organização, como também encarrega-se 
de seu bem-estar. 

Lembre-se de que diferentes empresas po
dem tanto chamar suas funções de nomes dife
rentes, como também ter um conjunto diferente 
de funções de apoio. Quase todas as organiza
ções, entretanto, vão ter as três funções centrais, 
porque todas as empresas possuem necessidade 
fundamental de vender seus serviços, satisfazer a 
seus consumidores e criar os meios para satisfa
zer a seus clientes no futuro. A Tabela 1.1 mostra 
as atividades dessas três funções centrais para al
gumas operações. 

Entretanto, é importante destacar que os 
nomes das funções, as fronteiras e as responsabi
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Tabela 1.1 Atividades das funções centrais de algumas empresas. 

Atividades 
funcionais centrais 

Provedor de serviços 
de Internet Cadeia de fast·food Caridade Fabricante de móveis 

Marketing e vendas 

Desenvolvimento de 
produto ou serviço 

Produção 

Promover serviços a 
usuários e obter assi
naturas 
Vender espaço de pro
paganda 

Criar novos serviços e 
comissionar novo con
teúdo de informação 

Manter equipamentos, 
programas e informa
ção 
Implantar novos /inks 
e serviços 

Fazer propaganda em 
televisão 
Inventar material pro
mocional 

Inventar hambúrgue
res , pizzas etc. 
Projetar a decoração 
dos restaurantes 

Fazer hambúrgueres, 
pizzas etc . 
Servir aos clientes 
Fazer a limpeza 
Manter o equipam ento 

Desenvolver Contratos 
de fundos 
Enviar mala direta com 
pedidos de doações 

Desenvolver novas 
campanhas de apelo 
Projetar novos pro
gramas de assistência 

Prover serviços para 
os beneficiários da ca
ridade 

Fazer propaganda em 
revistas 
Determinar a política 
de preços 
Vender para lojas 

Projetar novos móveis 
Coordenar com cores 
da moda 

Fazer peças 
Montar os móveis 

lidades variam entre organizações, e também que 
não existe um:;, distinção clara entre as funções 
centrais ou entre as funções centrais e as de 
apoio. De fato, muitos problemas interessantes 
em administração (e as oportunidades de melho
ria) baseiam-se nas fronteiras justapostas entre 
as funções. Isso leva a alguma confusão sobre as 
fronteiras práticas da função produção. Neste li
vro, adotamos uma definição de produção relati
vamente ampla (veja a Figura 1.3). Tratamos 
muito das atividades de desenvolvimen to de pro
duto/serviço, da maioria das atividades de enge
nharia/suporte técnico e compras e de algumas 
atividades de recursos humanos, marketing e 
contabilidade/finanças à medida que se aproxi
mam da esfera da administração de produção. 
De forma mais significativa, tratamos a função de 
produção central que compreende todas as ativi
dades necessárias para a satisfação das solicita
ções diárias dos consumidores. Isso inclui com
prar produtos e serviços de fornecedores e 
entregar produtos e serviços para consumidores. 
Portanto, o que para algumas empresas são con
sideradas as funções separadas de "compras" e 
"distribuição", para nós, é uma parte central da 
administração da produção. 

Administração da produção em pequenas 
empresas 

Teoricamente, a administração da produção 
envolve o mesmo conjunto de atividades para 
qualquer tamanho de organização. Entretanto, 
na prática, administrar a produção em organiza
ções de pequeno e médio porte possui seu pró
prio conjunto de problemas. Empresas grandes 
podem ter os recursos para destinar profissionais 
a desempenhar funções organizacionais específi
cas, o que geralmente não ocorre com empresas 
menores. Isso significa que as pessoas podem ter 
que executar diferentes trabalhos, conforme a 
necessidade. O boxe da Stagepoint ilustra essa si
tuação. Essa estrutura informal permite à empre
sa reagir mais prontamente conforme surgem as 
oportunidades ou problemas. O processo decisó
rio, no entanto, pode também ficar confuso à me
clida que as funções se justapõem. Empresas pe
quenas podem ter exatamente as mesmas 
questões de administração da produção que as 
empresas grandes, mas podem ter mais dificulda
de em isolar as questões da massa de outras 
questões da organização. A Figura 1.4 ilustra al
gumas questões da administração de produção 
enfrentadas por Richard Carleton, da Stagepoint. 
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Funções principais 

Função 
desenvolvimento 

de produto/serviço 

mal;Z' 1.3 Funções centrais e de apoio. 

Stagepoint2 

"Podemos ser uma empresa pequena, mas muitos 
de nossos consumidores são grandes indústrias ou 
empresas de produção que esperam de nós um nível 
de serviço tão profissiona l como de qualquer um de 
seus fornecedores. Também esperam de nós aconse
lhamento, que disponibilizemos 110SS05 serviços em 
qualquer parte do mundo e nunca os deixe mos lia 
mão." 

Rlchard Carleton, um dos três diretores da Stage
point, empresa de serviços teatrais em Midlands, Ingla
terra, fundou a empresa com m amigo em 1995, quan
do resolveu encerrar sua carreira de contador e transfor-

Somos gratos à Stagepoint por sua colnboração. 

~Sdesuporte 


Uma definição ampla da 
administração de produção 

mar seu hobbyem negócio. De fato, a Stagepoint, que 
agora emprega 12 pessoas, consiste de duas empresas: 
a Stagepoint Technical Services, que aluga e vende equi
pamento de luz, som, efeitos especiais e de palco para 
produções teatrais, conferências eeventos, e a Stagepoint 
Production, que oferece serviço completo de projeto, "vi
sualização" e instalação para espetáculos e eventos. Os 
consumidores variam de grandes empresas internacio
nais, que desejam um evento como, por exemplo, um 
congresso de vendas na Riviera, até sociedades de teatro 
amador. 

"Uma das razões pelas quais temos sido bem-su
cedidos é o fato de estarmos tentando oferecer um 
serviço de qualidade superior ao de nossos concorren
tes. Tocío equipamento é checado e limpo antes de ser 

2 
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Comprar o tipo certo 
de equipamento que 
os consumidores 
desejam alugar 

Distribuir de forma justa as 
tarefas populares (viagem 
ao exterior) e impopulares 
(viagem de emergência 
sexta à noite) entre os 
funcionários 

W4i1"1.4 Algumas atribuições da administração de produção da Stagepoint. 

alugado e estamos dispostos a reagir prontamente 
quando um consumidor está com problemas. Basica
mente, tentamos conduzir uma organização eficiente 
e de resposta rápida, ao mesmo tempo que oferece
mos alto nível de criatividade em nossos projetos. To
davia, embora seja vital o jeito como administramos 
nossas operações, nem sempre pensamos em adminis
tração da produção, marketing ou finanças como ati
vidades separadas. Uma empresa pequena não pode 
arcar com isso. De certa forma, todos precisam estar 
preparadOS para fazer qualquer coisa. Em um dia típi
co de trabalho, eu talvez tenha que gastar algum tem
po vendendo um serviço para um cliente prospectivo, 
ou tenha que ajudar a instalar um equipamento no 
Centro Nacional de Exposições, que é aqui perto, ou 
ainda tenha que tentar descobrir por que um cliente 
está atrasando o pagamento. Ao mesmo tempo, posso 
ter que tentar descobrir por que um de nossos cami
nhões ficou detido na fronteira tcheca, quando os 
equipamentos estão sendo esperadOS no dia seguinte. 
Ébem diferente de ser um contador. " 

Questão 

1. 	Qual é a justaposição entre produção, marketing e 
desenvolvimento de produto/serviço na Stagepoint? 

Administração da produção em 
organizações sem fins lucrativos 

Termos como vantagem competitiva, merca
dos e negócios , usados neste livro, são normal
mente associados a empresas do setor com fins 
lucrativos. Assim, será que a administração de 
produção é relevante para empresas cujo objetivo 
primordial não seja gerar lucros? Será que as 
questões associadas com administração de pro
dução, por exemplo, de um centro de proteção 
aos animais, de um hospital, de um centro de 
pesquisa ou de um departamento do governo são 
as mesmas das de organizações baseadas em lu
cro? Certamente, os objetivos estratégicos de or
ganizações sem fins lucrativos podem ser mais 
complexos e envolvem uma mistura de objetivos 
políticos, econômicos, sociais ou ambientais. Por 
causa disso, existe maior chance de que as deci
sões de operações ocorram em condições de obje
tivos conflitantes. Assim, por exemplo, são os 
funcionários de produção (ou operações) em um 
departamento de garantia ao bem-estar infantil 
que irão enfrentar os conflitos entre o custo de 
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prover assistentes sociais extras e o risco de uma 
criança não receber proteção adequada. Essencial
mente, no entanto, as operações são as mesmas 
em organizações com ou sem fins lucrativos. Elas 
transformam os recursos de entrada em produtos 
ou serviços de saída e precisam enfrentar o mes
mo conjunto de decisões - como produzir seus 
produtos ou serviços, investir em tecnologia, sub
contratar algumas de suas atividades, criar medi
das de desempenho, melhorar o desempenho de 
suas atividades e assim por diante. A grande 
maioria dos tópicos abordados neste livro possui 
relevância para Lodos os tipos de organização, in
cluindo as sem fins lucrativos, mesmo que alguns 
termos ou idéias precisem er adaptados. 

MODELO DE TRANSFORMAÇÃO 

Qualquer operação produz bens ou serviços, 
ou um misto dos dois, e faz isso por um processo 
de transformação. Por transformação nós referi
mos ao uso de recursos para mudar o estado 01I 

condição de algo para produzir outputs. A Figura 
1.5 mostra um modelo de transfomwção usado 
para descrever a natureza da produção. Em resu
mo, a produção envolve um conjunto de recursos 
de input usado para transformar algo ou para ser 
transformado em outputs de bens e serviços. 

Qualquer atividade de produção pode ser 
vis ta conforme esse modelo input-transforma
ção-output. A Tabela 1.2 mostra que é possível 
descrever ampla variedade de operações dessa 
maneira. Entretanto, há diferenças entre opera
ções diferentes. Se você ficar bem afastado, diga
mos, do prédio de um hospital ou de uma fábrica 
de automóveis, eles podem parecer os mesmos. É 
prov 'vel que cada um deles seja um grande edifí
cio onde entram funcionários e ocorrem entre
gas. Entretanto, basta aproximarmo-nos dessas 
duas operações para observar o surgimento de 
diferenças claras. De início, um dos edifícios abri
ga operações de manufatura, produzindo bens fí, 
sicos, e o outro envolve operação de serviço, que 
produz mudanças nas condições fisiológicas, nos 
sentimentos e no comportamento de pacientes . A 
natureza dos processos contidos em cada edifício 
também será diferente. A fábrica de automóveis 
contém corte e conformação de metais e proces
sos de montagem, enquanto o hospital contém 
diagnóstico, processos assistenciais e terapêuticos 
- conjuntos separados de instalações (máquinas, 
prédios etc.) que empregam tecnologias de pro
cessos muito diferentes. Entretanto, talvez a dife
rença mais importante entre as duas operações 
seja a natureza de seus inputs. Ambas possuem 
"funcionários" e "instalações" como inputs de pro-

Recursos de 

entrada a serem 

transformados 


Matenals 

Informação 


Consumidores 


Instalações 

Pessoal 


Recursos de 

entrada de 


transformação 


Recursos 
de entrada 

(inpu~ 

Ambiente 

Processo de transformação 
Saídas de 

produtos e ser
viços (output) 

Ambiente 

W..."" 1.5 Qualquer produção envolve os processos input - transformação - output. 
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Tabela 1.2 Algumas operações descritas como processos de input-transformação-output. 

Operação Recursos de input Processo de transformação Outputs 

Linha aérea 

Loja de departamento 

I 

Gráfica 

I 

Polícia 

Fabricante de comida 
congelada 

! 

Avião 
Pilotos e equ ipe de bordo 
Equipe de terra 
Passageiros e carga 

Produtos à venda 
Equipe de vendas 
Registros computadorizados 
Clientes 

Impressoras e desenhistas 
Pre nsas de impressão 
Papel , tinta etc. 

Oficiais de polícia 
Sistemas de computador 
Informação 
Público (defensores da justiça 
e criminosos) 

Comida fresca 
Operadores 
Equipamento de processa
mento de alimento 
Congeladores 

Transportar passageiros e car
ga pelo mundo 

Dispor os bens 
Fornecer conselhos de com
pras 
Vender os bens 

Projeto gráfico 
Impressão 
Encadernação 

Prevenir crimes 
Solucionar crimes 
Prender crim inosos 

' Preparação da comida 
Congel am ento da com ida 

Passageiros e carga transpor
tados 

Consumidores e produtos jun
tos 

Material desenhado e impresso 

Sociedade justa 
Público com sentimento de 
segu rança 

Comida congelada 

dução, mas agem sobre coisas bem di ferentes. A 
fábrica de automóveis usa seus funcionários e 
instalações para transformar aço, plástico, tecido" 
pneus e outros materiais em veículos -que, final
mente, são entregues aos consumidores. Por ou
tro lado, os fl!ncionários e a terno}Qgia . de um 
hospital transformam os próprios consumidore" . 
Os pacientes são parte do input e do output de 
produção - são eles que serão "processados". Isso 
tem implicações importantes sobre o modo como 
a produção precisa ser administrada. 

Inputs para o processo de transformação 

Os inputs para a produção podem conven ien
temente ser classificados em: 

• 	 recursos transformados - os que são trata
dos, transformados ou convertidos de al
guma forma; 

• 	 recursos de transfonnação - os que agem 
sobre os recursos transformados. 

Recursos transformados 

Geralmente, os recursos transformados que 
a produção emprega são um composto de: 

• 	materiais; 

• informações; e 

• consumidores. 

Com freqüência, um deles é dominante em 
uma operação. Por exemplo, um banco destina 
parte de sua energia para produzir demonstrati
vos de contas i~ressos para seus consumidores. 
Ao fazer isso, está Qrocessando materiais e agindo 
como gráfica, mas ninguém afinnaria que um 
banco e uma gráfica são o mesmo tipo de_o_p_era
ão. O banco também processa consumidores. Dá 

a eles orientação sobre aplicações financeiras, 
paga seus cheques, deposfta seu dinheiro e tem 
contato direto com eles. Entretanto, a maioria 
das atividades do banco ocupa-se, provavelmen
te, com o processamento de informações sobre as
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suntos financeiros de interesse de seus consumi
dores. Como consumidores, podemos ficar insa
tisfeitos com os demonstrativos mal impressos e 
mais insatisfeitos ainda se não formos tratados 
apropriadamente no banco. Entretanto, se ele co
meter erros em nossas transações financeiras, so
freremos de maneira mais marcante. Isso não 
quer dizer que o processamento de materiais ou 
de consumidores não seja importante para o ban
co. Pelo contrário, ele deve ser bom nessas coisas 
para manter seus consumidores satisfeitos. Ausên
cia de erro, rapidez e processamento de informa
ções eficiente são os objetivos centrais do banco. 

A Tabela 1.3 fornece exemplos de operações 
com seus recursos transformados dominantes. 

Recursos de transformação 

Existem dois tipos de recursos de transfor
mação que formam os "blocos de construção" de 
todas as operações: 

• 	 instalações - prédios, equipamentos, ter
reno e tecnologia do processo de produ
ção; 

• funcionários 	- os que operam, mantêm, 
planejam e administram a produção. 
(Note que usamos o termo funcionários 
para descrever todas as pessoas envolvi
das na produção, em tod s os níveis .) 

Sem dúvida, a natureza específica das insta
lações e dos funcionários serão diferentes entre 
as operações. Para um hotel internacional de cin
co estrelas, suas instalações consistem principal
mente em prédios, móveis e acomodações. Para 
um ônibus espacial movido a energia nuclear, 
suas instalações são o gerador nuclear, as turbi-

Tabela 1.3 Materiais transformados dominantes em várias operações. 

Predominantemente, processadores 
de materiais 

Predominantemente, processadores 
de informações 

Predominantemente , 
processadores de consumidores 

I 

Todas as operações de manufatura 
Empresas de mineração e de extração 
Operações de varejo 
Armazéns 
Serviços postais 
Linha de embarque de contêineres 
Empresas de transporte rodoviário 

Contadores 
Matriz de banco 
Empresa de pesquisa de marketing 
Analistas financeiros 
Serviço de notícias 
Unidade de pesquisa em universidade 
Empresa de telecomunicações 

Cabeleireiros 
Hotéis 
Transporte rápido de massa 
Teatro 
Parque temático 
Dentista 

nas, o equipamento eletrônico sofisticado de de
tecção e assim por diante. Uma operação possui 
instalações de "tecnologia relativamente baixa" e 
instalações de "alta tecnologia", aparentemente 
muito diferentes uma da outra, mas ambas im
portantes para a operação envolvida. Um hotel 
cinco estrelas seria tão ineficaz com móveis des
gastados e quebrados quanto um ônibus espacial 
com equipamentos eletrônicos inoperantes. 

A natureza dos funcionários também diferi
rá entre operações. A maioria dos funcionários 
de uma fábrica de montagem de refrigeradores 
domésticos não necessita de alto nível de expe
riência técnica. Em contraste, a maioria dos fun
cionários empregados em um escritório de audi
toria, provavelmente, é altamente experiente em 
sua atividade "técnica" (auditoria). Embora a ex
tensão e a natureza das experiências necessárias 
variem, todas têm uma contribuição para a eficá
cia de suas operações. Um operário de linha de 
montagem que, constantemente, comete erros na 
montagem de refrigeradores causará insatisfação 
nos consumidores e aumentará o custo de produ
ção, da mesma forma que um contador que não 
sabe somar. 

As operações também variarão quanto ao 
equilíbrio entre as instalações e os recursos hu
manos. Portanto, por exemplo, uma empresa fa
bricante de chips para computador, como a Intel, 
terá um montante considerável de dinheiro in
vestido em suas instalações físicas. Uma única fá
brica de produção de chips, geralmente, custa 
além de 1 bilhão de dólares. Não surpreendente
mente, nessa indústria, os gerentes de produção 
gastam muito de seu tempo projetando, locali
zando, mantendo e, em geral, administrando o 
desempenho de suas instalações. De forma inver

I 



sa, uma empresa de consultoria em administra
ção, como a Accenture, depende inteiramente da 
qualidade e das características de sua equipe (re
curso humano) para seu sucesso futuro . Aqui, a 
administração da produção diz respeito mais ao 
recrutamento, desenvolvimento e disposição de 
consultores capacitaãos e à gestão do- conheci
mento que eles possuem. É claro que bons profis
sionais também são importantes na fabricação de 
chips, assim como bons prédios e tecnologia da 
informação são importantes para a consultoria 
em gestão. No entanto, o equilíbrio entre os dois 
é diferente, como também são diferentes as preo
cupações da equipe de administração da produ
ção e operações de cada empresa. 

Processo de transformação 

o propósito do processo de transformação 
das operações está diretamente relacionado com a 
natureza de seus recursos de input transformados. 

Processamento de materiais 

As operações que processam matenms po
dem também transformar suas propriedades fo i
cas (como forma, composição ou características). 
Isso ocorre com a maioria das operações de ma· 
nufatura. Outras operações que processam mate
riais também mudam sua localização (empresas 
de entrega de encomendas, por exemplo). Algu
mas, como operações de varejo, também mudam 
a posse ou a propriedade dos materiais. Final
mente, algumas operações de processamento de 
materiais, sobretudo, os estocam ou os acomo
dam, como em um armazém. 

Processamento de informações 

As operações que processam informações 
podem transformar suas propriedades informati
vas (isto é, a forma da informação); os contado
res fazem isso. Algumas mudam a posse da infor
mação, como, por exemplo, as empresas de 
pesquisa de mercado. Algumas estocam ou aco
modam a informação, como, por exemplo, os ar
quivos e as bibliotecas. Finalmente, algumas ope
rações mudam a localização da informação, como 
as empresas de telecomunicações. 
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A Swatch revoluciona a fabricação de relógios3 

No início dos anos 80, a indústria suíça de relógios 
estava próxima da morte. A concorrência de relógios ba
ratos, embora freqüentemente com alta qualidade, de fa
bricantes do leste asiático, como Seiko e Casio, havia 
quase eliminado atradicional indústria suíça. Na tentativa 
de proteger seus investimentos, os bancos suíços orga
nizaram a fusão das duas maiores empresas, atendendo 
à orientação de Nicolas Hayek, agora presidente do con
selho e executivo principal da empresa-mãe da Swatch, a 
SMH. fruto da fusão. Ele viu o potencial de um novo reló
gio todo em plástico que já estava sendo desenvolvido 
em uma das empresas. Uma de suas principais vanta
gens era que podia ser fabricado em grande volume e a 
custo muito baixo. Omecan ismo de quartzo era montado 
dentro da caixa plástica, usando poucos itens, na verda
de menos da metade dos componentes da maioria dos 
outros relógios. Poucos componentes também significa
vam que a fabricação do relógio pOdia ser totalmente au
tomatizada. Isso tornou a produção dos Swatch barata, 
mesmo na Suíça, que possui um dos mais altos custos 
de mão-de-obra do mundo. 

O design inovador, algum trabalho criativo de mar
keting e, acima de tudo, o sucesso da operação de pro
duzi r um relógio mais barato trouxeram recompensas 
significativas para a empresa. No início dos anos 80, a 
participação de mercado de todos os relógios suíços es
tava em torno de 25%; 10 anos após, já havia mais do 
que dobrado. A l1abilídade em oferecer um bom relógio a 
preço baixo fez com queele se tornasse um acessório de 
moda - tendência Que significou colheita dos benefícios 
de alto volu me de prod ução, em bora a empresa tivesse 
que enfrentar o desafio crescente de oferecer variedade 
de designs do produto. Por meio da automação e da pa
dronização rígida do mecanismo interno do rel óg io, a 
empresa enfrentou o crescimento da variedade sem afe
tar seus custos. Osucesso dos gerentes de produção da 
empres.a em manter seus custos baixos (agora, o custo 
de mão-de-obra direta representa menos de 7% do custo 
total de produção) permitiu o sucesso da Swatch. Isso 
não quer dizer que a empresa tenha sido bem-sucedida 
em todas as operações; alguns designs nunca atraíram o 
interesse do público e alguns erros de distribuição e 
marketing foram cometidos, principalmente nos Estados 
Unidos. Entretanto, a inovação contínua, a alta qualidade 
e o custo baixo tornaram muito mais fácil a superação de 
tais problemas. 

Questões 

1. 	 Qual foi a contribuição da função de marketing, da 
função de projeto do produto e da função de produ
ção para o sucesso do relógio Swatch? 

2. 	 Como você acha que a Swatch se compara com a 
maioria dos fabricantes de relógios? 

3 	 HAYEK'S WATCH WOR.KS. World Link , July 1994. 
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Tabela 1.4 D(ferentes tipos de processos de transformação. 

I 
EstadoPropriedades Propriedades Estocageml EstadoPosse Localização pSicológicoinformativas acomodação fisiológicofísicas 

Armazéns 

res de mate-


Todas as Operações ServiçosProcessado-
postais 


riais 

operações de varejo 

Distribuição 

manufatura 

de 

de cargas 

Mineração e 
 Operações ! 

extração 
 portuárias I 

Matriz de Analistas Empresas de Bibliotecas 

res de infor-

Processado-

banco financeiros telecomuni- Arquivos 

mações 
 Contadores Empresas de cações 

Arquitetos pesquisa de 
mercado 
Universidades 
Consultores 
Serviços de 
notícias 

Transporte Hotéis HospitaisProcessado- Cabeleireiros Educação 

res de 1;00 Cirurgiões público Outras Psicanalistas 
sumidores plásticos Táxis assistências I Teatros 

de saúde Parques 
[I temáticos( 

Processamento de consumidores 

As operações que processam consumidores 
podem também transformá-los de várias manei
ras. Algumas mudam suas propriedades físicas de 
maneira similar aos processadores de materiais. 
Por exemplo, os cabeleireiros e cirurgiões plásti 
cos . Algumas operações de processamento de 
consumidores estocam, ou, mais apropriadamen
te, acomodam-nos: por exemplo, os hotéis . As li 
nhas aéreas, os sistemas de transporte rápido de 
massa e as empresas de ônibus transformam a lo
calização de seus consumidores. Algumas opera
ções lidam com a transformação do estado fisioló
gico de seus consumidores, como os hospitais. 
Finalmente, algumas operações de processamen
to de consumidores ocupam-se da transformação 
de seu estado psicológico, como, por exemplo, a 
maioria dos serviços de entretenimento: música, 
teatro, televisão, rádio e parques temático . A Ta
bela 1.4 resume esses vários tipos de processos 
de transformação. 

Outputs do processo de transformação 

Os outputs e o propósito do processo de 
transformação são bens físicos efou serviços, e 
estes, geralmente, são vistos como cliferentes em 
vários sentidos. 

Tangibilidade 

Em geral, os bens físicos são tangíveis. Por 
exemplo, você pode tocar fisicamente um apare
lho de televisão ou um jornal. Geralmente, os 
serviços são intangíveis. Você não pode tocar a 
orientação de consultoria ou um corte de cabelo 
(embora possa, freqüentemente, ver ou sentir os 
resultados desses serviços). 

Estocabilidade 

Parcialmente, em função de sua tangibilida
de, os bens podem ser estocados, pelo menos por 
algum tempo após sua produção. Por outro lado, 
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os serviços são, geralmente, não estocáveis; por 
exemplo, o serviço de "acomodação noturna de 
um quarto de hotel" não será prestado se não for 
vendido antes da noite - a acomodação no mes
mo quarto na manhã seguinte é um output dife
rente do serviço. 

Transportabilidade 

Outra conseqüência da tangibilidade é a ha
bilidade de transportar bens físicos. Automóveis, 
máquinas-ferramentas e câmeras de vídeo podem 
ser movidos. Entretanto, se os serviços forem in
tangíveis, serão intransportáveis . Por exemplo, 
serviços de saúde não podem ser transportados 
(embora os meios para produzi-los possam). 

Simultaneidade 

A outra principal distinção entre bens físicos 
e serviços diz respeito ao timing de sua produ
ção. Os bens físicos são quase sempre produzidos 
antes de o consumidor recebê-los (ou mesmo 
vê-los). Por exemplo, o CD que você acabou de 
comprar foi produzido bem antes. Entretanto, os 
serviços são freqüentemente produzidos simulta
neamente com seu consumo. O serviço fornecido 
na venda do CD ocorreu ao mesmo tempo da 
compra e foi "consumido" nessa ocasião. 

Contato com o consumidor 

A implicação disso é que os consumidores 
têm baixo nível de contato com as operações que 
produzem os bens. Embora você, provavelmente, 
tenha comprado e consumido pão na maior parte 
de sua vida, possivelmente nunca tenha visto a 
área em que se preparam os produtos de uma pa
daria. No caso dos serviços, por serem produzi
dos e consumidos simultaneamente, em geral há 
um nível mais alto de contato entre o consumidor 
e a operação. 

Qualidade 

Finalmente, em razão de os consumidores 
não verem, em geral, a produção dos bens fisi
cos, julgarão a qualidade da operação com base 
nos próprios bens. Sua qualidade é razoavelmen
te evidente. Por exemplo, mesmo se discOIdar
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mos sobre a qualidade de um novo microcompu
tador, poderemos medir sua capacidade e testar 
sua confiabilidade de maneira razoavelmente ob
jetiva. Entretanto, nos serviços, o consumidor, 
que muitas vezes participa da operação, não jul
ga apenas seu resultado, mas também aspectos 
de sua produção. Por exemplo, na compra de um 
novo par de sapatos, você pode ficar totalmente 
satisfeito por ele estar estocado e ser-lhe pronta
mente vendido. Entretanto, se o vendedor for 
descortês, ríspido ou não confiável, você não 
considerará o serviço como de alta qualidade. 
Por outro lado, outros consumidores podem ser 
menos sensíveis ou exigentes do que você ao 
consumir e julgar o serviço. 

A maioria das operações produz tanto 
produtos como serviços 

Algumas operações produzem apenas bens 
físicos e outras, apenas serviços, mas a maioria 
produz um composto dos dois. A Figura 1.6 mos
tra várias operações posicionadas em um espectro 
que vai de fabricantes de bens físicos "puros" a 
fabricantes de serviços "puros". As empresas de 
extração de petróleo estão preocupadas quase ex
clusivamente com o produto retirado de seus po
ços. Outros produtores de bens do tipo CQmmo
dity, como fundidos de alumínio, estão também 
bastante preocupados com a fabricação dos pro
dutos. Entretanto, podem também produzir al
guns serviços, como assistência técnica para seus 
produtos. Os serviços produzidos nessas circuns
tâncias são chamados serviços facilitadores. Exis
tem apenas para facilitar a venda dos produtos a 
que dão sustentação. Os fabricantes de máqui
nas-ferramentas têm característica similar por 
produzirem, principalmente, bens físicos. Em 
maior extensão, também produzem serviços faci
litadores, como assistência técnica, aplicações de 
engenharia, instalação, manutenção e treinamen
to. Entretanto, os serviços produzidos por um 
restaurante são mais do que "facilitadores". São 
parte essencial do que o consumidor está pagan
do. O restaurante é tanto uma operação de pro
dução que produz produtos alimentícios, quanto 
um fornecedor de serviços, como sugestões, am
biente e atividades relacionadas a servir a comi
da. Uma empresa de serviços de informática tam
bém fabrica produtos, como, por exemplo, 
softwares, mas, primordialmente, é uma fornece
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m;:;;' 1.6 O output da maioria dos tipos de operações é um composto de bens e serviços. 

dora de serviços a seus consum idores, com pro
dutos facilitadores (as mídias físicas, por exem
plo). Com certeza, embora produza relatórios e 
documentos, uma empresa de consultoria geren
cial ver-se-ia como fornecedora de serviços que 
usa bens físicos facilitadores . Finalmente, alguns 
serviços puros não produzem qualquer tipo de 
produto. Por exemplo, uma clínica de psicotera
pia fornece tratamento terapêutico a seus consu
midores sem quaisquer bens facilitadores. 

Produtos e serviços estão fundindo-se 

Cada vez mais, a distinção entre serviços e 
produtos é ao mesmo tempo difícil e não particu
larmente útil. Tecnologias de informação e co
municação estão até desafiando algumas das 
conseqüências da intangibilidade dos serviços. 
Varejistas baseados em Internet, por exemplo, es
tão cada vez mais "transportando" uma propor
ção maior de seus serviços para os lares dos con

oi 

oi 

Bens puros 

Tangíveis 
Podem ser estocados 
Aprodução precede o 

consumo 
Baixo nível de contato 

com o consumidor 
Aqualidade é evidente 

Intangíveis 
Não podemser 

estocados 
Aprodução e o consumo 

são simultâneos 
Alto nível de contato 

com o consumidor 
Não podem ser transportados 
Édifícil julgar aqualidade 

Serviços puros 

sumidores. Até as estatísticas oficiais compiladas 
pelo governo possuem dificuldade em separar 
produtos (bens físicos) e serviços. Programas de 
software vendidos sob a forma de disco (CD) são 
classificados como produto. O mesmo programa 
vendido por meio da Internet é classificado como 
serviço. Algumas autoridades percebem a razão 
essencial de todos os negócios, e portanto dos 
processos produtivos, como "servir aos clientes". 
Dessa forma, argumentam, todas as operações 
são fornecedoras de serviços, que podem, tam
bém, produzir produtos como forma de servir a 
seus clientes. A abordagem adotada neste livro 
aproxima-se desta. Tratamos administração da 
produção como algo relevante para todas as or
ganizações, sejam elas fabricantes de produtos 
(bens físicos) ou prestadoras de serviços. 

Hierarquia do sistema de produção 

O modelo input-transformação-output pode 
também ser usado dentro da produção. Note que 
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a maioria das áreas de produção é constituída de 
várias unidades ou departamentos que, por sua 
vez, funcionam como versões reduzidas da ope
ração global de que fazem parte. 

Por exemplo, a função produção de uma 
grande rede de televisão possui inputs de artistas, 
apresentadores e pessoal técnico, câmeras, equi
pamentos de gravação e transmissão, notícias, 
ensaios, videoteipe etc. Transforma-os em pro
gramas acabados que veicula na rede. Entretan
to, nessa operação global, há muitas operações 
menores, como, por exemplo: 

• oficinas que produzem o cenário e as ins
talações para as produções; 

• pesquisadores que testam idéias de pro
gramas com audiências potenciais e dão 
informações e orientação aos produtores; 

• departamento de 	manutenção que man
tém e conserta os equipamentos de pro
gramação e de transmissão; 

• unidades de produção que organizam 	e 
gravam os programas e vídeos; 

• departamento de finanças e custo que es
tima o custo provável de projetos futuros 
e controla os orçamentos operacionais. 

A operação global de uma rede de televisão 
pode ser denominada macrooperação, enquanto 
seus departamentos podem ser denominados mi
crooperações (veja a Figura 1.7). Essas microope

m4nL' 1.7 Todas as macrooperações são formadas de muitas microoperações. 
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rações têm inputs, alguns dos quais procedentes 
de macrooperações externas, m as muitos deles 
decorrentes de outras microoperações internas. 
Esse conce'to de macro e microoperações pode 
ser ampliado. Dentro de cada microoperação 
pode haver seções ou grupos que podem ser con
siderados operações. Essas se ões ou grupos po
dem também receber parte de seus inputs e for
necer parte de seus outputs a outras seções ou 
grupos dentro ou fora de sua própria microope
ração. Dessa maneira, qualquer função produ
ção pode ser considerada uma hierarquia de ope
rações . 

Consumidores e fornecedores internos 

As expressões consumidor interno e fo rnece
dor interno podem ser usadas para descrev r os 
que recebem outputs e fornecem inputs a qualquer 
microoperação. Sem dúvida, esses consumidores e 
fornecedores internos são outras microoperações. 
Assim, podemos modelar qualquer função produ
ção como uma rede de microoperações engajadas 
em transformar materiais, informações ou consu
midores (isto é, os próprios funcionários), sendo 
cada microoperação, ao mesmo tempo, fornece
dora interna de bens e serviços e consumidora 
interna dos bens e serviços de outras microope
rações. Entretanto, não podemos tratar os consu
midores e fornecedores internos exatamente da 
mesma forma que os consumidores e fornecedo
res externos. Geralmente, estes últimos operam 
em um mercado livre. Se uma organização acre
dita que, a longo prazo, pode fazer melhor negó
cio comprando bens e serviços de outro fornece
dor, fará isso. Similannente, a organização não 
espera que seus consumidores comprem seus 
próprios bens e serviços, a menos que possam, de 
algum modo, oferecer melhor negócio do que 
seus oncorrentes. Entretanto, os consumidores e 
fornecedores internos não podem operar dessa 
maneira. Não estão em um "mercado livre" e, ge
ralmente, não podem procurar fon tes externas 
para comprar recursos de input ou para vender 
seus bens e serviços (embora algumas organiza
ções estejam começando a trabalhar dessa ma
neira). 

Quando nos lembramos de que há diferen
ças entre consumidores internos e externos, esse 
conceito é muito útil. Primeiro, fornece-nos um 
modelo que pennite a análise das atividades in

em as de um operação. Se a macrooperação 
não está funcionando como deve, podemos ras
trear o problema ao longo da rede interna de 
consumidores e fornecedores. Segundo, o concei
to é um lem brete útil para todas as partes da 
operação que, ao tratar seus clientes internos 
com mesmo grau de cuidado dedicado aos con
sumidores externos, pode melhorar a eficácia da 
.operação global. Essa idéia é um dos fundamen
tos da administração da qualidade total, que tra
taremos no Capítulo 20. 

Todas as partes da organização são operações 

Se as microoperações agem de maneira si
milar à macro operação, mu·tos assuntos, méto
dos e técnicas que tratamos neste livro também 
têm algum significado para cada unidade, seção, 
grupo ou indivíduo dentro da organização. Por 
exemplo, a função marketing de uma organiza. 
ção pode ser vista como um sistema de in
put-trans formação-output. Recebe inputs de in
formações de mercado, funcionários, computado
res e assim por diante. Depois, seus funcionários 
transformam as informações em outputs, como 
planos de marketing, campanhas de p ropaganda 
e organização da força de venda. A função de 
mar keting pode ser modelada exatamente da 
mesma forma que a função produção (ou, de 
fato, que qualquer outra função da organização). 
Em outras palavras, todas as funções podem ser 
vistas corno produção. Elas fornecem bens ou 
(mais usualmente) serviços para outras partes da 
organização. Cada função terá seu conhecimento 
"técnico". Em marketing, será a especialização 
em desenhar e preparar planos de marketing; em 
finanças, será o conhecimento técnico dos relató
rios financeiros. Entretanto, cada uma delas terá 
também papel de produção ao preparar planos, 
políticas, relatórios e serviços. 

As implicações disso são importantes: todos 
os gerentes de uma organização são, em alguma 
extensão, gerentes de produção. Precisam orga
nizar eficazmente seus Te ursos de input, da mes
ma forma que ocorre na produção de bens e ser
viços. Também devemos dis tinguir entre dois 
significados de "produção": 

• produção como fu nção, que significa a par
te da organização que produz os bens e 
serviços para consumidores externos da 
organização; 
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MilFi 1.8 Três funções principais como "operações" do processo de transformação. 

• produção como atividade, que significa qual Processos de negócios 
quer transformação de recursos de input 
para produzir bens e serviços para clien
tes internos ou externos. 

suas 
Desmembrar urna operação produtiva 
microoperações constituintes ajuda a 

em 
de

o primeiro significado de "produção" é mais monstraI· como a administração da produção se 
comumente usado e será o que utilizaremos nes aplica a todas as partes da organização, tanto a 
te livro. Entretanto, sempre vale a pena lembrar funções centrais como de suporte; e ajuda-nos a 
mos do segundo significado. A Figura 1.8 ilustra manter o foco nas melhorias localizadas. A partir 
as três funções centrais como "operações" do pro da perspectiva das macrooperações, examine as li
cesso de transformação. gações entre as microoperações. Cada microope
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ração contribuirá com alguma coisa para "produ
zir" vários dos produtos e serviços com os quais a 
organização tenta satisfazer às necessidades de 
seus consumidores. Por exemplo, uma empresa 
de produção de vídeo e programas de televisão, 
descrita anteriormente, pode satisfazer às neces
sidades de seus consumidores ao "produzir" vá
rios produtos e serviços. Cada um deles, em dife
rentes medidas, envolve as microoperações da 
empresa. Portanto, ao preparar cotações (esti
mativas de tempo e custo envolvido em projetos 
potenciais), são necessárias contribuições das 
microoperações de marketing e vendas e de fi
nanças e custo, mais do que das outras. Para for
necer suporte técnico (que envolve projeto de sis
temas e aconselhamento), é necessária princi
palmente a contribuição das micro operações de 
engenharia, embora alguma contribuição das 
outras microoperações também seja necessária. 

A Figura 1.9 ilustra a contribuição de cada mi
crooperação para cada produto ou serviço. Ne
nhuma seqüência particular é sugerida pela Figu
ra 1.9. As contribuições de cada microoperação 
não vão ocorrer todas na mesma ordem. Na ver
dade, o fluxo de informações, materiais ou con
sumidores entre as microoperações pode ser 
complexo, envolvendo realimentações e fluxos 
reversos. 

Essas coleções de contribuições de cada mi
crooperação que satisfazem a necessidades de 
consumidores são chamadas macroprocessos de 
negócios e, geralmente, cruzam limites organiza
cionais convencionais. Reorganizar (ou "reenge
nheirar") arranjos físicos e responsabilidades or
ganizacionais ao redor desses processos de 
negócios é a filosofia da reengenharia de proces
so de negócios (BPR), que será discutida no Ca
pítulo 18. 

Microoperações 

.. 
Marketing 

e 
vendas 

Produção 
.. .. de cenários .. .. 

e instalações 
Engenharia • .. 

Unidades 
de .... 

produção 

Finanças 
e 

custeio 

Processos da empresa Total de contribuição de cada 
de ponta a ponta microoperação para cada processo 

WGi'" 1.9 Exemplo de como cada microoperação contribui para. os processos da empresa que satisfazem 
às necessidades do consumidor externo. 



Proteção da produção 

o ambiente turbulento em que a maioria 
das organizações faz negócios significa que a fun
ção produção está tendo que se ajustar continua
mente às circunstâncias mutantes. Por exemplo, 
uma operação de processamento de alimento 
pode não ter condições de prever exatamente 
quando alguns alimentos serão colhidos. Em ca
sos extremos, o mau tempo pode interromper to
talmente o fornecimento a uma fábrica por sema
nas. A demanda também pode estar sujeita a 
interrupções. Mudanças imprevistas na tempera
tura, situação de "pânico relativo à saúde" divul
gada pela imprensa etc. podem introduzir turbu
lência. Uma forma de os gerentes de produção 
tentarem minimizar problemas do "ambiente" é 
proteger a produção do ambiente externo. Isso 
pode ser feito de duas maneiras: 4 

• 	 proteção física - ffi8l1ter estoque de recur
sos, sejam estes inputs para o processo de 
transformação oU outputs; 

• 	 proteção organizacional - alocar as res
ponsabilidades das várias funções da or
ganização, de modo que a função produ
ção seja protegida do ambiente externo 
por elas. 

Proteção física 

Proteção física envolve a construção de um 
estoque dos recursos, de forma que qualquer in
terrupção de fornecimento (inicialmente, pelo me
nos) possa ser absorvida pelo estoque. A operação 
está estocando seus recursos transfonnados antes 
de "transformá-los". O estoque de recursos de en
trada está sendo usado como "estoque de prote
ção", para garantir a operação. De forma idêntica, 
a proteção física pode ser usada na extremidade 
de saída do processo de transformação. Um fabri
cante pode fabricar seus produtos e colocá-los 
em um estoque de produtos acabados (estoques 

4 Vários autores têm comentado a forma como a 
função produção pode ser protegida do ambiente. Por exem
plo, THOMPSON, J. D. Organizations in action. McGraw
HiU, 1967, originalmente, faz comentários sobre a proteção 
da organização, enquanto WILD, R. Concepts for operatior/S 
marzagemerzt. John Wiley, 1977, estendeu as idéias para a 
proteção física. 
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de saída não são normalmente relevantes para as 
operações que processam consumidores-pes
soas). Geralmente, as operações não necessitam 
ter estoques de saída; elas podem reagir a cada 
pedido de consumidor, conforme eles são feitos. 
Mesmo assim, ao estocá-los, é dada à operação 
muito mais estabilidade quando a demanda é in
certa. 

Proteção organizacional 

Em muitas organizações, a responsabilidade 
pela aquisição de inputs para a produção e pela 
distribuição de outputs para os consumidores não 
é da função produção. Por exemplo, as pessoas 
que trabalham na produção são recrutadas e trei
nadas pela função pessoal; provavelmente, a tec
nologia do processo de produção é escolhida e 
supervisionada por uma função técnica, como a 
engenharia; os materiais, os componentes, os ser
viços e outros recursos são adquiridos por meio 
da função compras; e os pedidos dos consumido
res que movimentam a produção virão por meio 
da função marketing. As outras funções da orga
nização estão, efetivamente, formando uma bar
reira ou proteção entre as incertezas ambientais 
e a função produção. As razões para o desenvol
vimento desses relacionamentos são, parcialmen
te, decorrentes da busca por estabilidade, que 
permite à empresa organizar-se para obter a má
xima eficiência. 

Comentário crítico 
O conceito de proteção da função produção tam

bém é criticado. A proteção pode promover estabilidade, 
mas, em parte devido à influência da prática de produção 
japonesa,5 podemos, agora, observar vários problemas 
com a superproteção da produção em relação a seu am
biente: 

• 	o atraso de comunicação entre a função isolante e a 
função produção diminui o ritmo do processo decisó
rio. Quando a função isolante tiver respondido , a pro
dução já terá "ido para o próximo problema"; 

• 	as operações que nunca interagem com o ambiente 
não desenvolvem compreensão dele (por exemplo, 

5 Um dos mais articulados proponentes de meios 
pelos quais uma empresa pode ser mais reativa à influência 
do ambiente é Richard Schonburger. Veja, por exemplo, 
Buildirzg a c/zain of customel's. Hutchinson Business Books, 
1990. 
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mercados de mão-de-obra ou tecnológicos), Que pos
sa ajudá-Ias a explorar novos desenvolvimentos; 

• 	os gerentes de produção não são solicitados a assu
mir responsabilidades por suas ações. Existe sempre 
outra função para culpar; 

• 	a proteção física geralmente envolve disposição para 
com altos estoques de recursos de entrada e saída. 
Isso é caro (veja o Capítulo 12, sobre Planejamento e 
Controle de Estoque), além de impedir a melhoria da 
função produção (veja o Capítulo 15, sobre Planeja
mento e Controle Just in Time) ; 

• 	a proteção física em operações de processamento de 
consumidor significa fazer o cl iente esperar por servi
ço, o Que, por sua vez, pode levar à insatisfação do 
cliente. 

Por todas essas razões, é melhor expor gradual
mente a função produção a seu ambiente. Somente as
sim ela poderá desenvolver a flexibildade necessária para 
compreender e reagir ao que está de fato acontecendo 
com seus consumidores e fornecedores. 

TIPOS DE OPERAÇÕES DE PRODUÇÃO 

Embora as operações sejam similares entre 
si na forma de transformar recursos de input em 
output de bens e serviços, apresentam diferenças 
em quatro aspectos importantes: 

• 	 volume de output; 

• 	 variedade de output; 

• 	 variação da demanda do output; 

• 	 grau de "visibilidade" (contato com o con
sumidor) envolvido na produção do out
puto 

Dimensão volume 

Tomemos um exemplo familiar: a produção 
e a venda de hambúrguer. O melhor exemplo de 
produção de hambúrguer em grande volume é o 
da cadeia McDonald's, que serve milhões deles 
diariamente em todo o mundo. O volume de pro
dução do McDonald's tem implicações importan
tes na maneira como a produção está organiza
da. Olhe atrás do balcão de uma lanchonete e a 
primeira coisa que você percebe é o grau de repe
tição das tarefas que as pessoas estão fazendo. 
Em função dessa repetição, freqüentemente, faz 
sentido a especialização de tarefas : uma pessoa 

designada para fritar os hambúrgueres, outra 
para montar os sanduíches, outra para servir e 
assim por diante. Isso possibilita a sistematização 
do trabalho, pela qual os procedimentos-padrões 
estão estabelecidos em um manual, com instru
ções de como cada parte do trabalho deve ser rea
lizada. Considerando também que as tarefas são 
sistematizadas e repetidas vale a pena desenvol
ver frigideiras e fomos especializados. Entretan
to, a implicação mais importante do grande volu
me é a obtenção de custos unitários baixos: os 
custos fixos de produção, como ar-condicionado 
e aluguel, são diluídos em grande número de 
produtos ou serviços. 

Considere um pequeno restaurante, que ser
ve alguns pratos rápidos. A variedade de itens no 
cardápio pode ser similar a uma grande opera
ção, mas o volume será consideravelmente me
nor. Dessa fo rma, o grau de repetição também 
será muito menor. Além disso, o número de fun
cionários será menor (possivelmente, apenas 
uma pessoa) e, assim, cada funcionário provavel
mente executará maior variedade de tarefas . Isso 
pode ser mais gratificante para o funcionário, 
mas é prejudicial à sistematização. O menor nú
mero de hambúrgueres servido pode inviabilizar 
o investimento em equipamento especializado. 
Por todas essas razões, o custo de cada hambúr
guer servido é, provavelmente, maior (mesmo se 
o 	preço for comparável). 

Lidando com uma variedade infinita - dois exemplos 

A Bombay Tiffin Box Suppliers Association (TBSA) 
opera um serviço de transporte de comida feita em casa, 
da residência dos trabalhadores até seus escritórios, no 
centro de Bombaim. Trabalhadores Que moram em bair
ros residenciais preCisam deslocar-se em trens urbanos 
de 30 a 40 km até o trabalho. Tipicamente, possuem há
bitos conservadores, além de serem restritos por ques
tões culturais de manuseio de comida devido ao sistema 
de castas, o que dificulta comer fora. A TBSA organiza-se 
para que a comida seja coletada pela manhã, em uma 
lata "tiffin" padrão, que é entregue no escritório na hora 
do almoço e devolvida à casa durante a tarde. A TBSA 
ti ra vantagem do transporte ferroviário público para 
transportar as latas, usando horários de transporte 
subutilizados no meio da manhã e da tarde. Cores dife
rentes e marcadores são utilizados para indicar o proces
so de roteamento de entrega de cada lata para os funcio
nários da TBSA (que são, em alguns casos, analfabetos) . 

Por todo o tempo em Que navios têm navegado nos 
mares, os portos têm tido Que lidar com uma variedade 



infinita de cargas, de muitos conteúdos, tamanhos e pe
sos diferentes, e, enquanto em trânsito ou em estoque , 
os portos têm ainda que protegê-Ias contra o tempo e 
furtos. Assim, as indústrias de transporte, juntamente 
com a International Organization for Standardization 
(ISO) , desenvolveram um projeto .de contêlner padrão 
para navio. Praticamente de um dia para o outro, os pro
blemas de segurança e proteção contra o tempo foram 
resolvidos. Qualquer pessoa interessada em transportar 
bens em volume por navio somente precisa selar os 
bens em um contêiner e pode transferi-los para a empre
sa de transporte marítimo. Os portos puderam padroni
zar o equipamento de manuseio e dispensar armazéns 
(os contêineres podem ficar ao relento, se necessário). 
Ferrovias eempresas de transporte (com caminhões) pu
deram desenvolver carros para acomodar os novos con
têineres. Tal foi o sucesso do novo projeto que logo con 
têineres com propósitos especiais foram desenvolVIdos 
para se conformarem aos módulos com padrão ISO de 
tamanho. Por exemplo, contêineres refri gerados forne
cem ambiente com temperatura controlada para prOdu
tos perecíveis. 

Questões 

1. 	 Quais são as características comuns aos dois exem
plos? 

2. 	 Quais outros exemplos de padronização em opera 
ções de transporte você conhece? 

Dimensão variedade 

Uma empresa de táxi oferece grande varie
dade de serviços. Pode r estringir-se ao transporte 
de pessoas e bagagens, estando preparada para 
buscá-las de qualquer lugar e levá-las a outro. 
Pode ainda (a determinado preço) fazer o roteiro 
que você escolher. Para fazer isso, ela deve ser 
relativamente flexível. Deve ter certeza de que 
seus motoristas possuem conhecimento da área e 
que a comunicação entre sua base e os táxis é efi
caz. A variedade do serviço oferecido permite 
atender bem às necessidades de seus consumido
res . Isso, contudo, tem seu preço. O custo por 
quilômetro rodado será mais alto para um táxi 
do que para uma forma de transporte menos de 
acordo com as necessidades do consumidor, 
como um serviço de ônibus. 

Embora ambos a tendam, mais ou menos 
aos mesmos consumidores com necessidades se
melhantes ao forn ecer tTansporte para distâncias 
relativamente curtas (digamos, menos de 20 qui
lômetros), o serviço de táxi possui, teoricamente, 
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um número infinito de rotas para oferecer a seus 
consumidores, enquanto o serviço de ônibus pos
sui algumas rotas bem definidas. Os ônibus per
correm essas rotas confonne alguma programa
ção, divulgada com bastan te antecedência e 
aceita de maneira rotineira. Se todos seguirem a 
programação, pouca flexibilidade é exigida pela 
operação. Tudo é padronizado e regular. A falta 
de mudança e de interrupção da operação diária 
resulta em custos relativamente baixos, compara
dos ao uso do táxi para o mesmo percurso. 

oHenry Ford da Oftalmologia6 

A produção de alto volume pode ser encontrada em 
algumas situações surpreendentes - até em cirurgia. 
Nem todas as cirurgias atendem às prescrições do "su
perartesão" individuai, auxiliado por sua equipe, que de
sempenha a operação total , desde a primeira incisão à 
sutura final. De fato, muitos procedimentos cirúrgicos 
são pouco rotineiros . Entretanto, pode haver alguns 
exemplos de ciru rgias bastante rotineiras, como nas clí
nicas russas de cirurgia ocular Svyatoslav Fyodorov. 

Fyodorov tem sido chamado o "Henry Ford da Oftal
mologia", e seus métodos são, de fato, mais parecidos 
com a linha de montagem de automóveis do que com as 
salas de operações convencionais. Ele especializou-se 
em um procedimento cirúrgico revolucionário para tratar 
a miopia denominado caratotomia radial. No tratamento, 
a curvatura da córnea é ciru rgicamente corrig ida - pro
cedimento ainda controvertido entre al guns profissio
nais, mas de muito sucesso, seg undo ele . De sua sede 
em Moscou, ele controla nove clíntcas em toda a Rússia. 

A ori gem de sua fama não é apenas o tratamento; 
outros cirurgiões oculares do mundo desempenham pro
cedimentos similares . É a maneira como organiza o tra
balho de cirurgia. alto pacientes são pOSicionados em 
um círculo móve l, organizados como raios de uma roda 
em torno de seu eixo central, apenas com os olhos des 
cobertos. Seis cirurgiões, cada um com sua própria "es
tação" de trabalho, são posicionados em torno do círcu
lo, de modo a ter acesso aos olhos dos pacientes. Após 
determinado ci rurgião executar sua parte da operação, o 
paciente é movimentado para a fase seguinte, em sentido 
circular. Os cirurgiões examinam os pacientes para che
car se a etapa anterior da operação foi realizada correta
mente, antes de iniciarem suas próprias tarefas. Cada ati
vidade da cirurgia é monitorada em telas de TV, e os 
ciru rgiões comunicam-se por meio de microfones em 
miniatura e fones de ouvido. 

6 PEAN, P. How to get rich on Pe restroika. Fortune, 
8 May 1989. p. 95-96; e VlSION FACTORY. National Geo
graphicy Nov. 1993 . 
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o resultado dessa abordagem de produção em 
massa para o processo cirúrgico de Fyodorov não é ape
nas o custo unitário mais baixo (ele esua equipe são pa
gos por paciente tratado, de modo que todos são excep
cionalmente ricos), mas também a taxa de sucesso 
superior à obtida pela cirurgia convencional. 

Questões 

1. 	 Compare essa abordagem de cirurgia de olho com a 
abordagem tradicional. 

2. 	 Quais são as vantagens e desvantagens dessa abor
dagem de cirurgia de olho? 

Dimensão variação 

Consideremos o padrão de demanda de um 
hotel resort bem-sucedido nas férias de verão. 
Não constitui surpresa o fato de muitos consumi
dores preferirem o boteI na época de verão à de 
inverno. Possivelmente, o hotel poderia, no pico 
da temporada, desejar acomodar o dobro de hós
pedes que sua capacidade permite se tivesse es
paço disponível. Entretanto, se a demanda fora 
de estação for apenas uma pequena fração de sua 
capacidade, poderá até considerar o fechamento 
em períodos de demanda muito fraca . A implica
ção de tal variação nos niveis de demanda é que 
a operação deve, de alguma forma, mudar sua ca
pacidade. Por exemplo, o hotel poderia contratar 
funcionários extras apenas no período de verão. 
Contudo, ao flexibilizar suas atividades, deve ten
tar prever o nível da provável demanda que rece
berá. Se previr errado e ajustar sua capacidade 
abaixo do nível de demanda, perderá negócios. 
Todos esses fatores têm o efeito de aumentar os 
custos do hotel. Os custos de recrutamento, de 
horas extras e de subutilização de suas instala
ções serão relativamente altos por hóspede, com
parados com um hotel de padrão de demanda si
milar, porém nivelada. 

Por outro lado, um hotel próximo a uma im
portante rede rodoviária e a uma atração turísti
ca pode ser procurado por viajantes de negócios 
durante a semana e por turistas nos fins-de-se
mana e períodos de férias. Assim, sua demanda 
estará relativamente nivelada. Sob essas circuns
tâncias, o hotel pode planejar suas atividades 
cQm antecedência. Assim, a equipe de funcioná
rios pode ser organizada, o al imento pode ser 
comprado e os apartamentos podem ser limpos 

de maneira rotineira e previsível. Isso resulta em 
alta utilização dos recursos. Não é surpresa que o 
custo unitário desse hotel, provavelmente, seja 
menor do que o de hotel de porte comparável, 
com padrão de demanda altamente variável. 

Dimensão visibilidade 

Visibilidade é uma dimensão ligeiramente 
mais difícil de considerar. Significa quanto das 
atividades de uma operação é percebido pelo 
consumidor, ou quanto da operação é "exposto" 
aos consumidores. Obviamente, as operações de 
processamento de consumidores possuem uma 
proporção de suas atividades visíveis aos clientes 
maior do que a maioria das operações de proces
samento de materiais. No entanto, mesmo as 
operações de processamento de materiais exerci
tam alguma escolha da utilidade que desejam 
para suas operações. Por exemplo, no varejo de 
roupas, uma organização pode decidir operar 
como cadeia de lojas do tipo butique. Alternati
vamente, pode decidir não possuir lojas e prefe
rir vender por meio de operações baseadas em 
Internet. 

A operação da loja de "tijolos e cimento" 
tem alta visibilidade à medida que seus consumi
dores experimentam a maior parte de suas ativi
dades de "agregação de valor". Os consumidores 
desse tipo de operação têm grau de tolerância à 
espera relativamente baixo. Sairão da loja se não 
forem atendidos em tempo razoável. Eles podem 
também julgar a operação por meio de suas per
cepções, em vez de seguirem critérios objetivos. 
Se perceberem que um funcionário foi descortês, 
provavelmente ficarão insatisfeitos (mesmo se 
isso não houver de fato ocorrido). Assim, as ope
rações de alto contato exigem funcionários com 
boa habilidade interpessoal. Os consumidores po
dem também exigir bens que não estejam à ven
da na loja. Por serem parte da operação, podem 
solicitar o que quiserem! Tal processo é denomi
nado alta variedade recebida e ocorrerá mesmo se 
a variedade de serviço para a qual a operação foi 
projetada for baixa. Isso faz com que as opera
ções de alto contato não obtenham, em geral, 
alta produtividade dos recursos e, conseqüente
mente, tendam a ser operações de custo relativa
mente alto. 

Comparemos com a loja de roupas que ven
de pela Internet. Não se trata de uma operação 
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exclusivamente de baixo contato; precisa comu
nicar-se com seus consumidores por meio de seu 
website. Pode inclusive ser interativa e quota r a 
disponibilidade dos itens em tempo real. Como 
no caso da loja de "tijolos e cimento", os consu
midores irão reagir mal a sites lentos, mal proje
tados ou com falhas. A operação, no entanto, 
possui bem menos visibilidade. A maior parte do 
processo é mais semelhante a uma operação de 
fábrica. O tempo de espera entre o pedido e a en
trega dos itens não precisa ser de minutos, como 
ocorre na loja, mas pode ser de horas ou mesmo 
de dias. Isso permite que as tarefas de localiza
ção dos itens, embalagens e despacho sejam pa
dronizadas pelos funcionários da organização e 
não haja necessidade de habilidade de contato 
com o consumidor, o que facilita a obtenção de 
alto nível de utilização dos funcionários. A opera
ção baseada na Internet pode também centralizar 
suas operações em um local (físico) , enquanto a 
loja de "tijolos e cimento", em razão de sua natu
reza de alto contato, necessariamente, precisa de 
muitos locais próximos aos centros de demanda. 
Por todas essas razões, a operação por catálogo 
terá custo inferior à operação de loja. 

Operações mistas (de alto e de baixo contato) 

Algumas operações possuem microopera
ções de alto e de baixo contato dentro da mesma 
macrooperação. Isso serve para enfatizar a dife
rença que faz o grau de contato com o consumi
dor. Tomemos um aeroporto como exemplo: al
gumas de suas atividades envolvem alto contato 
com seus consumidores (funcionários de atendi
mento que lidam com a fila de passageiros; co
missários que servem alimentos e bebidas; fun
cionários de controle de passaporte e equipe de 
segurança que confere a documentação e a baga
gem) . Esses funcionários operam no que é deno
minado ambiente de linha de frente. Outras par
tes do aeroporto não estão em contato direto ou 
estão em contato relativamente limitado com os 
consumidores (transporte de bagagem; opera
ções noturnas; equipe de terra que coloca os ali
mentos a bordo e faz manutenção da aeronave; 
pessoal de limpeza; pessoal de cozinha a admi
nistradores). Raramente os vemos; todos desem
penham aquelas tarefas vitais de baixo contato 
com os consumidores e são denominados reta
guarda da operação. Muitas operações possuem 

ADNlINISTRAÇAo DA PRODUÇ/\O 

uma mistura de microoperações de linha de fren
te (de alta visibilidade) e de retaguarda (de 
baixa visibilidade). 

Implicações dos 4 Vs da produção 

Todas as quatro dimensões possuem impli
cações para o custo de criação de produtos e ser
viços. De forma simples, alto volume, baixa va
riedade, baixa variação e baixa visibilidade 
(contato) com o consumidor, todos ajudam a 
manter os custos de processamento baixos. De 
forma inversa, baixo volume, alta variedade, alta 
variação e alta visibilidade (contato) com o con
sumidor geralmente carregam algum tipo de pe
nalidade em custo para a produção. Por isso, a 
dimensão volume é desenhada com sua extremi
dade "baixa" à esquerda, ao contrário das outras 
dimensões, para manter todas as implicações de 
"baixo custo" à direita. A Figura 1.10 resume as 
implicações desse posicionamento. 

De certa forma, a posição de uma operação 
nas quatro dimensões é determinada pela de
manda do mercado a que está servindo. Entre
tanto, grande parcela das operações possui algu
ma discrição ao moverem-se nas dimensões. Veja 
as diferentes posições que os bancos adotaram na 
dimensão visibilidade. Em determinado momen
to, usar os caixas era a única forma que os clien
tes tinham para contatar o banco. Outros serviços 
foram desenvolvidos pelos bancos para criar mer
cados diferentes. Para quase qualquer tipo de in
dústria, podem-se identificar operações que se 
encontram em diferentes partes das quatro di
mensões, e que estão, dessa forma, implicitamen
te competindo por negócios de formas diferentes. 
A Figura 1.11 ilustra as diferentes posições, nas 
quatro dimensões, da cadeia de hotéis Formule 1 
(veja boxe sobre o Formule 1) e de um tipo de 
hotel bem diferente. Um hotel de lazer em uma 
ilha no Caribe, por exemplo, oferece basicamente 
os mesmos serviços de qualquer outro hotel. 
Entretanto, poderia perfeitamente ser um hotel 
pequeno, de natureza intimista, com relativa
mente poucos hóspedes (alguns hotéis de lazer 
desse tipo abrigam somente 10 ou 20 hóspedes 
de cada vez). Sua variedade de serviços é prati
camente infinita, uma vez que os hóspedes po
dem sempre fazer pedidos individuais em termos 
de comida ou entretenimento. Variação pode ser 
muito alta, com o hotel fechando fora da estação 
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Implicações Implícaçües 

Baixa repetição Alta repetitividade 

Cada funcionário parti EspecIal ização 

cipa mais do trabalho • Baixo Volume AliO" 1 Sistematização 

Menor sistematização Capita l intensIvo 

Alto custo unitário Baixo custo unitário 


Flexível Bem definida 

Completo Rotineira 

Atende às necessidades • Alta Variedade Padronizada 


Baixa "I
dos co nsumidores Reg ular 

Alto custo unitário Baixo custo unitário 


Capacid de mutante Estável 

Tolerância de espera limitada 
Tempo entre a produção e o Satisfação definida pela 


percepção do consumidor 

Alta Visibilidade 

consumo 

Padronização
Necessidade de habilidade 
Pouca habilidade de contatode contato com o consu 
Al ta utilização de funcionáriosmidor 

Centralização
Avariedade recebida é alta 

Baixo custo un itário
Alto custo unitário 

WA"Fi 1.10 Tipologia de operações. 

Antecipação 
Flexibilidade Alta Variação da demanda Baixa 
Ajustado com a demanda 
Alto custo unitário 

Rotinei ra 
Previsível 
Altautilização 
Baixo custo unitário 

Baixo 

Alta 

Alta 

Alta 

Volume 

Variedade 

Variação 

Visibilidade 

Alto 

Baixa 

Ba ixa 

Baixa 

Hotel sofisticado Hotel Formule 1 

@iI" 1.1 1 Perfil de duas operações. 
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de férias. Finalmente, o contato com o consumi
dor e, portanto, a visibilidade são provavelmente 
bastante altos, dado que se faz necessário verifi
car que os pedidos dos consumidores sejam aten
didos. Tudo isso difere bastante do Formule 1, 
onde o volume é alto (embora não tão alto quan
to um hotel de centro de cidade), a variedade de 
serviço é estritamente limitada e os hóspedes de 
negócios e lazer utilizam o hotel em momentos 
diferentes, o que limita a variação. Mais notavel
mente, o contato com o consumidor é mantido 
ao minimo. O hotel de férias na ilha possui alto 
nível de serviço, mas os oferece a alto custo (e, 
portanto, a alto preço). De forma inversa, o For
mule 1 organiza sua operação de tal forma a mi
nimizar seus custos. 

Formule 1 - A cadeia de hotéis mais barata7 

Fornecer acomodações de hotel a preço acessível, 
que sejam modernas, confortáveis, higiênicas e de quali 
dade consistente parece ser Quase uma contradição. Afi
nai, hotéis são exemplos notáveis de serviços de alto 
contato - são intensivos em funcionários e precisam en 
frentar a variedade deman dada pelos consumidores, 
cada um deles com grande gama de necessidades e ex
pectativas. Então , seria impossível dirigir uma cadeia de 
hotéis bem-sucedida sem transferir aos consumidores o 
alto custo do contato? Não para o Formule 1, subsid iária 
do grupo francês Accor, cuja cadeia de hotéis se espalha 
pela Europa, América do Sul e África do Sul. A cadeia ê 
administrada para oferecer notável valor, adotando dois 
principios nem sempre associados às operações de ho
tel - padronização e uso inovador de tecnologia. 

Geralmente, os hotéis Formule 1 estão localizados 
nas proximidades de áreas industriais servidas por rodo
vias importantes, entroncamentos rodoviários próximos 
às cidades , para estarem visíveis e acessíveis aos consu
midores potencIais. São reconhecidos instantaneamente 
e construídos com materiais pré-fabricados modernos 
em cinco tamanhos - 50, 64, 73, 80 e 98 apartamentos. 
As unidades pré-fabricadas são organizadas em várias 
configurações para se ajustarem às características locais. 
A Figura 1.12 mostra algumas configurações Todos os 
apartamentos possuem 9 m2 de área e são desenhados 
para ser atraentes, fu ncionais, confortáveis e à prova de 
som. O mais importante. são desenhados para facilitar a 
limpeza e a manutenção. Todos possuem as mesmas 
instalações, que incluem cama de casal, cama de soltei
ro , pia, armário, mesa de trabalho com assento, guarda 
roupas e um aparelho de televisão. 

7 Prestação de contas de 1992 do Grupo Aceor; 
FormuLe 1, the nwSI affoniable hotel chairl. Livrelo da empre
sa; DANNELLEY, Sllaron. Groupe Aeeor. Wanllick Business 
School Rep0 r/ , ] 993. 

A recepção de um hote l Fo rmule 1 funciona apenas 
das 6h30min às 10 h da manhã e das 5 às 10 h da noite. 
Fora desses horáriOS, uma máqUina automática aluga os 
apartamentos aos usuários de cartão de crédito, dá aces
so ao hotel, fornece um código de acesso para o aparta
mento e ainda imprime um recibo. A tecnologia também 
é evidente nos sanitários. O local de banho e os vasos 
são automaticamente limpos após o uso e utilizam-se 
dispositivos de vaporização para espalhar uma solução 
desinfetante pelo banheiro que é seca antes de ele ser 
novamente usado. 

Para simpl ificar ainda mais as coisas, os hotéis For
mule 1 não poss uem restaurante, porque estão localiza
dos próximos a restaurantes da região. Entretanto, um 
café da manhã continental está disponível, geralmente 
das 6h30min às 10 h e, obviamente, em sistema de self
service! 

Questões 

1. 	Qual o papel da tecnologia ao permitir que o Formule 
1 mantenha seus custos baixos? 

2. 	 Como o conceito da "padron ização" ajuda o Formule 
1 a manter os custos baixos? 

ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PRODUÇÃO 

Os gerentes de produção possuem alguma 
responsabilidade por todas as atividades da orga
nização que contribuem para a produção efetiva 
de bens e serviços: 

• responsabilidade diTeta por algumas alivi
dades; 

• responsabilidade indireta 	por outras ativi
dades; e 

• responsabilidade ampla para reagir aos de
safios emergentes em administração da 
produção. 

Responsabilidades diretas da 
administração da produção 

A natureza exata das responsabilidades dire
tas da administração da produção dependerá, em 
alguma extensão, da forma escolhida pela orga
nização para definir as fronteiras da função pro
dução. Entretanto, há algumas classes gerais de 
atividades que se aplicam a todos os tipos de pro
dução, não importa como as fronteiras funcionais 
foram definidas. 



54 INTRODUÇÃO 

6,.,11"1.12 Algumas configurações do Formule 1: unidades pré-fabricadas. 

Entendimento dos objetivos estratégicos da 
produção 

A primeira responsabilidade de qualquer 
equipe de administração da produção é entender 
o que se está tentando atingir. Isso implica o de
senvolvimento de uma visão clara de como essa 
função deve contribuir para o atingimento dos 
objetivos organizacionais a longo prazo. Também 
significa a tradução dos objetivos organizacionais 
em termos de implicações para os objetivos de de
sempenho da produção: qualidade, velocidade, 
confiabilidade, flexibilidade e custo. Todos esses 
assuntos são discutidos no Capítulo 2. 

Desenvolvimento de uma estratégia de 
produção para a organização 

A administração da produção é uma ocupa
ção que envolve centenas de decisões minuto a 
minuto. Em função disso, é vital que os gerentes 
de produção tenham um conjunto de princípios 
gerais que possa orientar a tomada de decisão . 
em direção aos objetivos a longo prazo da orga
nização. Isso é uma estratégia de produção. Envol
ve a habilidade de colocar a estratégia de produ
ção na estratégia geral da organização, por 
exemplo, no processo decisório global da organi
zação. Também envolve reconciliação das fre
qüentes pressões dos requisitos conflitantes do 
mercado com as capacitações dos recursos de 
produção. O Capítulo 3 trata da estratégia de 
produção. 

Projeto dos produtos, serviços e processos de 
produção 

Projeto é a atividade de definir a forma físi
ca, o aspecto e a composição física de produtos, 
serviços e processos. Embora a responsabilidade 
direta pelo projeto dos produtos e serviços da or
ganização possa não ser parte da função produ
ção em algumas organizações, ele é crucial para 
as outras atividades de produção. Examinaremos 
o processo de projeto em geral no Capítulo 4 e o 
projeto de produtos e serviços, em particular, no 
Capítulo 5. O próprio processo de transformação, 
no entanto, precisa ser projetado. Em um nível 
mais estratégico, isso significa projetar toda a 
rede ampla de operações que fornece inputs para 
a função produção e entregar seus outputs aos 
consumidores. Esse assunto é tratado no Capítulo 
6. Em termos mais imediatos, os gerentes de pro
dução precisam desenhar seus arranjos físicos e o 
fluxo de processo dos recursos transformados por 
meio da produção, assunto tratado no Capítulo 
7. Estão fortemente ligados os principais recursos 
de transformação de qualquer operação - tecno
logia de processo e pessoas. Os assuntos de pro
jeto que envolvem a tecnologia de processo e o 
projeto do trabalho são tratados nos Capítulos 8 
e 9, respectivamente. 

Planejamento e controle da produção 

Planejamento e controle é a atividade de 
decidir sobre o melhor emprego dos recursos de 

http:6,.,11"1.12


ADMI NISTRAÇÃO DA PRODUÇ}..O 55 

produção, assegurando, assim, a execução do que 
foi previsto. O Capítulo 10 explica a natureza das 
atividades de planejamento e controle, enquanto 
o planejamento e controle da capacidade, de for
ma a atender aos níveis de demanda flutuante, é 
tratado no Capítulo 11. O planejamento e controle 
do fluxo dos recursos transformados por meio da 
produção é tratado no Capítulo 12, que enfoca a 
administração de estoque, e no Capítulo 13, que 
trata da administração da "cadeia de suprimento". 
Algumas abordagens específicas de planejamento 
e controle foram desenvolvidas para circunstân
cias particulares. Por exemplo, o materiais requi
rements planning é tratado no Capítulo 14, o pla
nejamento e controle just in time (JIT) é descrito 
no Capítulo 15, enquanto o Capítulo 16 trata do 
planejamento e controle das operações de proje
to. Finalmente, o Capítulo 17 enfoca a adminis
tração da qualidade de produtos e serviços. 

Melhoria do desempenho da produção 

A responsabilidade permanente de todo ge
rente de produção é melhorar o desempenho de 
suas operações. Deixar de adotar melhorias, de 
forma a acompanhar pelo menos os concorrentes 
(em organizações que visam ao lucro), ou deixar 
de adotá-las segundo um ritmo que atenda às ex
pectativas crescentes dos consumidores (em to
das as organizações), é condenar a função produ
ção a manter-se sempre distante das expectativas 
da organização. O Capítulo 18 descreve a manei
ra como o processo de melhoria pode ser organi
zado dentro da produção. Outra forma de melho
rar a produção é evitar que erros ocorram. O 
Capítulo 19 trata da prevenção de falhas na pro
dução e de como enfrentá-las quando ocorrem. 
Finalmente, a mais poderosa de todas as idéias 
de melhoria, a administração da qualidade total 
(total quality management - TQM), é enfocada 
no Capítulo 20. 

Responsabilidades indiretas dos gerentes 
de produção 

Muitas decisões tomadas fora das fronteiras 
da função produção afetam suas atividades. Por 
exemplo, o desenvolvimento de projetos de pro
paganda está visivelmente na esfera do marke
ting, mas poderá ter impacto significativo na pro
dução ao afetar os níveis de demanda global e o 

composto de produtos e serviços que os consumi
dores desejarão. Nessas circunstâncias, a respon
sabilidade da administração da produção é ex
plorar as possíveis conseqüências dos planos de 
propaganda preparados pela função marketing. 
Os gerentes de produção devem entender o im
pacto desses planos sobre a produção, deixar cla
ro para os gerentes de marketing o que podem e 
não podem fazer em resposta a qualquer mudan
ça de demanda e trabalhar em conjunto com a 
função marketing para encontrar formas que lhes 
permitam atender ou administrar as necessidades 
do mercado, dando, assim, condições para que a 
produção trabalhe eficiente e eficazmente. 

É trabalhando junto com outras partes da 
organização que se formam as responsabilidades 
"indiretas" mais importantes da administração da 
produção. Indiretas não significa que essas res
ponsabilidades não sejam importantes. Ao con
trário, é considerado uma base fundamental dos 
princípios organizacionais modernos que os limi
tes funcionais não devam prejudicar a eficiência 
dos processos internos. Portanto, desenvolver e 
melhorar os relacionamentos entre a produção e 
as outras funções da empresa deveria ser a con
tribuição central da produção para o desempe
nho geral. 

A Figura 1.13 ilustra algumas responsabili
dades quanto ao relacionamento entre a função 
produção e as outras funções . Embora o fl uxo de 
informação entre as funções não seja completo, 
ele fornece uma idéia da natureza de cada rela
cionamento. Entretanto, note que as funções de 
apoio possuem relacionamento diferente com a 
produção comparadas com as outras funções 
centrais. A responsabilidade da administração da 
produção em relação às funções de apoio é pri
mordialmente certificar-se de que elas compreen
dam as necessidades da produção e colaborem 
para satisfazê-las. A fun ção produção é claramen
te o maior consumidor interno. O relacionamento 
com as outras dnas funções centrais é mais seme
lhante - menos do tipo "isto é o que queremos" e 
mais do tipo "isto é o que podemos fazer atual
mente, como podemos reconciliar isso com as ne
cessidades do negócio?". 

Responsabilidades amplas dos gerentes 
de produção 

Tanto as responsabilidades diretas como in
diretas da administração da produção focalizam 



Análise financeira 
para desem penha 

opções de nova 
tecnologia 

~ 

e decisões ---------. 

Desenvolvimento 

Idéias de novos 

Entendimento das 
capacitações e restrições 

de recrutamento 
e treinamento 

Fornecimento de 
sistemas para projeto, 

E"g::i:o::,"o~O'"Ç,O______ 

56 INTRODUçAo 

das necessidades 

\ 
tecnológicas do 
processo Entendimento das

Forneci menta de capacitações e restriçõesAnál ise dasdados relevantes dos processos de produção 

Entendimento das 

necessidades de 


recursos humanos 


planejamento e controle, 
emelhoria mercado 

Entendimento das 
necessidades de 

sistema e 
infra-estrlltll • ra 

Função informação/ 
tecnologia 

W:s"'i 1.13 	Alguns relacionamentos interfuncionais entre a função produção I operações e outras 
funções principais e de suporte. 

largamente as questões que dão benefícios claros 
e imediatos para a própria organização. Todavia, 
cada vez mais, tem-se reconhecido que todos os 
negócios, incluindo seus gerentes de produção, 
possuem um conjunto de r esponsabilidades mais 
amplas. Algumas destas dizem respeito a interes 
ses de mais longo prazo do negócio, algumas são 
responsabilidades com o ambiente no qual o ne 
gócio opera e outras são responsabilidades em 
relação ao bem-estar das pessoas que trabalham 
na empresa. Diferentes negócios vão interpretar 
essas responsabilidades mais amplas de formas 
diferentes. AqlÚ, identificamos seis responsabili 
dades que são de importância geral para os ge
rentes de produção e já são questões importantes 
no início do século XXI. 

• 	 Globalização - o mundo parece um lugar 
menor; muito poucas operações não com
pram ou vendem para mercados estran

geiros. Como os gerentes de produção li
dam com esse conjunto expandido de 
oportunidades? 

• Proteção ambiental 	- os gerentes de pro
dução não podem evitar a responsabilida
de pelo desempenho de sua organização 
em face do meio ambiente. São, geral
mente, falhas operacionais as raizes de 
desastres ecológicos, e as decisões de pro
dução (como projeto de produto) podem 
causar impacto em questões ambientais 
de longo prazo. Portanto, como pode ha
ver equiliblio entre responsabilidade am
biental e fatores econômicos? 

• Responsabilidade social 	- a forma como 
uma operação é administrada tem impac
to significativo sobre os indivíduos que ali 
trabalham, sobre os indivíduos que traba
lham para seus fornecedores ou muitas 



vezes para seus consumidores), os grupos 
que representam os interesses dos em
pregados e a comunidade local, onde 
está inserida a operação. Como as opera
ções podem ser administradas para gerar 
empregadores responsáveis e bons vizi
nhos? 

• 	 Consciência tecnológica - tecnologia sem
pre foi parte central das preocupações da 
administração de produção (questões de 
tecnologia de processo, por exemplo, são 
tratadas no Capítulo 8). Entretanto, em 
tempos de mudanças particularmente rápi
das de tecnologia, os gerentes de produção 
têm a responsabilidade de compreender as 
implicações até mesmo de tecnologias 
que parecem não ser diretamente relacio
nadas com suas atividades. Quantas ope
rações em 1995, por exemplo, entendiam 
completamente o impacto que as tecnolo
gias de Internet teriam em quase LOdos os 
tipos de operações? 

• 	 Gestão do conhecimento - cada vez mais é 
reconhecido que o recurso-chave em ne
gócios é o conhecimento que se detém. 
Conhecimento é adquirido por meio de 
experiência; experiência, por meio de ati
vidade; e atividade (fazer coisas), do que 
trata a administração de produção. Essa é 
a razão pela qual os gerentes de produção 
possuem a responsabilidade particular de 
contribuir para a construção do estoque de 
conhecimento da organização por meio 
de processos de aprendizado que deve
riam acompanhar suas atividades em an
damento. 

Todas essas responsabihdades amplas repre
sentam desafios consideráveis para os gerentes 
de produção modernos, assim como os desafios 
mais óbvios de melhorar a forma como produ
zem e fornecem os produtos ou serviços. Todos 
serão abordados no decorrer do livro e comenta
dos no último capítulo. 

Produção Verde na Body SlJop8 

A Body Shop formula e fabrica produtos de cuida
dos para a pele e cabelo, mas, ta lvez, seja mais conheci
da por suas lojas exclusivas e altamente bem-sucedidas 

FRANSSEN, M. Beyond profits. Business Quartely, 
Autumn 1993 ; HOPFENBECK, W. The green managemenl re
vo l.ution. Prenti ce Ha l! , 1992. 
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cheias de loções, sabões, xampus e óleos coloridos e 
brilhantes. É também reconhecida por sua abordagem 
positiva à produção ambientalmente consciente. A em
presa tem conduzido suas operações verdes utilizando 
apenas embalagens mínimas e simples, estimulando a 
reciclagem e o uso de refil, não testando produtos em 
animais, usando materiais naturais, sempre Que possível, 
eadotando políticas sociais explícitas e decisivas. Embo
ra nem sempre sem críticas, a Body Shop argumenta Que 
deseja provar Que é possível desenvolver um negócio 
rentável e, ao mesmo tempo, respeitar o ambiente, as 
comunidades impactadas por suas operações, seus fun
cionários e consumidores. Essa filosofia afeta suas políti
cas de administração da produção de várias maneiras: 
• 	Compras socialmente responsáveis. Anteriormente, 

os ro los de madeira para massagear os pés eram 
comprados de uma empresa de Frankfurt. Agora, a 
empresa compra-os de uma oficina Que fundou em 
uma vila da índia para dar treinamento aos adolescen
tes de um orfanato. Ignorando os custos menores, a 
empresa paga o mesmo preço à oficina da índia, Que 
utiliza o adicional de receita para melhorar os padrões 
educacionais, de saúde e de n ut ri~ão da vila. Seis ofi
cinas similares foram criadas na India. 

• 	 Utilização de recursos renováveis. A empresa assu
miu a liderança ao encorajar uma fábrica de papel do 
Nepal a substitui r o corte de árvores da floresta local, 
para uso como matéria-prima, pela utilização de fontes 
renováveis, como cascas de banana. 

• 	Localização social. A empresa comprou uma fábrica 
abandonada em uma área de Glasgow (Escócia) e 
transformou-a em fábrica de sabão Que agora produz 
25 mi lhões de barras, vendidas em todo o mundo. 
Além de criar empregos necessários para a área, a 
Quarta parte do lucro é transformada em projetos co
munitários. 

• 	Reutilização. A empresa fornece serviço de refil em 
todas as suas lojas, onde as embalagens plásticas va
zias podem ser enchidas com redução no preço de 
compra. Cerca de dois milhões de embalagens são 
anualmente enchidos, apenas no Reino Unido. 

• 	 Reciclagem de resíduos. A maioria dos polímeros 
sintéticos recicláveis usados nas embalagens precisa 
ser separada antes da reciclagem. A empresa possui 
um esquema-padrão de rotulagem que identifica o tipo 
de plástico utilizado em cada uma de suas embala
gens. Isso possibilita o processo de separação e torna 
a reCiclagem mais fácil. 

/' 

Questões 

1. 	 Como você acha Que a política ambiental da Body 
Shop relaciona-se com aestratégia geral da empresa? 

2. 	 Quais você acha Que são os dilemas impostos pelas 
decisões descritas para os gerentes de produção da 
empresa? 

8 
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MODELO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
PRODUÇÃO 

Agora, podemos combinar duas idéias para 
desenvolver o modelo de administração da pro
dução que será usado neste livro. A primeira é o 
modelo input-transformação-output e a segunda é 
a categorização das áreas de atividade da admi
nistração da produção. A Figura 1.14 mostra 
como essas duas idéias se combinam. 

Agora, o modelo mostra dois loops de ativi
dades inter-relacionadas. Sua base corresponde, 
mais ou menos, ao que é, geralmente, visto como 
administração da produção, e o topo, como estra
tégia de produção. Este livro concentra-se no pri
meiro loop, mas tenta cobrir bastante o segundo, 
para permitir que o leitor entenda o sentido es
tratégico do trabalho do gerente de produção. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que é administração da produção? 

• Administração 	da produção é o termo 
usado pelas atividades, decisões e respon-

Recursos de 
entrada (input) 

Ambiente 

Saídas: pro
dutos e ser

viços (output) 

entrada de 
transformação Ambiente 

W!:!""1.14 Modelo geral de administração de produção e estratégia de produção. 

sabilidades dos gerentes de produção que 
administram a produção e a entrega de 
produtos e serviços. 

• É uma das funções centrais de qualquer 
negócio, embora possa não ser chamada 
administração da produção em algumas 
indústrias. 

• A gama de responsabilidades varia entre 
empresas, mas geralmente vai justapor-se 
até certo ponto a outras funções. 

• A administração 	da produção pode tam
bém ser vista como a parte de qualquer 
responsabilidade de função ou gerência 
que envolva produção de produtos e ser
viços internos da organização, em con
traste com as decisões estritamente técni
cas que eles podem tomar dentro de suas 
funções . 

Quais são as similaridades entre todas 
as operações produtivas? 

• Todas as operações produtivas podem ser 
modeladas como processos que transfor
mam recursos de ehtrada (input) em re
cursos de saída Coutput). 

http:W!:!""1.14


• Todos os recursos de entrada possuem re
cursos transformadores, que são, geral
mente, divididos entre "instalações" e 
"pessoal". Todos também possuem recur
sos transformados, que são uma combina
ção de materiais, informações e consumi
dores. 

• Todas as operações transformam recursos 
de input em recursos de output ao agir em 
algum aspecto de suas propriedades físi
cas, propriedades de informação, posse, 
localização, estoque ou acomodação, esta
do fisiológico ou psicológico. 

• Todas 	as operações produzem alguma 
combinação de bens ou produtos físicos 
(tangíveis) e serviços menos tangíveis. 
Poucas operações produzem somente pro
dutos físicos ou somente serviços. 

• Todas as 	operações podem ser divididas 
em microoperações, que formam uma 
rede de relacionamentos de consumido
res-fornecedores internos dentro da ope
ração. 

• Todas 	as operações podem ser vistas 
como um conjunto de processos de negó
cios que geralmente cruzam microopera
ções baseadas em função. 

Como as operações produtivas diferem 
uma da outra? 

• 	As operações diferem em termos de volu
me de seus recursos de saída. Volume alto 
é geralmente associado a custo baixo. 

• Todas as operações diferem em termos da 
variedade dos outputs que produzem. Bai
xa variedade é normalmente associada a 
custo baixo. 

• Todas as operações variam de acordo com 
a variação da demanda com a qual elas 
precisam lidar. Variação baixa é geral
mente associada a custo baixo. 

• Todas as operações variam em termos do 
grau de "visibilidade" ou grau de contato 
com o cliente que possuem. Baixa visibili
dade é normalmente associada a custo 
baixo. 
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Quais são as responsabilidades dos 
gerentes de produção? 

• Eles 	traduzem a direção estratégica de 
uma empresa em ação operacional. 

• Projetam a operação, não só 	os produtos 
e serviços, mas também os sistemas ou 
processos que os produzem. 

• Planejam 	e controlam as atividades das 
operações ao decidir quando e onde as 
atividades ocorrerão e ao detectar e reagir 
a quaisquer desvios dos planos. 

• 	Melhoram o desempenho da operação 
com referência a seus objetivos estratégi
cos, por meio da combinação de ativida
des maiores ou menores de melhoria. 

• 	As responsabilidades indiretas incluem 
trabalho conjunto com outras áreas fun
cionais do negócio. 

• 	 As responsabilidades amplas incluem com
preensão do impacto sobre a operação, da 
globalização, da responsabilidade am
biental, da responsabilidade social, de no
vas tecnologias e da gestão do conheci
mento. 

ESTUDO DE CASO 

Uma viagem de negócios a Bruxelas 

Opouso de meu vôo de Estocolmo estava atrasado. 
O piloto informou-nos que estávamos em uma "fila" de 
aviões sobre nuvens de neve que davam a Bruxelas seu 
primeiro ar de inverno. Ocontrole de tráfego aéreo havia 
interrompido as operações, por curto período de tempo, 
de madrugada, e os pousos dos vôos da manhã proce
dentes de países europeus estavam, agora, sendo inter
calados com os pousos dos imensos Jumbos proceden
tes do Oriente e dos Estados Unidos. Após um atraso de 
20 minutos, passamos aos solavancos através das nu
vens e pousamos em uma pista recentemente desobstruí
da. Mesmo assim, havia mais um "problema" para o ta
xiamento da aeronave; fomos informados de que a 
remoção da neve próxima às plataformas de desembar
que ainda estava sendo feita, para que os aviões pudes
sem dirigir-se aos pontos de desembarque e túneis mó
veis. Em volta do aeroporto, pude ver os pisca-piscas de 
advertência dos veículos de remoção de neve, das peruas 
dos fornecedores de refeições, dos caminhões-pipas 
com combustível, dos ônibus para transporte da tripula
ção e de passageiros, dos carros de políCia e de vários 
outros veículos, todos cumprindo suas tarefas. O aero
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porto de Bruxelas sem pre parece lotado, com cerca de 
10 milhões de passagei ros por ano, mas nessa manhã a 
complexidade e a escala de operações eram pa ~ icul a r-
mente evidentes. . 

Finalmente, após urna hora, deixamos O avião, os 
motores foram desligados, e atravessamos um túnel mó
vel coberto de gelo, deixando para trás um avião todo em 
desordem, resultado da confusão deixada por passagei
ros impacientes. Passamos pela equipe de limpeza e fun
cionários de manutenção que ag uardavam do lado de 
fora. "Terão problemas nesta manhã; mais sujeira para 
limpar e, provavelmente, menos tempo do que o usual 
para fazer isso porq ue a linha aérea deseja retornar rápi
do com o avião para cumprir horário", comentei com 
meus colegas. Ainda pOdíamos ouvir os sons das frenéti
cas atividades que ocorriam na parte inferior do avião: 
desembarque de bagagem e carga, chegada de veículos 
com alimentos, abastecimento de combustível e técnicos 
checando motores e controles extern os, tod os tentando 
fazer o trabalho com correção e rap idez, sem considerar 
que não podiam evitar o vento gelado e cortante do lado 
de fora da aeronave! 

Do túnel, passamos por salas de embarque lotadas, 
onde grupos de pessoas espe ravam ansiosamente a cha
mada de seus vôos já bastante atrasados. Depois, em es
teiras rolantes, passamos vagarosamente por outras salas 
de embarque, igualmente superlotadas de passageiros, 
Ansiosos para sair da multidão, apressamos o passo, to
mando um caminho que passava em frente de cafés, ba
res e lojas, procurando evitar a comum fila matinal de 
controle de passaportes, Deveria ter-me lembrad o do an
tigo adágio "devagar Se vai ao longe" , porque meu próxi
mo destino seria a sala de primeiros socorros! Havia es
corregado, possivelmente, em café derram ado Que não 
havia sido limpo na correria da manhã, caído fe io e torci
do meu tornozelo, além de quebrar minha garrafa de li
cor com prada no free shop. "Pelo men os, lim parão o 
piso após tudo isso". pensei, tristemente. 

Apropriadamente medicado, cami nhei com dific ul
dade junto com meus co legas, entrei na longa fi la de 
controle de passaporte e, final! ente, fu i retirar minha 
bagagem. Com o excelente novo sistema de retirada de 
bagagem de Bruxelas, os passageiros, normalmen te, re
tiram seus pe rtences com facilidade, mas meu acidente 
havia alterado isso! Procurando na tela de vídeo, não en
contramos nenhuma referência à chegada de nosso vôo; 
as bagagens remanescentes de nosso vôo já haviam sido 
removidas da esteira e guardadas em uma sala próxima. 
Após alguma formalidade, recebemos nossos perten ces 
e, apressadamente (lentamente, em meu caso) , fomos â 
área de táxis. Nossa esperança de rápido trajeto até a ci
dade foi dissipada quandO vimos uma longa fila debaixo 
do vento gelado. Descemos à estação, on e um trem 
expresso partia a cada 20 minutos. Acabávamos de per
der um! 

Após um dia ocupado e bem-sucedido em nosso 
escritório de Bruxelas, chamamos um táxi e retornamos 
ao aeroporto à noite, na hora do rush. A área de guichês 
de embarq ue está loca li zada no pi so superior de um ex
tenso terminal novo, mui to bem organizado e eqU ipado. 
No local de desembarque dos táxis, á um grande dis
playeletrônico que lista todas as partidas prog ramadas 
para as próximas horas, mostrando o número do guichê 
apropriado a cada vôo. A rap idez do sistema de check-in 
havia melhorado muito, não havia nenhuma fila em nos
so guichê e nós três rece bemos o bilhete de embarque 
em apenas alguns minutos. Nossa bagagem foi conduzi
da em esteiras transportadoras para uma sala dois anda
res abaixo. Uvretos exp licam que o novo prolongamento 
do term inal foi inaugurado para tornar possível o trajeto 
do check-in ao embarque em apenas 20 minutos, o que 
enVOlveu investimento em automação do sistema de ma
nipulação de bagagem de última geração. Em minha Cilti
ma visita, sem contar os atrasos do tráfego a caminho 
do aeroporto, constatei que o sistema funciona, mas te
nho dúvidas S8 funcionaria se todos chegassem apenas 
20 minutos antes do embarque! Não éà toa que el es avi
sam que o check-Frl deve ser feito uma hora antes: tam
bém proporciona aos passageiros muito mais tempo 
para gastar dinheiro nas lojas do fre e shop, restaurantes 
e bares ! 

Nessa ocasião, minha perna ferida havia inchado, 
estava latejando e doendo. Essa parecia ser uma situação 
de rot ina para o pessoal de check-in, que providenciou 
uma cadeira de rodas e um funcionário para levar-me ao 
portão de controle e segurança. Enquanto meus colegas 
desceram para a sala de espera por escada ro lante, tomei 
outro caminho pelo elevador e chegamos juntos ao lado 
do free SI70P, onde o funcionário deixou-me a seus cu i
dados. Como tínhamos algum tempo, compramos nova
mente o licor, alguns chocolates bel gas, e fomos tomar 
Café. Embora BnJxe las seja reconhecida por sua excelen
te cozinha, rlão esperávamos encontrar alto padrão de 
alimentação no ambiente de serv iço rápido do aeroporto; 
estávamos errados! O aroma delicioso de alimento fres
co atraiu nossa atenção, não nos deixando desaponta
dos. Após um bem-vindo copo de cerveja sabor framboe
sa, fomos para a sala vip da li nha aérea. 

A visão externa do aeropo rto não era nada animado
ra! Após um dia Quente eensolarado, mais nuvens carre
gadas de neve haviam chegado, e um vento gelado so
prava sobre a pista. Equipes de remoção de gelo estavam 
trabalhando no av ião estacionado e outras tratavam de 
manobras, sinalizando entre as movi men1ações de 
aviões. Preocupados com o possível atraso e a perda de 
nossa conexão para Oslo , dirigimo-nos ao balcão de in
formações na linha aérea. Após algumas ligações, fomos 
informados de que, embora pudesse haver algum atraso, 
o pessoal de Oslo já estava a par dos vôos de conexão, 
inclusive do procedente de Bruxelas. Essa ori entação 
genti l e profissional deixou-nos muito mais à vontade, e 
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até nos deram permissão para enviar mensagens por fax 
ou telefone a nosso destino. Não poderiam ter sido mais 
gentis! 

Foram feitos anú ncios de pequenos atrasos pelo 
serviço de alto-falantes, e não demorou muito para ser
mos encaminhados para o embarque. Do lado de fora, na 
escuridão em torno do avião, os caminhões de bagagem 
já se retiravam, e um trator de tração gIgante era conec
tado às rodas dianteiras da aeronave. Após dez minutos, 
estávamos no final da pista, prontos para decolar. 

"Hoje deve ter sido um dia muito agitado para as 
pessoas responsáveis por manter o aeroporto aberto", 
pensei, "mas, talvez, cada dia ofereça se us próprios de
safios em uma operação de tamanha complexidade." 

Questões 

1. 	 Identifique todas as microaperações e suas atiVIda
des que foram mencionadas 

2. 	ClaSSifique-as conforme a estrutura da Tabela 1.4. 

3. 	 Quais dessas microoperações foram mais afetadas 
pelo rigor do tempo? 

4. 	Aproximadamente, quantas organizações diferentes 
estão envo lvidas na entrega dos bens e serviços des
critos neste caso? Quais as implicações disso? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

Todos os capItulas apresentam questões 
para discussão. Algumas delas podem ser respon
didas pela leitura do capítulo. Outras exigirão al
gum conhecimento da atividade empresarial e 
outras poderão exigir alguma pesquisa adicional. 

1. 	 O porto de Roterdã é o maior do mun
do. Representa um elo vital entre o 
transporte marítimo de carga e o tram; 
porte no interior da Europa, como o fer 
roviário, o rodoviário e o fluvial. Rela 
cione os processos de transformação 
que você julga de responsabilidade dos 
gerentes de produção do porto e identi
fique seus inputs e outputs. 

2. 	 Descreva as operações das organizações 
a seguir usando o modelo de transfor
mação. Identifique cuidadosamente os 
recursos de transformação, os recursos 
transfonnados, o tipo de processo de 
transformação e os outputs resultantes 
do processo de transformação: 

a. 	 aeroporto internacional; 
b. 	 supermercado; 
c. 	 fábrica de carros de alto volume. 
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3. 	 Que compostos de bens e serviços são 
produzidos pelas seguintes operações: 
a. 	 indústria de aviões de grande porte; 
b. 	 C&A (cadeia de lojas)i 
c. 	 serviço de encomendas Federal Ex

press; 
d. 	 carros Volvo; 
e. 	 hotéis Novotel? 

4. 	 Por que a administração da produção é 
relevante para os gerentes de outras 
funções organizacionais? 

5. 	 Explique as diferenças entre microope
rações e macrooperações. Descreva al
gumas microoperações de uma universi
dade e discuta os relacionamentos entre 
seus clientes e fornecedores internos. 

6. 	 Converse com um gerente de produção 
de uma organização local e procure sa
ber o que ele faz e corno trabalha com 
as funções marketing, finanças, recur
sos humanos e compras da organização. 

7. 	 Esboce a hierarquia de operações de 
uma pequena empresa manufatureira. 

8. 	 Quais as principais diferenças entre clien
tes internos e externos? 

9. 	 Discuta as vantagens e desvantagens de 
proteger a produção do meio ambiente. 
Ilustre sua resposta com uma organiza
ção de sua escolha. 

10. Corno 	você acha que um serviço de 
transfusão de sangue protege-se contra 
a incerteza ambiental? 

11. Descreva o volwne. a variedade e a va
riação e o IÚvel de contato (visibilida
de) com o consumidor para as seguin
tes organizações: 
a. 	 parque temático; 
b. 	 padaria; 
c. 	 dentista. 

12. Explique 	as vantagens e desvantagens 
de uma operação ao reduzrr seu volu 
me, variedade e "visibilidade" (contato 
com o consumidor). Como uma univer
sidade pode mudar o volume, a varie
dade e o contato com o consumidor 
para reduzi! seus custos? 

13. 	Quais seriam as principais atividades de 
design, de planejamento e controle e de 
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~ 
melhoria de um grande aeroporto, 
como o Heathrow de Londres? 

14. 	Em anos recentes, vem ressurgindo o 
interesse por administração da produ
ção em universidades, mas, principal
mente, em empresas. Por que você acha 
que isso está ocorrendo? 
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Papel ,:Estratégico e Objetivos 
da Produção 

INTRODUÇÃO 

Se qualquer departamento de produção de
seja entender sua contribuição para a organiza
ção de que faz parte, deve responder a duas 
questões. A primeira é sobre o papel da função 
produção - isto é, que papel se espera que ela de
sempenhe dentro da empresa? Segunda, quais os 
objetivos de desempenho específicos utilizados 
pela empresa para avaliar a contribuição da pro
dução em suas aspirações estratégicas? Ambos 
esses assuntos são de importância vital a qual

quer operação. Sem a apreciação de seu papel 
Aê!go d~mp!esa, as pessoas que dirigem apro
dução nunca podem estar seguras de que, real
mente, estão contribuindo para o sucesso da em
presa a longo prazo. Em nível maiS prático, é 
impossível saber se uma operação é bem-suce
cUda ou não, se os objetivos de desempenho es
pedficos em relação aos quais seu sucesso é men
surado não estão claramente explicitados. Este 
capítulo trata desses assuntos. Em nosso modelo 
geral de administração da produção, eles são re
presentados pelas áreas indicadas na Figura 2.1. 

Ambiente Cobertos neste 
capítulo 

Recursos de 
entrada a serem 
transformados 

Materiais 
Informação 

Consumidores 

Instalações 
Pessoal 

Recursos de 
entrad ade 

transformação 

Recursos 
de entrada 

Ambiente 

Objetivos 
estratégicos de 

produçã o ~/ 

Saída: produtos 
e serviços 

614"" 2. 1 Este capitulo cobre o papel e os obj'tivos estratégicos da administração de produção. 
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Qual papel a funçao produçao deveria desempenhar para atingir o sucesso estratégico? 

Quais são os objetivos de desempenho da produção e quais são os benefícios internos e 
externos que derivam do fato de exceder-se em cada um deles? 

PAPEL DA FUNÇÃO PRODUÇÃO 

Usamos a expressão papel da função produ
ção para designar algo além de suas responsabili 
dades e tarefas óbvias na empresa. Designamos 
com ela a razão básica da função - o principal 
motivo de sua existência. 

Por que toda empresa precisa preocupar-se 
com uma função produção? A maioria das em
presas e organizações tem a opção de contratar 
fora a produção de seus serviços e bens e tor
nar-se empresas "virtuais". Podem, simplesmen
te, pagar a alguma outra empresa para fornecer 
o que sua função produção faz. Assim, isso levan
ta outra questão: "O que a função produção pre
cisa fazer para justificar sua existência na empre
sa?" É esse papel que estamos considerando. Três 
outros papéis par cem ser particularmente im
portantes par a função produção: 

• 	como implementadora da estratégia em
presarial; 

• 	como apoio para a estratégia empresarial; 

• 	 como impulsionadora da estratégia em
presarial. 

Implementação da estratégia empresarial 

'm dos papéis da produção é implementar 
a esrratégia empresarial. A maioria das empresas 
possui algum tipo de estratégia, mas é a produ
ção q e a coloca em prática. Afinal, você não 
pode tocar uma estratégia; não pode vê-la; tudo 
o que você pode ver é como a produção se com
porta na prática. Por exemplo, se uma linha aé
rea possui estratégia de atrair maior proporção 
de passageiros que viajam a negócio, é a parte 
produção de cada função que tem a tarefa de 
"operacionalizar" a estratégia. É a "produção" de 
marketing que deve organizar atividades de pro
moção e estabelecer preço apropriado. A "produ
ção" de recursos humanos precisa treinar sua tri

pulação e equipe de terra para atingir níveis ele
vados de serviços aos consumidores. E, o que é 
mais importante: sua função produção terá que 
supervisionar a manutenção das aeronaves, orga
nizar os serviços de bilhetes, o manuseio de ba
gagem e as instalações de espera, orientar a pre
paração de alimentos e bebidas especiais e o 
entretenimento durante os vôos . A implicação 
desse papel para a função produção é muito sig
nificativa: mesmo a estratégia mais original e bri
lhante pode tomar-se totalmente ineficaz por cau
sa de uma função produção inepta. 

Apoio para estratégia empresarial 

Outro papel da produção é apoiar sua estra
tégia. I Isto é, deve desenvolver seus recursos 
para que forneçam as condições necessárias para 
pennitir que a organização atinja seus objetivos 
estratégicos. Por exemplo, se um fabricante de 
microcomputadores decidiu competir para ser o 
primeiro no mercado com novos produtos inova
dores, sua função produção precisa ser capaz de 
enfrentar as mudanças exigidas pela inovação 
contínua. Deve desenvolver ou comprar proces
sos que sejam flexíveis o suficiente para fabricar 
novos componentes e produtos. Deve organizar e 
treinar seus funcionários para que eles entendam 
como os produtos estão mudando e façam as mu
danças necessárias na produção. Deve desenvol
ver relacionamentos com os fornecedores que os 
ajudem a responder rapidamente no fornecimen
to de no os componentes. Quanto melhor for a 
produção ao fazer essas coisas, mais apoio estará 
dando para a estratégia competitiva da empresa. 
Se a empresa adotasse uma estratégia empresa
rial diferente, seria também necessário que sua 
função produção adotasse objetivos diferentes. 
Essa idéia é desenvolvida no capítulo seguinte. 

1 Primeiramente, essa idéia foi popularizada por 
Wickham Skinner na Harvard University. Veja SKINNER, W. 
Manllfactllring: the formidabJe competi tive weapon. John 
Wiley, 1985. 
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Impulsão da estratégia empresarial 	 contrário, qualquer empresa que faça produtos 
e/ou serviços melhores, mais rápidos, em tempo, 

o terceiro papel da produção na empresa é em maior variedade e mais baratos do que seus 
impulsionar a estratégia, dando-lhe vantagem concorrentes possui melhor vantagem que qual
competitiva a longo prazo. Produ tos malfeitos, quer empresa poderia desejar. E, o que é mais 
serviço relapso, entrega lenta, promessas não importante, uma produção que tenha desenvolvi
cumpridas, pouca escolha de produtos ou servi do a capacidade de lidar com qualquer requisito 
ços ou um custo de produção muito elevado fu turo do mercado está garantindo à organização 
afundarão qualquer empresa a longo prazo. Ao os meios para seu sucesso fu turo. Dessa forma, 
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tanto o sucesso de curto prazo quanto o de longo 
prazo advêm diretamente da função produção. 
Uma função produção que esteja oferecendo van
tagem no curto e no longo prazos está "impulsio
nando" a estratégia da empresa ao ser uma im
portante guardiã da competitividade. 

TNT - o grupo de transporte mundial 

Para ilustrar os três papéis da função produção, 
examinaremos o caso da empresa de transporte TNT. 

ATNT é a líder do mercado europeu em distribuição 
expressa global, logística eserviços de correio internacio
nal. Fornece serviços regionais na Europa, Américas do 
Norte e do Sul e Oceania e também serviços globais de 
transporte de carga para quase todos os destinos. Ogru
po, baseado em Amsterdã, emprega 100.000 pessoas 
em todo o mundo. Os principais negócios da TNT são 
cargas em geral , carga expressa rodoviária e aérea e ser
viços especializados, incluindo cargas a granel, manuseio 
de materiais, transporte de autos, transporte refrigerado, 
transporte de rejeitos industriais, distribuição de produ
tos e apoio logístico. O grupo está também diretamente 
envolvido em operações de transporte de passageiros e 
de carga aérea, leasing de aviões, turismo e administra
ção de hotéis de lazer (resorts). 

A face internacional mais familiar do grupo é seu 
TNT Skypack International Express - conjunto de servi
ços de transporte e entrega de pacotes, cargas e objetos 
em cerca de 190 países. O serviço Express Courier usa 
uma rede de computadores on line que liga todas as par
tes de suas operações para comunicação de dados em 
tempo real e para acesso às informações vitais de em
barque. Osistema de informações TNT Skytrak também 
atende ao consumidor, do ponto de coleta de carga, mo
vimentação de encomendas e roteamento até o rastrea
mento para provar a entrega. O Mai lfast's Premium Let
ter Service oferece serviço de mala direta a empresas 
para enviar material diretamente aos postos de correio 
de destino ou fazer entregas nos principais centros co
merciais. O Registered Mail Service providencia recibos 
de entrega assinados. O Express Post Service é prepara
do para competir com os serviços urgentes dos correios. 

O propósito a longo prazo do grupo é forneceí um 
conjunto abrangente de serviços de transporte em todo o 
mundo, ajustado aampla variedade de necessidades dos 
consumidores, nas mais importantes regiões do mundo. 
Individualmente, os variados serviços do grupo compe
tem de formas diferentes. Nos serviços de courier (porta 
a porta), o preço é menos importante do que fatores 
corno variedade de opções de se rviço (no dia seguinte, à 
noite, em dois dias etc.) e garantia de entrega. OMailfast 
enfoca a facil idade de uso e a qualidade do serviço, des

de a coleta até aentrega. O Express Post compete em ra
pidez de entrega e preço. O transporte mais pesado do 
grupo éaltamente competitivo em preço, mas os usuários 
dessa modalidade estão mais dispostos a assinar contra
tos a longo prazo. 

Os três papéis da função produção em uma empre
sa como a TNT podem ser interpretados como segue: 

• 	 Implementação da estratégia empresarial. O grupo 
todo esforça-se para se tornar um fornecedor abran
gente e integrado de serviços mundiais. A produção 
deve estar em condições de avaliar métodos alternati
vos de atingir esse objetivo e de implementar qualquer 
investimento em aviões, veículos, funcionários e siste
mas que for necessário. 

• 	Apoio para a estratégia empresarial. A produção 
deve fornecer entrega confiável em todos os serviços 
oferecidos, com os demais objetivos de desempenho 
ajustados à natureza da concorrência. Especialmente, 
o custo deve ser mantido baixo nos serviços de carga 
pesada e no Express Post. A qualidade do serviço é 
particularmente importante nos serviços de courier e 
no Mailfast. A rapidez de entrega é vital no Express 
Post. Os recursos destinados a esses serviços devem 
ser desenvolvidos para enfatizar os aspectos-chaves 
da competitividade de cada um deles. 

• 	 Impulsão da estratégia empresarial. A produção 
deve movimentar-se para tornar pOSSível à empresa 
exceder o desempenho dos concorrentes eas expecta
tivas dos consumidores, inicialmente, nos aspectos de 
competitividade mais importantes e, eventualmente, 
em todos os aspectos de desempenho. Isso significa 
fornecer um serviço mais confiável, de qualidade su
perior, mais rápido, mais flexível e mais barato do que 
qualquer concorrente. 

Questões 

1. 	Como os vários serviços descritos parecem diferir, 
do ponto de vista da produção? (Comece por identifi
car os objetivos de desempenho diferentes que cada 
serviço deve ter). 

2. 	 Quais são, em sua opinião, os problemas de oferecer 
esses diferentes serviços usando o mesmo conjunto 
de recursos da produção? 

• Julgamento da contribuição da 
produção 

A habilidade de qualquer função produção 
de exercer seus papéis na organização pode ser 
julgada pela consideração de seus propósitos ou 



aspirações organizacionais. Os profs. Hayes e 
Wheelwright, da Harvard University,2 com con
tribuições posteriores do Prof. Chase, da Univer
sity of Southern California,3 desenvolveram o 
que denominaram Modelo de quatro estágios, que 
pode ser usado Q.ara avaliar o papel comyetitivo 
e a contribuição da função produção de qualquer 
tipo de empresa. O modelo traça a progressão 
dessa função, desde o papel negativo que exerce 
no Estágio 1 de produção até tornar-se o elemen
to central de estratégia competitiva no excelente 
Estágio 4 de produção. 

Estágio 1 - Neutralidade interna 

Este é o nível mais fraco de contribuição da 
função produção. As outras funções consideram 
que ela, potencialmente, só pode manter-se neu
tra ou prejudicar a eficácia competitiva da orga
nização. A função produção mantém-se voltada 
para dentro e, no máximo, reage às mudanças 
dos ambientes interno e externo, contribuindo 
pouco para o sucesso competitivo. Sua ambição é 
passar despercebida: pelo menos, quando isso 
ocorre, ela não contribui para o insucesso da em
presa. O restante da organização não vê a produ
ção como fonte de qualquer originalidade, talen
to ou impulso competitivo. Sua ambição é ser 
"internamente neutra", posição em que não pro
cura atingir algo positivo mas, pelo menos, evita 
erros maiores. Mesmo boas organizações podem 
ter problemas causados pela função produção, e 
a publicidade resultante pode ser muito negativa. 

Estágio 2 - Neutralidade externa 

A primeira etapa de rompimento do Estágio 
1 é a função produção começar a comparar-se 
com empresas ou organizações similares. Isso 
pode não conduzi-la imediatamente à "primeira 
divisão" de empresas do mercado, mas, pelo me
nos, pode levá-la a comparar seu desempenho e 
prática aos das concorrentes, e a tentar ser 
"apropriada" ao adotar delas a "melhor prática". 
Seguindo as melhores idéias e normas de desem
penho das demais empresas do setor, estará ten
tando ser "externamente neutra". 

2 HAYES, R. H.; WHEELWRIGHT, S. C. Restoring 
our competitive edge. Jolm Wiley, 1984. 

3 CHASE, R.; HAYES, R. H. Beefing up selvice 
firms. Sloan Management Review, Fali 1991. 
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Estágio 3 - Apoio interno 

Provavelmente, a produção no Estágio 3 
atingiu a "primeira divisão" em seu mercado. 
Pode não ser melhor do que as empresas concor
rentes em todos os aspectos de desempenho, mas 
está junto com as melhores. Ainda assim, a pro
dução no Estágio 3 aspira a ser, clara e certamen
te, a melhor do mercado. Isso é atingido obten
do-se uma visão clara da concorrência ou dos 
objetivos estratégicos da empresa e desenvolven
do-se os recursos de produção "apropriados" 
para superar as deficiências que impedem a em
presa de concorrer eficazmente. A produção está 
tentando dar "apoio interno" ao fornecer uma es
tratégia crível.--

Estágio 4 - Apoio externo 

O Estágio 3 costumava ser definido como o 
limite de contribuição da função produção. Toda
via, Hayes e Wheelwright destacam a crescente 
importância da administração da produção ao 
sugerir outro estágio - o Estágio 4. 

A diferença entre os Estágios 3 e 4 é sutil, 
embora muito importante. Uma empresa no Está
gio 4 vê a função produção como provedora d a 
~ para seu sucesso competitivo. A produção 
olha para o longo Qrazo. Ela .12rev~ aL PLováveis 
mudanças nos mercaciõS e na oferta de insumos e 
desenvolve capacidades que serão exigidas para 
competir nas condições fu turas de mercado. A 
função prodü ção está tornando-se central para a 
preparação da estratégia. A produção no Estágio 
.fé criativª e R.r~a. Ela é, provavelmente, ino
vadora e capaz de adaptar-se conforme as mudan
ças dos mercados. Essencialmente, está tentando 
manter-se "um passo à frente" dos concorrentes 
na maneira de criar produtos e serviços e organi
zar suas operações - Hayes e Wheelwright deno
minaram esse estágio de "apoio externo". 

A Figura 2.3 junta os dois conceitos, do pa
pel e da cont;ribuição da funçã_o Rrodução. Passar 
do estágio 1 para o estágio 2 exige que a produ
ção ultrapasse seus problemas de implementação 
das estratégias existentes. O movimento do Está
gio 2 para o Estágio 3 exige que a produção de
senvolva ativamente seus recursos para que se
jam adequados à estrãtégia de longo prazo. 
Atingir o Estágio 4 exige que a produção esteja 
impulsionando a estratégia por meio de sua con
tribuição para uma superioridade competitiva. 
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t 
Redefinir as ApoioFornecer vantagem 

expectativas do -----+ externobaseada em produção 
setor industrial 

Ser tão bom 

Ser claramente ApoioLigar estratégia 
o melhor internoeprodução 
no setor 


Adotar melhores 
 Neutralidade 
quanto os externapráticas concorrentes 

Parar de NeutralidadeCorrigir erros atrapalhar a internagraves organização 

Estágio 1 Estágio 2 Eslágio 3 Estágio 4 

~abilid~ ~abil i da~~abilida~ 
de de ser de 

implementar adequado direcionar estratégias 

111111 2.3 O papel e a contribuição da função produção. 

OBJETIVOS DE DESEMPENHO DA 
PRODUÇÃO 

No nível estrat' gico, a classificação mais útil 
dos objetivos de desempenho da produção que 
qualquer operação possa perseguir pode ser obti
da identificando-se os stakeholders da operação. 
Os stakeholders são as pessoas ou grupos de pes
soas que possuem interesse na operação, e que 
podem ser influenciadas por ou influenciar as ati
vidades da operação produtiva. Alguns stakehol
ders são internos, como, por exemplo, os empre
gados da operação; outros são externos, como a 
sociedade ou grupos comunitários, ou ainda, os 
acionistas da empresa. Alguns stakeholders exter
nos possuem um. relacionamento comercial dire
to com a empresa, como, por exemplo, os forne
cedores da produção e os consumidores que irão 
receber os produtos ou serviços. A Figura 2.4 
ilustra alguns principais grupos de stakeholders 
junto com alguns dos aspectos do desempenho 
da operação produtiva em que eles terão interes
se. Retorne ao quadro da TNT. Essa empresa está 
claramente preocupada em satisfazer aos requisi
tos de seus clientes por serviços rápidos e confiá
veis a um preço razoável, assim como está empe
nhada em ajudar seus fornecedores (ampla gama 

de empresas, das que fornecem as embalagens 
até as que limpam os escritórios) a melhorar os 
serviços que oferecem. De fonna similar, também 
está interessada em assegurar o valor econômico 
de longo prazo às pessoas e instituições que com
praram ações da empresa. Por outro lado, a em
presa também é responsável por garantir que 
seus empregados sejam bem tratados e que a so
ciedade não seja toda afetada negativamente por 
suas atividades de produção - os veículos da em
presa precisam ser mantidos para não poluírem o 
ambiente; o nível de desperdício de material e 
energia precisa ser minimizado; é necessário ga
rantir que suas op erações produtivas não po
nham em ri co a vida e o bem-estar dos que mo
ram perto, e assim por diante. 

Em muitas organizações sem fins lucrativos, 
esses grupos de stakeholders podem-se justapor. 
Assim, um departamento do governo pode ser 
tanto um stakeholder de uma agência de serviço 
público como seu principal consumidor. De for
ma semelhante, grupos dentro da sociedade po
dem também ser consumidores de uma operação 
de caridade, ou trabalhad res voluntários em um 
serviço beneficente podem ser ao mesmo tempo 
empregados, acionistas e consumidores. Entre
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Sociedade 
• Au mentar o nrvel de emprego 
• Aumentar o bem-estar da comunidade 
• Produzir produtos sustentáveis 
• Garantir um meio ambiente limpo 

... 

Fornecedores 
• Continuar o negócio 
• Desenvolver capacidade ...-------i 

de fornecimento " D• Fornecer informação 
transparente 

Acionistas 
• Valor econômico/retorno 

sobre o investimento 
• Valor ético/retorno sobre 

o investimento 

Consumidores 
• Especificação apropriada 

de produto ou serviço 
I-----... •~ Qualidade consistente 

• Entrega rápida " • Entrega confiável 
• Flexibilidade 
• Preço aceitável 

Empregados 
• Continuidade de emprego 
• Pagamento justo 
• Boas condições de traba lho 
• Desenvolvimento de pessoal 

Uh"B'2.4 Objetivos estratégicos amplos para uma operação aplicados a grupos de interesse. 

tanto, em qualquer tipo de empresa, é responsa
bilidade da função produção compreender os 
objetivos (algumas vezes conflitantes) de seus 
stakeholders e estabelecer seus objetivos de 
acordo. 

• Cinco objetivos de desempenho 

Os objetivos mais amplos que as operações 
produtivas necessitam perseguir para satisfazer a 
seus stakeholders fonnam o pano de fundo para 
todo o processo decisório da produção. Entretan
to, no nível operacional, é necessário um conjun
to de objetivos mais estritamente definidos. Estes 
são os cinco objetivos de desempenho básicos e se 
aplicam a todos os tipos de operações produtivas. 

Imagine que você é gerente de produção de 
algum tipo de empresa - administrador hospita
lar, por exemplo, ou gerente de produção de uma 
fábrica de carros, gerente de operações de uma 
empresa de ônibus urbanos ou gerente de um su
permercado. Que tipos de providência você preci
sa tomar para contribuir para a competitividade? 

• Você gostaria de fazer certo as coi.sas; isto 
é, não desejaria cometer erros e desejaria satisfa
zer a seus consumidores fornecendo bens e ser

viços isentos de erro, "adequados a seus propósi
tos". Isso é proporcionar uma vantagem de quali
dade para a empresa. 

• Você gostaria de fazer as coisas com rapi
dez , minimizando o tempo entre o consumidor 
solicitar os bens e serviços e recebê-los, aumen
tando assim a disponibilidade de seus bens e ser
viços e proporcionando a seus consumidores uma 
vantagem em rapidez. 

• Você gostaria de fazer as coisas em tempo 
para manter os compromjssos de entrega assumi
dos com seus consumidores. Se a produção pu
der fazer isso, estará proporcionando aos consu
midores a vantagem de confiabilidade. 

• Você gostaria de estar preparado para 
mudar o que faz, isto é, estar em condições de 
mudar ou de adaptar as atividades de produção 
para enfrentar circunstâncias inesperadas ou 
para dar aos consumidores um tratamento indivi
dual. Assim, a variedade de bens e serviços pro
duzidos precisa ser ampla o suficiente para satis
fazer a todas as possibilidades dos consumidores. 
De qualquer fonna, estar em condições de mudar 
rapidamente para atender às exigências dos con
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sumidores dá à empresa a vantagem de flexibili
dade. 

• Você gostaria de fazer as coisas o mais ba
rato possível, isto é, produzir bens e serviços a 
custos que possibilitem fixar preços apropriados 
ao mercado e ainda permitir retorno para a orga
nização ou, se for uma organização que não visa 
ao lucro, dar bom valor aos contribuintes ou aos 
mantenedores da operação. Quando a organiza
ção procura fazer isso, está proporcionando van
tagem de custo a seus clientes. 

A parte seguinte deste capítulo examina 
mais detalhadamente esses cinco objetivos de de
sempenho, interpretando seus significados para 
as quatro diferentes operações anteriormente 
mencionadas: um hospital geral, uma fábrica de 
automóveis, uma empresa de ônibus urbano e 
uma rede de supermercado. 

• Objetivo qualidade 

Qualidade significa "fazer certo as coisas", 
mas as coisas que a produção precisa fazer certo 
variarão de acordo com o tipo de operação (veja 
a Figura 2.5). Por exemplo, no hospital, qualida
de pode significar assegurar que os pas:ientes ob
tenham o tratamento mais apropriado, sejam 
adequadamente medicados, bem informados so
bre o que está acontecendo e, também, que se

jam consultados se houver formas alternativas de 
tratamento. Também incluiria coisas como asse
gurar a limpeza e a higiene hospitalar e que os 
funcionários sejam bem informados e corteses 
em relação aos pacientes. Na fábrica de automó
veis, qualidade significa carros fabricados confor
me as especificações e confiáveis. Todos os com
ponentes são corretamente montados e todos os 
extras e documentos são apresentados no local 
correto. Visualmente, o carro deve ser atraente e 
sem manchas e riscos. Em uma empresa de ôni
bus urbanos, qualidade significa veículos limpos, 
silenciosos, que não emitem gases nocivos à saú
de. Também significa que os horários e outras 
informações em relação à frota são rigorosos e 
úteis. Finalmente, significa que os funcionários 
dos ônibus são corteses e solícitos com os passa
geiros. Para o gerente do supermercado, qualida
de significa que os bens à venda estão em boas 
condições, a loja está limpa e asseada, a decora
ção está atraente e os funcionários são atenciosos 
e corteses. 

Colocado dessa maneira, não é surpresa que 
todas as operações consideram qualidade um ob
jetivo particularmente importante. Em alguns ca
sos, a qualidade é a parte mais visível de uma 
operação. Além disso, é algo que o consumidor 
considera relativamente fácil de julgar na opera
ção. Realmente, o produto ou o serviço é o que 
se supõe que seja? Ele está certo ou errado? Há 

Qualidade pode significar... 

Hospital 

• Pacientes recebem o tratamento mais aproprtado 
• Otratamento é conduzido de maneiracorreta 
• Os pacientes são consultados e mantidos informados 
• Os funcionários são corteses, amigáveis e solícitos 

Empresa de ônibus urbanos 

• Os ônibus são limpos e arrumados 
• Os ônibus são silenciosos e não emitem gases poluentes 
• Ohorâno é rigoroso eatende às necessidades dos 

usuários 
• Os funcionários são corteses, amigáveis esolícitos 

Fábrica de automóveis 

• Todos os componentes são fabricados conforme 
as especificações 

• A montagem atende às especificações 
• O produto é confiável 
• Oproduto áatraente esem defeitos 

Supermercado 

• Os produtos estão em boas condições 
• Aloja é limpa e organizada 
• Adecoração é adequada e atraente 
• Os funcionários são corteses, amigáveis esolícitos 

&..."" 2.5 Qualidade significa coisas diferentes em operações diferentes. 



algo de fundamental sobre qualidade. Em função 
disso, ela exerce grande influência sobre a satis
fação ou insatisfação do consumidor. Produtos e 
serviços de boa qualidade significam alta satisfa
ção do consumidor e, ainda, a probabilidade de o 
consumidor retornar (veja o boxe sobre a Ja
guar). Inversamente, má qualidade reduz as 
chances de o consumidor retornar. 

Qualidade dentro da operação 

Bom desempenho de qualidade em uma 
operação não apenas leva à satisfação de consu
midores externos, como também torna mais fácil 
a vida das pessoas envolvidas na operação. Satis
fazer aos clientes internos pode ser tão importan
te quanto satisfazer aos consumidores externos. 

Qualidade reduz custos 

Quanto menos erros em cada microopera
ção ou unidade de produção, menos tempo será 
necessário para a correção e, conseqüentemente, 
menos confusão e irritação. Por exemplo, se o 
depósito regional de um supermercado enviar 
pwdutos errados a uma loja, isso significará des
perdício de tempo de funcionários e, em decor
rência, custo para corrigir o problema. 

Qualidade aumenta a confiabilidade 

Entretanto, custos crescentes não são a úni
ca conseqüência da má qualidade. No supermer
cado, pode também significar bens em falta nas 
prateleiras, o que resulta em perda de fatura
mento e irritação dos consumidores. Lidar com 
esse problema pode dispersar a atenção da admi
nistração do supermercado, que deixa de cuidar 
de outras partes de operação da loja . Isso pode 
significar o cometimento de mais erros. 

Aqui, o ponto importante é que o objetivo 
de desempenho da qualidade (como os outros 
objetivos de desempenho que veremos) envolve 
um aspecto externo que lida com a satisfação do 
consumidor e um aspecto interno que lida com a 
estabilidade e a eficiência da organização. 

Jaguar recupera sua reputação 
Originalmente chamada Swallow Si de Car Com

pany, a Jaguar Cars foi fundada em 1922 e tornou-se fa
mosa por seus carros esportivos e de luxo. Em 1990, foi 

", 
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comprada pela Ford, e é agora sua subsidiária. No mo
mento da aquisição pela Ford , o desempenho da 
qualidade da Jaguar era um paradoxo. Esteticamente e 
em 	 relação ao desempenho na estrada, os carros eram 
bem avaliados, especialmente por um grupo de entusias
tas. Mesmo esse grupo não podia ignorar a reputação da 
Jaguar de fabricar carros que, comparados com a con
corrência, possuíam conflabilidade pobre. Prejudicadas 
por pouco investimento epor uma cultura dominada por 
técnicos conservadores em vez de direcionados ao con
sumidor, as antigas fábricas da empresa estavam lutan
do 	para alcançar níveis aceitáveis de qualidade de con
formidade. Nesse momento, a pesquisa da JD Power de 
satisfação do consumidor de carros importados para os 
EUA classificou somente um carro (o Yugo) abaixo do 
Jaguar. 

Tudo isso mudou nos anos 90. A empresa investiu 
pesadamente em treinamento, especialmente em técni
cas de qualidade como controle estatístico de processo 
(veja o Capítulo 17). Foi abolida a remuneração por volu
me de produção, assim como um bônus de produtivida
de geral foi introduzido, o que estimulou o trabalho flexí
vel. Outras iniciativas de chão-de-fábrica incluíam os 
times multiqualificados, a manutenção produtiva total 
(TPM) (veja o Capítulo 19), as equipes de melhoria contí
nua (veja o Capítulo 18) e o benchmarking comparado 
ao melhor no ramo (veja o Capítulo 18). Osucesso desse 
programa de melhoria de qualidade foi dramático. Isso 
encorajou a Ford a investir em novos modelos da Jaguar 
e também teve impacto significativo na satisfação do 
consumidor. A mesma pesquisa que um dia colocou a 
Jaguar em posição bastante ruim, agora, classifica-a no 
topo do grupo de fabricantes de carros de luxo. 

Questões 
1. 	Oque qualidade significa para um fabricante de veí

culos, como a Jaguar? 

2. 	 Como as mudanças que a Jaguar efetuou em suas 
práticas operacionais afetaram a qualidade de seus 
produtos? 

• Objetivo rapidez 

Rapidez significa quanto tempo os consumi
dores precisam esperar para receber seus produ
tos ou serviços (veja a Figura 2.6) . Por exemplo, 
no hospital, significa que os pacientes do Pron
to-Socorr:o são examinados e tratados rapida
mente, antes do agravamento de suas condições 
de saúde. Também pode significar que os que 
não necessitam de atendimento de urgência não 
precisam permanecer em longas filas de espera. 
Para a fábrica de automóveis, rapidez significa 
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Rapidez pOde si!Jllificar... 

Hospital 

• Otempo entre asolicitação de tratamento e sua 
realização émínimo 

• Otempo para o resultado dos exames, raios X, etc. é 
mfnimo 

Empresa de ônibus urbanos 

• Otempo total da jornada para o usuário atingir seu 
destinoé mínimo 

Fâbrica de automóveis 

• Otempo entre o pedido de um carro específico por um 
reven dedor esua entrega ao consumidor é mínimo 

• Otempo de espera pela assistência técnica é mínimo 

Supermercado 

• Otempo envolvido na transação total, desde achegada 
a loja, realização das compras e retorno do consumidor 
asua casa é mínimo 

• Imed iata disponibilidadede bens 

2.6 Rapidez significa coisas diferentes em operações diferentes. 

que o tempo entre o pedido de um carro especifi
co solicitado por um revendedor e sua entrega ao 
consumidor é o mais curto possível. Para a em
presa de ônibus urbano, rapidez significa o me
nor tempo para transportar um usuário do ponto 
A para o B. Para o gerente do supermercado, sig
nifica a agilidade com que o consumidor cbega à 
loja, estaciona o carro, faz as compras, passa pelo 
caixa, sai com o carro e chega em casa. 

O principal benefício da rapidez de entrega 
dos bens e serviços para os consumidores (exter
nos) é que ela enriquece a oferta. É muito sim
ples: para a maioria dos bens e serviços, quanto 
mais rápido estiverem disponíveis para o consu
midor, mais provável é que este venha a com
prá-los. 

Rapidez da operação interna 

A rapidez da operação interna também é 
importante. A resposta rápida aos consumidores 
eX! m os é auxiliada sobretudo pela rapidez da 
tomada de decisão, movimentação de materiais e 
das informações internas da operação. Entretan
to, a rapidez interna pode ter benefícios com ple
mentares. 4 

Para uma discussão mais detalhada sobre o objeti
vo rapidez, veja STALK, G.; BOm, T. M. Competing against 
time . Free Prcss, 1990. 

Rapidez reduz estoques 

Tome como exemplo a fábrica de automó
veis. O aço usado para fabricar as portas dos veí
culos é primeiramente entregue na estamparia, 
onde é prensado e conformado. Depois, as portas 
são transportadas para a área de pintura para re
ceber proteção e tinta. Após isso, são encaminha
das à linha de montagem, onde são fixadas aos 
automóveis. Esse é processo simples de três es
tágios, mas, na prática, as portas não fluem sua
vemente de um estágio para o seguinte. Se você 
acompanhar um produto no decorrer do processo, 
seu tempo de percurso pode ser surpreendente
mente longo. Primeiro, o aço é entregue como 
parte de um lote maior, que con tém maté
ria-p rima suficiente para tomar possível a fabri
cação de várias centenas de produtos. Finalmen
te, é encaminhado à área de estamparia para ser 
moldado e transfonnado em portas. As portas fi
cam aguardando o momen to de serem transpor
tadas à área de pintura. Novamente, esperam a 
pintura e, após essa fase, ficam aguardando o 
momento de serem transportadas à linha de 
montagem. Enfrentam outra espera até serem 
montadas nos automóveis. 

O percurso das portas pela fábrica foi mais 
longo do que o tempo necessário para, realmen
te, moldá-las, pintá-las e montá-las nos veículos, 
e fo i composto, principalmente, pelo tempo de 

4 
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espera. Quando centenas de produtos movimen
tam-se diariamente pela fábrica, esse tempo de 
espera resulta em estoques maiores de peças e 
produtos. Por outro lado, se a espera pode ser re
duzida (digamos, pela movimentação e processa
mento de peças em lotes menores), as peças se 
movimentarão com mais rapidez na fábrica e, 
como resultado, o estoque entre os estágios do 
processo será reduzido. Essa idéia tem algumas 
implicações muito importantes que serão trata
das no Capítulo 15, sobre operações enxutas. 

Rapidez reduz o risco 

Para a empresa, prever os eventos de ama
nhã é menos arriscado do que prever o próximo 
ano. Quanto mais à frente a companhia previr, 
mais provavelmente cometeFá erros. Isso tem im
plicações importantes na rapidez de execução de 
qualquer operação. Novamente, considere o 
exemplo da fábrica de automóveis. Se o tempo 
total para a porta completar seu percurso pela fá 
brica for seis semanas, estará passando pela pri
meira operação seis semanas antes de atingir seu 
destino final. A quantidade de portas processadas 
será determinada pela previsão de demanda feita 
seis semanas antes. Quase certamente, a fábrica 
estará fabricando o número errado de portas por
que a previsão estará errada. 

Alternativamente, considere o risco de fabri
car o número errado de portas se, em vez de seis 
semanas, elas demorarem apenas uma semana 
para percorrem a fábrica. Agora, as portas pro 
cessadas no primeiro estágio serão previstas ape
nas com uma semana de antecedência. Sob essas 
circunstâncias, é mais provável que o número e 
os tipos de portas processadas sejam os necessá
rios. 

Quando rapidez é uma questão de vi da ou morteS 
De todas as operações que necessitam dar uma 

resposta rápida às demandas do consumidor, poucas 
necessitam mais rapidez do que os serviços de emer
gência. Para atendimento a acidentes de estrada, espe
cialmente, cada segundo é crítico. Otratamento que você 
receber durante a primeira hora após o acid ente (deno
minada "hora de ouro") pode determinar se você sobre-

Angels with an Audi. The Audi Magazine, Summer 
1994; Smart car wiU caL! pol.ice in a crash. The Sunday Ti
mes, 23 Feb. 1997. 
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viverá e se se recuperará totalmente ou não. Fazer bom 
uso dessa hora de ouro significa agilizar três elementos 
do tempo total para o tratamento - o tempo que leva 
para o serviço de emergência descobri r o acidente, o 
tempo que leva pa ra a equipe de slocar-se até o local do 
acidente e o tempo Que leva para dar à vítima um trata
mento adequado. 

Avisar os serviços de emergência imediatamente 
após o acidente é a idéia do novo Telematic Alarm Iden
tification on Oemand (TeleAid) da Mercedes-Benz, ofere
ci do, inicialmente, para os motoristas de seus carros 
classe S !la Alemanha. Ass im Que o air bag do carro é 
disparado, um microcomp utador de bordo reporta o 
ocorrido, por telefonia celular, a u ma central de controle 
(motoristas Que não estejam muito machucados também 
podem disparar o sistema manualmente). O equipamen
to de rastreamento por satélite a bordo permite, então, 
que o carro seja precisamente local izado, assim como 
identificado o tipo de veículo e o proprietário (caso al
gum medicamento especial seja necessário). 

Chegar rapidamente ao local do acidente é o próxi
mo obstáculo. Geralmente, o método mais rápido é por 
helicóptero . Por exemplo, em Londres, o Helicopter 
Emergency Medicai Service (Hems), inicialmente, opera
va de um campo de pouso ao sul da cidade e, depois, 
mudou-se para um heliponto especialmente construído 
no teto do Hospital Real de Londres. Isso reduziu à me
tade o tempo médio de viagem original , de oito minutos, 
até o hospital, fator importante quando a rap Idez salva vi
das. Tip icamente, o helicóptero atende de quatro a cinco 
acidentes por dia, embora oito não seja um número inco
mum de ocorrências. Entretanto, nem sempre é pOSSível 
pousar o helicóptero com segurança à noite (devido a 
possíveis fios aéreos e outros riscos), portanto, ambu
lâncias convencionais serão sempre necessárias, tanto 
para levar os para médicos até o local do acidente, como 
para levar as vítimas rapidamente para o hospital. Um 
método comum de assegurar que as ambulâncias che
guem rápido ao local do acidente é posicioná-Ias não nos 
hospitais, mas perto de onde OGorrem acidentes. Análise 
feita por computador de dados de acidentes anteriores 
ajUda a selecionar o local de espera da ambulância, e o 
sistema de posicionamento global ajUda os controlado
res a mobilizarem a unidade mais próxima. 

Questões 

1. 	 Desenhe um gráfico que ilustre os estágios entre a 
ocorrência de um acidente e a disponibilização do 
tratamento completo. 

2. 	 Quais são as questões mais importantes que deter
minam o tempo gasto em cada estágio (tanto as men
cionadas como outras em que você possa pensar)? 

5 
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• Objetivo confiabilidade 

Confiabilidade significa fazer as coisas em 
tempo para os consumidores receberem seus 
bens ou serviços prometidos (veja a Figura 2.7). 
Um hospital com alto padrão de confiabilidade 
não cancelaria operações ou qualquer outro com
promisso assumido com seus pacientes. Por exem
plo, sempre entregaria os resultados dos exames e 
raios X em tempo e cumpriria seus programas de 
imunização. Uma fábrica de automóveis confiável 
entregará carros e peças de reposição aos reven
dedores exatamente como prometido. Uma em
presa de ônibus urbanos confiável cumprirá sem
pre os horários programados, recolhendo os 
passageiros nos pontos nos momentos previstos . 
Além disso, terá assentos disponíveis para todos 
eles. A empresa também divulgará, com antece
dência, qualquer mudança de horário. Uma rede 
de supermercados confiável possui horário bem 
definido. Nunca deixa faltar qualquer item que 
tenha feito os consumidores acreditar que seria 
encontrado em suas gôndolas. 

Os consumidores só podem julgar a confia
bilidade de uma operação após o produto ou ser
viço ter sido entregue. Ao selecionar o serviço 
pela primeira vez, o consumidor não terá qual
quer referência do passado quanto à confiabilida
de . Entretanto, no decorrer do tempo, confiabili
dade pode ser mais importante do que qualquer 
outro critério. Não importa quão barata seja a 

passagem de ônibus ou sua rapidez, se o serviço 
estiver sempre atrasado (ou fora do horário) e os 
veículos estiverem sempre lotados, obrigando os 
passageiros a tomar táxi. 

Confiabilidade na operação interna 

A confiabilidade na operação interna tem 
efeito similar. Os clientes internos julgarão o de
sempenho uns dos outros, analisando o nível de 
confiabilidade entre as microoperações na entre
ga ponfual de materiais e informações. As opera
ções que possuem confiabilidade interna maior 
são mais eficazes do que as que não possuem, 
por várias razões . 

Conftabilidade economiza tempo 

Tome por exemplo a oficina de manutenção 
e consertos da empresa de ônibus urbanos. O ge
rente terá sempre um plano de atividades da ofi
cina para o dia seguinte. Provavelmente, esse 
plano foi preparado para manter as instalações 
da oficina plenamente utilizadas e, ao mesmo 
tempo, para assegurar que a frota estará sempre 
limpa e pronta para atender à demanda a qual
quer momento. Se faltarem à oficina algumas pe
ças de reposição cruciais para consertar dois ôni
bus parados, o gerente precisará ~astar tempo 
tentando obtê-las com urgência. E improvável 
que os recursos reservados para atender aos ôni-

Confiabilidade pode significar... 

Hospital 

• Aproporção de consultas canceladas é mínima 
• As consultas são realizadas no horário programado 
• Os resultados dos exames, raios X etc. são entregues 

como prometido 

Empresa de ônibus urbanos 

• Cumpre o horário fixado em todos os pontos de trajeto 
• Mantém assentos disponíveis para os passageiros 

Fábrica de automóveis 

• Entrega veículos aos revendedores no tempo previsto 
• Entrega peças de reposição aos centros de serviços no 

tempo previsto 

Supermercado 

• Previsibilidade do horário de funcionamento 
• A proporção de bens em falta é mínima 
• Otempo de filaé mínimo 
• Disponibilidade de vagas no estacionamento 

MiM' 2.7 Confiabilidade significa coisas diferentes em operações diferentes. 
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bus possam ser usados com nível de produtivida
de previsto com essa perturbação. Mais sério é 
que a frota fique reduzida em dois ônibus en
quanto estes são consertados. O gerente de ope
rações da frota terá que gastar tempo reprogra
mando os serviços para minimizar o problema 
para os consumidores. Inteiramente por conta de 
uma falha de confiabilidade de fornecimento, 
parte significativa do tempo das operações será 
destinada à reprogramação dos serviços. 

Confiabilidade economiza dinheiro 

O uso ineficaz de tempo será transformado 
em custo operacional extra. As peças de reposi
ção podem custar mais para serem entregues 
com urgência. Os funcionários de manutenção 
receberão pagamento mesmo quando não houver 
ônibus ou peças com que trabalhar. Similarmen
te, alguns custos fixos de operações como ilumi
nação e aluguel não serão reduzidos em razão de 
os ônibus ficarem parados. Provavelmente, a re
programação de rotas forçará a alocação de ôni
bus de tamanho inadequado para alguns trajetos e 
determinados serviços terão que ser cancelados. 
Isso resultará em assentos vazios (se ônibus maio
res forem usados) ou perda de faturamento (se 
passageiros potenciais não forem transportados). 

Confiabilidade dá estabilidade 

A perturbação causada nas operações pela 
falta de confiabilidade vai além de tempo e cus
to. Afeta a "qualidade" do desempenho em tem
po da operação. Se tudo em uma operação for 
perfeitamente confiável, e assim permanecer por 
algum tempo, haverá um nível de confiança en
tre as diferentes partes da operação. Não haverá 
"surpresas" e tudo será previsível. Sob tais cir
cunstâncias, cada parte da operação pode con
centrar-se em melhorar sua atividade, sem ter 
sua atenção desviada pela falta de serviços con
fiáveis das outras partes. 

• 	Objetivo flexibilidade6 

Flexibilidade significa capacidade de mudar 
a operação. Pode ser alterar o que a operação faz, 

Para uma discussão complementar sobre o objeti
vo flexibilidade, veja SLACK, N. Focus 011 flexibiliry. In: 
WILD, R. COrg.). Intemational halldbook of p7"Oductio71/ ope
ratio71S management. Cassell, 1989. 

../ 
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como faz ou quando faz. Especificamente, a mu
dança deve atender a quatro tipos de exigência: 

• flexibilidade 	de produto/serviço - produtos 
e serviços diferentes; 

• flexibilidade 	de composto (mix) - ampla 
variedade ou composto de produtos e ser
VIÇOS; 

• flexibilidade 	de volume - quantidades ou 
volumes diferentes de produtos e serviços; 

• flexibilidade 	de entrega - tempos de entre
ga diferentes. 

A Figura 2.8 dá exemplos do que esses dife
rentes tipos de flexibilidade significam para as 
quatro diferentes operações. 

Flexibilidade de produto/serviço 

Flexibilidade de produto/serviço é a habili
dade de a operação introduzir novos produtos e 
serviços. No hospital, isso pode significar a intro
dução de novas técnicas cirúrgicas ou novas in
formações médicas. Na fábrica de automóveis, 
significa a habilidade de adaptar os recursos de 
manufatura, possibilitando o lançamento de no
vos modelos. Para a empresa de ônibus urbanos, 
significa a possibilidade de introdução de novas 
rotas ou serviços de excursões especiais, enquan
to, para o supermercado, significa introduzir no
vas linhas de produtos em suas prateleiras, pro
moções de novidades ou novas condições de 
pagamento. 

Flexibilidade de composto (mix) 

Flexibilidade de composto significa a habili
dade de fornecer ampla variedade ou composto 
de produtos e serviços. A maioria das operações 
produz mais de um produto ou serviço. Além dis
so, a maioria delas não produz seus produtos ou 
serviços em volumes altos o suficiente para dedi
car todas as partes de suas atividades exclusiva
mente a um único produto ou serviço. Isso signi
fica que a maioria das partes de qualquer 
operação terá que processar mais de um tipo de 
produto ou serviço e, então, precisará, às vezes, 
deixar uma atividade para dedicar-se a outra. Por 
exemplo, algumas partes de um hospital precisam 
fornecer uma variedade relativamente ampla de 
serviços. O departamento de pronto-socorro pre
cisa fornecer tratamento imediato a uma varieda

6 
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Flexibilidade pode significar... 

Hospital 

• Flexib ilidade de produto/serviço - introdução de novos 
tipos de tratamentos 

• Flexib il idade de composto (mix) - ampla variedade de 
tratamentos dispon íveis 

• Flexibilidade de volume - habilidade de se ajustar ao 
número de pacientes atendidos 

• Flexibilidade de entrega - habilidade de reprogramar 
consultas 

Empresa de ônibus urbanos 

• Flexibilidade de produto/serViço - introdução de novas 
rotas ou excursões 

• Flexibilidade de composto (mix) - grande número de 
locais servidos 

• Flexibilidade de vol ume - habilidade de se ajustar à 
freqüênCia dos serviços 

• Aexibilidade de entrega - habilidade de reprogramar 
as viagens 

Fábrica de automóveis 

• Flexibilidade de produto/serviço - introdução de novos 
modelos 

• Flexibilidade de composto (mix) - ampla variedade de 
opções disponlveis 

• flexibilidade de volume - habilidade de se ajustar ao 
número de veículos fabricados 

• flexibilidade de entrega - habilidade de reprogramar 
as pnoridades de produção 

Supermercado 

• Flexibil idade de produto/serviço - introdução de novos 
bens ou promoções 

• Flexibilidade de composto (mix) - ampla variedade de 
bens estocados 

• Flexibilidade de volume - habil idade de se ajustar ao 
número de consumldore atendidos 

• FleXibilidade de entrega - habihdade de repor estoque 
de itens em falta (ocasionalmente) 

14 2.8 Flexibilidade significa coisas diferentes em operações dife,·entes. 

de de problemas apresentados pelos pacientes. O 
setor de cirurgia também precisa tra ar de uma 
variedade de enfennidades. Os funcionários, a 
tecnologia e a organização desses departamentos 
precisam ser flexíveis o suficiente para enfrentar 
essa variedade de desafios. Outros departamen
tos do hospital exigirão menos fleXlbilidade por
que fornecem uma variedade relativamente limi
tada de serviços. Por exemplo, o departamento 
de raios X fornece apenas serviços radiográficos. 
Na fábrica de automóveis, flexibilidade significa 
a necessidade de fornecer rodas as opções dispo
niveis quando os consumidores adquirem seus 
carros. A empresa de ônibus urbanos precisa for
necer vá rias rotas para satisfazer à demanda das 
áreas mais populares da cidade. Para o super
mercado, flexibilidade de composto significa es
tar em condições de estocar ampla variedade de 
produtos em suas prateI iras. 

Flexibilidade e confiabilidade na sala de jornalismo7 

O noticiário de televi são é um grande negócio. Os 
serviços de TV por satélite e cabo, assim como os de-

Discussões com a equipe de notícias da BBC. 

senvolvimentos em transmissão terrestre , todos ajuda
ram a aumentar a popularidade dos serviços de 24 horas 
de notícias. Contudo, as notícias envelhecem rápido. Um 
jornal diário entregue um dia atrasado é praticamente 
sem valor. Essa é a razão pela Qual as empresas televisi
vas, como a BBC, precisam assegurar Que notícias fres
cas sejam fo rnecidas a tempo, todos os dias. A habilida
de da BBC em alcançar altos níveis de confiabilidade é 
atingida por meio da tecnolo ia empregada na coleta e 
no editoramento de 11 tícias. An teriormente, os editores 
de notícias ti nham que programar a transmissão de vi
deoteipe para começar a contagem regressiva cinco se
gundos antes do horário de transmissão. Com nova tec
nologia, a rodagem do te ipe pode começar com uma tela 
congelada até o comando de início ser acionad o. A equi
pe confia no processo. Além disso, a tecnOlogia confere 
um nível de flexibil idade que arante confiabl lidade, mes
mo quandO a transmissão normal é interrompida para 
notícias de fatos extraordinários . Horas antes, jornalistas 
e editores preparam um "estoq ue" de itens de notícias 
gravados eletron icamente . O apresentador prepara seu 
comentário no teleprompter (tela translúcida para leitu
ra) e cada item é programado em questão de segundOS. 
Se a equipe precisar fazer ajustes rápidos nos itens pro
gramados, a tecnologia de estúdio do noticiário permite 
Que editores façam apresentações ao vivo de jornalistas 
externos em tomadas por satélite, diretamente no pro7 
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grama. Os editores podem ainda dig itar notícias direta

mente no teleprompter para leitura simultânea do apre

sentador - grande desgaste mental , mas Que mantém o 

programa no horário 


Ques1ões 

1. 	O Que os cinco objetivos de desempenho significam 

para uma operação como a sala de jornalismo da 

BBC? 


2. 	Como esses objetivos de desempen ho influenciam 

um ao outro? 


Flexibilidade de volume 

Flexibilidade de volume é a habilidade de a 
operação alterar seu nível de output ou de ativi
dade. Todas as operações necessitarão mudar 
seus níveis de atividades porque, de alguma for
ma, terão que enfrentar demanda flutuante por 
seus produtos e serviços. Sem dúvida, todas as 
operações podem, teoricamente, ignorar essas 
flutuações de demanda, dispensar qualquer flexi
bilidade de volume e manter sua atividade em ní
vel constante. Entretanto, essa opção totalmente 
"inflexível" pode gerar sérias conseqüências no 
serviço ao consumidor, custos operacionais ou 
ambos. (O Capítulo 11, sobre administração de 
capacidade produtiva, tratará disso.) 

O hospital precisará ser flexível o suficiente 
para fornecer nível adequado de serviço, uma 
vez que a demanda varia ao longo do dia, da se
mana e do ano. Além disso, precisará enfrentar 
parcelas de demanda imprevisível por seus servi
ços, corno no caso de um grande acidente rodo
viário. De maneira semelhante, a demanda por 
automóveis variará no decorrer do ano, obrigan
do a fábrica a fazer ajustes na produção. A em
presa de ônibus urbanos também precisará mu
dar seus níveis de atividades DO decorrer do dia, 
conforme a variação da demanda. No supenner
cado, fl exibilidade significa enfrentar variados ní
veis de atividades, à medida que a demanda va
ria no decorrer do dia. 

Flexibilidade de entrega 

Flexibilidade de entrega é a habilidade de 
mudar a programação de entrega d.o bem ou do 
serviço. Geralmente, significa antecipar .o f.orneci
menta, por s.olicItação do cliente, dos bens ou 

serviços, embora possa significar também poster
gar a entrega. 

No hospital, flexibilidade de entrega signifi
ca reprogramar o tratamento de um paciente. 
Por exemplo, a maternidade de um hospital pre
cisa ter alta flexibilidade de entrega para atender 
a um parto prematuro. Ocasionalmente, a fábrica 
de automóveis pode ter que privilegiar um pro
duto específico para atender às necessidades es
peciais de um consumidor (embora isso possa 
causar alteração da programação de produção e 
o conseqüente aumento de custo). A empresa de 
ônibus urbanos teria maior dificuldade de repro
gramar seus serviços regulares, mas poqeria fa
zer isso em seus serviç.os de excursão. Similar
mente, o supermercado não pode, em geral l 

desejar alterar as pr.ogramações de entregas às 
lojas, mas, em circunstâncias especiais, para ac.o
modar um consumid.or insatisfeito! pode anteci
par a entrega de um item em falta. 

Flexibilidade na operação interna 

O desenvolvimento de uma operação flexí
vel pode também trazer vantagens a.os clientes 
internos da operação. 

Flexibilidade agiliza a resposta 

Freqüentemente, a habilidade de fornecer 
serviço rápido depende da flexibilidade da opera
ção. Por exemplo, se o hospital precisa enfrentar 
um repentino fluxo de pacientes procedentes de 
um acidente rodoviário, é evidente que necessita 
tratar rapidamente os feridos. Sob tais circuns
tâncias, um hospital flexível que pode transferir 
rapidamente funcionários e equipamentos para o 
pronto-socorro possibilitará o atendimento rápi
do de que os pacientes necessitam. 

Flexibilidade economiza tempo 

Em muitas partes do hospital, os funcioná
rios precisam atender a ampla variedade de pro
blemas. Pacientes com fraturas, cortes ou enve
nenamento por superdosagem de medicamentos 
não chegam em «lotes". Cada paciente é um indi
víduo com necessidades exclusivas. Os funcioná
rios do hospital não podem levar tempo para en
trar no ritmo do tratamento de um problema 

http:consumid.or
http:servi�.os
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específico; devem ter flexibilidade para rapida
mente adaptarem-se à situação. Devem ter tam
bém instalações e equipamentos suficientemente 
flexíveis para não perderem tempo esperando no 
atendimento de um paciente. O tempo de utiliza
ção dos recursos do hospital está sendo economi
zado porque estes têm flexibilidade na passagem 
de uma tarefa para outra. (Veja também o boxe 
da Godiva Chocolatier para um exemplo de como 
a flexibilidade pode economizar tempo.) 

Flexibilidade mantém confiabilidade 

A flexibilidade interna também pode ajudar 
a manter a operação dentro do programado 
quando eventos imprevistos perturbam os pla
nos. Por exemplo, se um fluxo repentino de pa
cientes também resultar na necessidade de cirur
gias de emergência, esses pacientes, certamente, 
serão atendidos antes de outras operações roti
neiras. Os pacientes submetidos a operações de 
rotina já terão sido internados e, provavelmente, 
estarão preparados para suas operações. Prova
velmente, cancelar suas operações causaria afli
ção e considerável inconveniência. Um hospital 
flexível pode estar preparado para minimizar a 
perturbação, possivelmente, reservando salas de 
cirurgia para atender às emergências e convocan
do funcionários e médicos que estiverem de so
breaviso. 

Flexibilidade na Godiva Chocolatier8 

A mundialmente famosa fábrica de chocolates Godi
va Chocolatier está situada no coração de Bruxelas, cen
tro europeu da fabricação de chocolates de qualidade. A 
Godiva é uma fábrica relativamente pequena, que fornece 
mais de 100 tipos de chocolates diferentes e embala-os 
em grande variedade de caixas epacotes. Nos últimos 10 
anos, vem investindo para melhorar a produtividade por 
meio de automação, mas, ao mesmo tempo, assegura 
flexibilidade em cada estágio de produção. Há dois méto
dos básicos de produção usados pela Godiva: cobertura 
e mOldagem. 

A cobertura de produtos começa a partir de tiras 
de recheio prensadas e relativamente consistentes, como 
marzipã, as quais, após cortadas em pequenos pedaços, 
atravessam uma máquina que as reveste de chocolate lí
quido apropriado. O departamento de cobertura opera 
mediante conjunção de vários equipamentos (extrusoras, 
guilhotinas, aparadores, revestidoras, decoradoras etc. ) 

8 Administração da Godiva Chocolatier. 

em sequenClas e combinações diferentes para se 
ajustarem aos designs dos produtos. Às vezes, quandO 
os volumes justificam o esforço envolvido em reposicio
ná-Ios na seqüênCia adequada, a movimentação dos ma
teriais é feita usando-se esteiras rolantes entre as máqUi
nas. Caso contrário, os produtos são transferidos em 
travessas plásticas, o que permite que os equipamentos 
(e os funcionários experientes) sejam independentes e, 
desse modo, trabalhem em velocidades e tempos dife
rentes. Apenas pequenos tanques de chocolate líquido 
são usados nas máquinas de cobertura, o que permite 
mudanças rápidas. Comumente, demora apenas 20 mi
nutos para desconectar o tanque e limpar a máquina de 
cobertura antes da introdução de outra cor. Devido à am
pla variedade de produtos, o planejamento da produção é 
complexo, e a decisão sobre a seqüênCia em que são fei
tos os produtos é crítica para a produtividade e para a 
qualidade. Normalmente, é considerado antieconômico 
produzir menos de 300 qUilos de uma cor de chocolate, 
e, sempre que possível, são planejados lotes maiores de 
produtos diferentes com a mesma cobertura de chocola
te. Isso possibilita que a mudança de cor seja feita ao fi
nal da produção diária. 

A maior parte da moldagem dos produtos é produ
zida em uma longa ecomplicada linha de produção de 80 
metros, desenhada para trabalhar com ampla variedade 
de moldes. Ela pode moldar as três cores e demora 20 
minutos para a troca do chocolate líquido. Normalmente, 
isso é feito no final da produção diária, de maneira que 
não há desperdício da capacidade de produção. Os mo
delos podem ser mudados sem alterar a linha de produ
ção, usando-se um simples dispositivo operado por um 
funcionário. O recheio do chocolate com cremes, cara
melos etc. é feito com a utilização de máquinas controla
das por computador. Três dessas máquinas estão dispo
níveis, uma ou duas ficam em uso enquanto a terceira 
permanece desativada para a limpeza, programação e 
preparação para o próximo lote de recheio. Assim, é pos
sível mudar o produto em menos de um minuto e usar 
duas máqUinas simultaneamente para produtos nos 
quais castanhas ou cerejas devem ser inseridas no meio 
dos cremes. Após essa fase, os chocolates podem ser 
encaminhados a uma máquina de embalagem automáti
ca, mas a maioria deles é conduzida diretamente a um 
robô de empacotamento que apanha e introduz os pro
dutos em embalagens transparentes para vendas a gra
nel nas lojas ou em travessas plásticas, que são transfe
ridas às várias linhas de embalagem. 

A parte mais flexível da operação é a seção de em
balagem de produtos sortidos. Aqui os chocolates são 
embalados conforme o composto e as posições apropria
das das várias caixas que serão vendidas no varejo . 
Estas atravessam uma esteira rolante, onde os chocola
tes são colocados manualmente. Embora seja tecnica
mente possível isso ser feito por um robô, os engenhei
ros da Godiva constataram que pessoas custam menos e 
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podem também inspecionar continuamente a qualidade 
de cada chocolate embalado. Muitos funcionários estão 
preparados para acrescentar características de valor às 
embalagens, como fitas, laços e rótulos. 

Questões 

1. 	 Por que flexibilidade é tão importante para uma em
presa como a Godiva? 

2. 	 Oque a empresa parece ter feito para aumentar a fle
xibilidade? 

• Objetivo custo 

Custo é o último objetivo a ser coberto, em
bora não porque seja o menos importante. Para 
as empresas que concorrem diretamente em pre
ço, o custo será seu principal objetivo de produ
ção. Quanto menor o custo de produzir seus bens 
e serviços, menor pode ser o preço a seus consu
midores. Mesmo as empresas que concorrem em 
outros aspectos que não preço estarão interessa
das em manter seus custos baixos. Cada euro ou 
dólar retirado do custo de uma operação é acres
cido a seus lucros. Não surpreende que o custo 
baixo seja um objetivo universalmente atraente. 

A forma de o gerente de produção influen
ciar os custos dependerá de onde estes são incor
ridos. Em palavras simples, a produção gastará 
dinheiro em: . 

• 	 custo de funcionários (dinheiro gasto com 
pessoal empregado); 

• 	 custos de instalações, tecnologia e equipa
mentos (dinheiro gasto em compra, con
servação, operação e substituição de hard
ware de produção); 

• 	 custos de materiais (dinheiro gasto nos 
materiais consumidos ou transformados 
na produção) . 

A Figura 2.9 mostra a divisão típica de cus
tos para um hospital, uma fábrica de automóveis, 
um supermercado e uma empresa de ônibus. 

Embora a comparação da estrutura de cus
tos de operações diferentes nem sempre seja di
reta e dependa da categorização adotada, alguns 
pontos gerais podem ser considerados. 

Muitos dos custos hospitalares são fixos e 
modificam-se pouco para pequenas mudanças no 
número de pacientes atendidos. Suas instalações, 

Custo pode significar.. . 

Hospital 

Custo de tecnologias 

e instalações 


Custo de 
funcionáriosCompra de 


materiais e serviços 


Empresa de ônibus urbanos 

Custo de tecnOlogias 
e instalaçõe~ 

Compra de Custo de
materiais e serviços funCIOnários 

Fábrica de automóveis 

Compra de 
materiais eserviços 

Custo de tecnologias 
e instalações

Custo de 

mão-de-obra 


Supermercado 

Compra de 
materiais e serviços 

Custo de tecnologias 
e instalações Custo de 

funcionários 

W4'i@i2.9 Custo significa coisas diferentes em operações diferentes. 
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Efeitos externos dos cinco objetivos de desempenho 

Preço baixo, margem alta 
ou ambos 

Tempo de entrega 
reduzido Alta produtividade 

Entrega 
confiável 

/ total ~ 
Atraves t, Operação 
samento Efeitos internos dos confiável 
rápido cinco objetivos de 

desempenho 
/ \ 

Processos Habilidade 
livres de erro para mudar 

Produtos/serviços Freqüência de 
conforme especificação novos produtos/serviços 

Ampla variedade de 
produto/serviço 

Ajuste de volume e entrega 

W!..uil 2.10 	 Os objetivo de desempenho provocam efeitos externos e internos. O custo interno é influen
ciado por outros objetivos de desempenho. 

como camas, salas de cirurgia e laboratórios, são 
recursos caros, assim como alguns de seus fun 
cionários, altamente qualificados . Alguns dos 
custos hospitalares são representados por paga
mentos a fornecedores de medicamentos, supri 
mentos médicos e de serviços externos, como 
limpeza, mas, provavelmente, não são proporcio
nalmente tão elevados quanto os da fábrica de 
automóveis. Os pagamentos da fábrica de auto
móveis por materiais e outros suprimentos serão 
bem maiores do que todos os outros custos reuni 
dos. Inversamente, a empresa de ônibus urbanos 
pagará menos por suprimentos, sendo o combus
tível um de seus principais itens. Em outro extre
mo, os custos do supermercado são dominados 
pela compra de mercadorias. Entretanto, apesar 
do alto custo de seus "materiais", uma loja isola
da pouco pode fazer se algo afetar o custo das 
mercadorias que vende. Provavelmente, todas as 
decisões de compra são tomadas na sede da em

presa. O supermercado isolado estará mais preo
cupado com a utilização de seu ativo principa[, o 
prédio, e com seus funcionários. 

o custo é afetado por outros objetivos de 
desempenho 

Anteriormente, descrevemos os significados 
e os efeitos de qualidade, rapidez, confiabilidade 
e flexibilidade para a função produção. Fazendo 
isso, iden tificamos o valor de cada objetivo de 
desempenho aos consumidores externos e, den 
tro da operação, aos clientes internos. Cada um 
dos objetivos de desempenho possui vários efei
tos externos, e todos eles afetam os custos. 

• Operações de alta qualidade não desper
diçam tempo ou esforço de retrabalho 
nem seus clientes internos são incomoda
dos por serviços imperfeitos. 



• 	 Operações rápidas reduzem O nível de es 
toque em processo, entre as rnicroopera
ções, bem como diminuem os custos ad 
ministrativos indiretos. 

• 	 Operações confiáveis não causam qual
quer surpresa desagradável aos clientes 
internos. Pode-se confiar que suas entre 
gas serão exatamente como planejado. 
Isso elimina o prejuízo de interrupção e 
permite que as outras microoperações tra
balhem eficientemente. 

• 	 Operações flexíveis adaptam-se rapida
mente às circunstâncias mutantes e não 
interrompem o restante da operação glo
bal. As operações microfleXÍveis podem 
também trocar rapidamente de tarefas, 
sem desperdiçar tempo e capacidade. 

Assim, na operação interna, uma forma im
portante de melhorar o desempenho dos custos é 
melhorar o desempenho dos outros objetivos 
operacionais (veja a Figura 2.10). 

REPRESENTAÇÃO POLAR DOS 
OBJETIVOS DE DESEMPENHO 

Uma forma útil de representar a importân
cia relativa dos objetivos de desemp enho é ilus 
trada pela Figura 2.11. É chamada representação 
polar porque as escalas que representam a impor-

Custo 

Rapidez 
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tância de cada objetivo de desempenho possuem a 
mesma origem. Um linha descreve a importância 
relativa de cada objetivo de desempenho. Quanto 
mais perto estiver a linha de seu ponto de origem 
comum, menos importante será o objetivo de de 
sempenho para a operação. Dois serviços são 
ilustrados: um serviço de táxi e um de ônibus. 
Cada um oferece, essencialmente, o mesmo servi
ço básico, mas com objetivos diferentes. As dife 
renças entre os dois serviços são claramente mos
tradas no diagrama. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-eHA VES 

Qual papel a função produção deveria 
desempenhar para atingir o sucesso es
tratégico? 

• Qualquer função produção possui três pa
péis a desempenhar dentro de lima orga
nização: 

-	 implementadora da estratégia da orga
nização; 

- apoiadora da estratégia global da orga
nização; e 

- líder da estratégia. 

• A 	extensão em que a função produção 
preenche esses papéis em conjunto com 
suas aspirações pode ser utilizada para 

Serviço de ônibus 
./ 

Confiabilldade 

Serviço de táxi 

Qualidade 	 Flexibilidade 

WA"" 2.11 Representação polar da importância relativa dos objetivos de desempenho para um serviço 
de táxi e um se,-viço de ônibus. 
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julgar sua contribuição para a organi 
zação. Hayes e Wheelwright fornecem 
um modelo de quatro estágios para fa 
zer isso. 

Quais são os objetivos de desempenho 
da produção e quais são os benefícios in
ternos e externos que derivam do fato de 
exceder-se em cada um deles? 

• No nível estratégico, 	os objetivos de de
sempenho relacionam-se com os in teres
ses dos stakeholders da operação. Isso diz 
respeito à responsabilidade da empresa 
para com seus consumidores, fornecedo 
res, empregados e sociedade em geral. 

• 	Ao "fazer certo as coisas", a produção pro 
cura influenciar a qualidade dos bens e 
serviços da empresa. Externamente, quali 
dade é um aspecto importante para a sa
t isfação ou insatisfação do consumidor. 
Internamente, a prod ução de qualidade 
tanto reduz os custos como aumenta a 
confiabilidade. 

• 	Ao "fazer as coisas mais rapidamente", a 
produção procura influenciar a velocidade 
com que os bens e serviços são forneci 
dos. Externamente, a rapidez é um aspec
to importan te do serviço ao consumidor. 
Internamente, a rapidez tanto reduz esto
ques, ao diminuir o tempo de atravessa
mento, como reduz riscos, ao atrasar o 
comprometimento de recursos. 

• 	Ao "fazer as coisas a tempo", a produção 
procura influenciar a confiabilidade de 
entrega de bens e serviços. Externamente, 
a confiabilidade é um aspecto importante 
do serviço ao consumidor. Internamente, 
a confiabilidade dentro da produção au 
menta a confiabilidade operacional, eco
nomizando, assim, tempo e dinheiro, que 
seriam, de outra fonua, gastos em solucio
nar problemas de confiabilidade, e tam
bém dando mais estabilidade à operação. 

• 	Ao "mudar o que se faz", a produção pro
cura influenciar a flexibilidade, com a 
qual a empresa produz bens e serviços. 
Externamente, flexibilidade pode: 

- produzir novos produtos e serviços (fle
xibilidade de produto/serviço); 

produzir amp la gama ou composto 
(mix) de produtos e serviços (flexibili
dade de mix ou de composto); 

- produzir diferentes quantidades ou vo
lumes de produtos e serviços (flexibili
dade de volume); 

- produzir e entregar produtos e serviços 
em diferentes momentos (flexibilidade 
de entrega) . 

Internamente, a fl exibilidade pode apressar 
os tempos de resposta, economizar tempo gasto 
em troca de equipamento e manter a confiabili
dade. 

• Ao "fazer as coisas mais barato", a produ
ção procura influenciar o custo dos bens e 
serviços da empresa. Externamente, cus
tos baixos permitem às empresas reduzir 
seus preços de modo a ganhar com volu
mes mais al tos, ou, de forma alternativa, 
aumentar sua lucratividade nos níveis de 
volume atual. Internamente, o desempe
nho de custo é ajudado pelo bom desem
penho de outros objetivos de desempe
nho. 

ESTUDO DE CASO 

Objetivos de produção no Penang Mutiara9 

Há muitos hotéis de luxo na região do Sudeste Asiá
tico, mas poucos podem ser comparados ao penang Mu
tiara, hotel de alto nível, com 440 apartamentos, situado 
na viçosa costa oceânica verde da Malásia, no oceano 
Indico. Propriedade de Pernas - QUE da Malásia e admi
nistrado pela Singapore Mandarin International Hotels, 
seu gerente geral é Wernie Eisen, hoteleiro suíço que já 
administrou hotéis de luxo por todo o mundo. 

Ele não tem qualquer Ilusão sobre a importância de 
dirigir uma operação eficiente. 

"Administra r um hotel desse tamanho é tarefa 
bastante complicada ", afirma. "Nossos consumidores 
têm todo o direito de exigir. Esperam serviço de pri
meira classe, e isso é o que devemos oferecer-lhes. 
Se tive rmos qUillquer problema para administrar essa 
operação, o consumidor perceberá imediatamente, e 
esse é o maior incentivo para desempenharmos seria
mente as operações. " 

9 Agradecemos a Wernie Eisen e à administração do 
Penang Mutiara pela permissão para usar esse exemplo. 



"A qualidade de nosso serviço deve ser impecá
vel. Primeiramente , isso significa lidar com o básico. 
Por exemplo, nossos funcionários devem ser corteses 
e simpáticos com nossos hóspedes. Sem dúvida , de
vem ter conhecimento para estar em condições de 
responder a todas as suas perguntas. Oprédio e os 
equipamentos, de fato, todo o hardware da operação, 
devem apoiar a atmosfera de luxo que criamos no ho
tel. O estilo do design e os materiais de alta classe 
não apenas criam a impressão correta, mas, quando os 
escolhemos cuidadosamente, são também durá veis, e 
mantêm o hotel conservado com o passar dos anos. O 
mais importante de tudo é que qualidade significa an
tecipar as necessidades de nossos hóspedes, pensa r à 
frente para identificar o que os encantará ou irritará. " 

Ohotel tenta antecipar-se às necessidades dos hós
pedes de várias maneiras. Por exemplo, se eles já estive
ram no hotel antes, o funcionário evita pedir as informa
ções que já foram dadas na visita anterior. Os funcionários 
da recepção , simplesmente, checam se os clientes já se 
hospedaram antes, complementam as informações e os 
encaminham a seus apartamentos, sem demoras irritan
tes. Qualidade do serviço também significa ajudar os 
hóspedes a resolver problemas particulares. Por exem
plo, se a linha aérea extraviar a bagagem de um deles, 
este chegará ao hotel compreensivelmente irritado. 

"O fato de não sermos os causadores da irritação 
não é realmente oproblema. Énosso trabalho fazê-los 
sentir-se melhor. " 

Rapidez, em termos de resposta rápida às exigências 
dos consumidores, é algo também importante. 

"Um hóspede não deve ficar esperando. Se tem 
um pedido a fazer, vai fazer agora e precisa ser aten
dido agora. Nem sempre isso é fácil, mas fazemos o 
máximo. Por exemplo, se todos os hóspedes do hotel, 
à noite, decidirem chamar o serviço de quarto e pedi
rem uma refeição, em vez de se dirigirem aos restau
rantes, obviamente, nosso departamento de serviços 
ficará sobrecarregado, e os consumidores terão que 
esperar muito até os pedidos chegarem a seus aparta
mentos. Tratamos esse problema observando atenta 
mente a evolução da demanda por serviço de quarto. 
Quando constatamos que o nível de resposta está fi
cando demorado, convocamos os funcionários dos res
taurantes do hotel. Sem dúvida, para fazer isso, temos 
que estar seguros de que eles são multi-11abilltados. De 
fato, temos uma pOlítica de assegurar que os funcioná
rios dos restaurantes possam sempre exercer mais de 
uma tarefa. Éesse tipo de flexibilidade que nos permite 
manter resposta rápida aos consumidores. " 

Da mesma forma, Wernie considera a confiabilidade 
um princípio fundamental de um hotel bem administrado. 

"Devemos sempre manter nossas promessas. Por 
exemplo, os apartamentos devem ser preparados em 
tempo e a conta deve estar pronta no momento de saí-
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da do hóspede. Ele espera um serviço confiável, e 
algo inferior a isso torna-se causa legítima de insatis
fação. " 

Entretanto, é em grandes ocasiões que a confiabili
dade é particularmente importante no hotel. Por exem
plo, na realização de um banquete, tudo deve estar pre
parado. As bebidas, os alimentos e o entretenimento 
precisam estar disponíveis exatamente como planejados. 
Qualquer desvio do plano será logo percebido pelos con
vidados. 

"O negócio é planejar os detalhes e prever o que 
pode dar errado", afirma Wernie. "Uma vez feito o 
planejamento, podemos antecipar possíveis proble
mas e planejar como enfrentá-los ou, ainda, evitar 
que ocorram. " 

Flexibi lidade significa várias coisas para o hotel. Pri
meiramente, significa que os funcionári os devem estar 
preparados para atender às solicitações dos hóspedes. 

"Não gostamos de dizer NÃO! ", diz· Wernie. "Por 
exemplo, se um hóspede solicita queijo Camembert e 
não temos em estoque, pedimos a um funcionário que 
vá até osupermercado e compre-o. Se, apesar de nos
so esforço, o queijo não for encontrado, negociamos 
com o hóspede uma solução alternativa. Isso tem um 
efeito importante - ajuda a manter a motivação de 
nossos funcio nários. Somos constantemente solicita
dos a fazer o praticamente impossível - todavia, faze 
mos, e eles acham isso importante. Todos gostamos 
de nos sentir parte de uma organização que é capaz 
de fazer o mais difícil, senão o impossível. " 

Flexibil idade no hotel também significa a habilidade 
de enfrentar lIutuações sazonais de demanda. Parcial
mente, conseguem isso contratando fu ncionarios em 
te mpo parcial. Isso não chega a ser problema quando se 
trata de tarefas de retaguarda. Por exemplo, na lavande
ria, é relativamente fácil contratar pessoas no período de 
pico. Entretanto, há problema quando se trata de funcio
nários que têm contato direto com o consumidor. 

"Não podemos esperar que os funcionários tem
porários tenham o mesmo preparo dos efetivos para 
trabalhar diretamente com o cliente. Nossa solução 
para isso é manter os funcionários extras na retaguar
da , deixando os efetivos e bem treinados em contato 
com o cliente. Por exemplo, um garçom que normal
mente recebe pedidos, se rve as re feições e retira os 
pratos sujos limitaria suas atividades a receber pedi
dos e a servir as refeições. A parte menos qualificada 
do trabalho, que é retirar os pratos, pode ser transfe
rida a funcionários temporários. " 

No Que diz respeito a custos, em torno de 60% do 
custo operacional do hotel não representad os por al i
mentos e bebidas. Assim, uma forma óbvia de manter os 
custos baixos é evitar o desperdício de al imentos. O cus
to de energia representa 6% do total e é fonte potencial 
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de economia. Entretanto, embora as economias de cus
tos sejam bem-vindas, o hotel é sempre cuidadoso em 
não comprometer a Qualidade de seus serviços para re
duzir custos. A visão de Wernle é bastante clara. 

uÉ o serviço impecável que nos dá vantagem 
competitiva, não o preço. Bom serviço significa que 
nossos hóspedes sempre voltarão. Metade de nossos 
hóspedes são pessoas que já estiveram no hotel an
tes. Quanto mais hóspedes recebermos, maior utiliza 
ção de nossos apartamentos e restaurantes, e é isso 
que realmente mantém o custo por hóspede baixo e a 
rentabilidade razoável. Assim, no final, fechamos o 
círculo: é a qualidade de nosso serviço que mantém 
nossos volumes altos e nossos custos baixos. " 

Questões 

1. 	 Faça suas considerações sobre o trabalho de Wern ie: 
a. 	 Sua maneira de dirigi r o hotel é apropriada para a 

competitividade do negócio? 
b. 	 Como ele pode implementar mudanças na estra

tégia? 
c. 	 Como sua manei ra de dirigir as operações pode 

impulsionar a estratégia a longo prazo do hotel? 

2. 	 Que perguntas Wernie pode fazer para ju lgar se 
suas operações estão no Estágio 1, Estágio 2, Está
gio 3 ou EstágiO 4 d escala de excelência de Hayes 
e Wheelwright? 

3. 	 O caso descreve como QU lidade, rapidez, confiabili
dade e custo afetam os hospedes do hotel. Exp li que 
como cada um desses objetivos de desempenho 
pode trazer benefícios internos. 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Para as seguintes organizações, expli
que como suas funções produção po
dem apoiar, implementar e impulsionar 
a estratégia empresarial: 
- restaurante fast f ood; 


- serviço de revelação de filmes ; 

- refinaria de petróleo. 


2. 	 Explique o aparente paradoxo da função 
produ~10 que toma decisões operacio 
nais diárias e exerce, ao mesmo tempo, 
papel central na obtenção do sucesso 
estratégico a longo prazo. 

3. 	 Descreva como a função produção de 
um a empresa locadora de veículos de
veria ser desempenhada, à medida que 

evolui do Estágio 1 para o Estágio 4 
(usar o modelo de Hayes e Wheel
wtight). 

4. 	 llustre o conceito de uma empresa no 
Estágio 4, explicando como a função 
produção das seguintes organizações 
pode contribuir para o sucesso competi
tivo a longo prazo: 
- fabricante de lanches; 


- linha aérea; 


- serviço de en trega de pequenas enco
mendas; 


- hotel. 


S. 	 Discuta o que constitui qualidade, rapi
dez, confiabilidade e flexibilidade nas 
seguintes operações: 
- biblioteca uni ersitá.ria; 

- centro esportivo universitário; 

- restaurante universitário; 


- curso de Administração da Produção. 

(Procure perguntar aos gerentes dessas ope

rações!) 

6. 	 Descreva os diferentes ripos de flexibili
dade que podem seT encontrados em 
cada uma das segui ntes operações: 
- universidade; 


- fábrica de raquetes de tênis; 

- rede ferroviária. 


7. 	 Para cada urna das seguintes operações, 
explique o significado e discuta a im
portância relativa de qualidade, rapi
dez, confiabilidade e flexibilidade: 
- fábrica de carros que opera com alto 

volume; 
- cabeleireiro; 

-	 serviço de coleta e distribuição de en
comendas (por exemplo, DHL e Fede
ral Express). 

8. 	 Muitas organizações vêem o papel da 
produção como restrito ao trabalho de 
fabricar produtos ou fornecer serviços 
aos consumidores. Discuta as implica
ções dessa visão da função produção. 

9. 	 Us ndo um exemplo de sua escolha, 
descreva como o custo de produção 
pode ser at tad pela mudança dos ní



veis de desempenho de qualidade, rapi
dez, confiabilidade e flexibilidade. 

10. 	Existem muitos restaurantes de fast 
food diferentes no mundo (McDonald's, 
Burger King etc.) . Discuta a]guns dos 
objetivos dos stakeholders para este tipo 
de operação. Existe algum conflito en
tre os objetivos dos diferentes stakehol
ders que você consegue identificar? 

11 . 	Muitos bancos de varejo estão reduzin
do o tamanho de suas agências e mu
dando para outras formas de forneci 
mento de serviço, corno Internet e 
banco por telefone. Discuta as implica
ções dessas tendências tanto em termos 
dos objetivos amplos dos stakeholders, 
como dos objetivos específicos da ope
ração - qualidade, rapidez, confiabilida
de, flexibilidade e custo. 

12. 	O serviço de polícia técnica de um país 
europeu tem sido, tradicionalmente, or
ganizado para oferecer laboratórios se
parados de polícia técnica para cada 
força policial do país. Com o objetivo de 
cor tar custos, o governo decidiu con
centrar esse serviço em uma grande ins 
talação central perto da capital do país. 
Quais são as vantagens e desvantagens 
externas dessa mudança para os stake
holders da operação? Quais são as im 
plicações internas para a nova opera~ 
ção centralizada que irá fornecer esse 
serviço? 
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INTRODUÇÃO 

Nenhuma organização pode planejar por
menorizadamente todos os aspectos de suas 
ações atuais ou futuras, mas todas as organiza
ções podem beneficiar-se de ter noção para onde 
estão dirigindo-se e de como podem chegar lá. 
Em outras palavras, todas precisam de alguma 
direção estratégica. Ocorre o mesmo com a n.m
ção produção. Uma ez que a função produção 
entendeu seu papel dentro do negócio e determi
nou os objetivos de desempenho que definem sua 
contribuição para a estratégia, ela precisa forrrlU-
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lar um onjunto de princípios gerais que guiarão 
seu processo de tomada de decisões. Isso é a es
tratégia de produção da empresa. Ainda assim, o 
conceito de "estratégia" não é imediato; e tam
pouco o é a estratégia da produção. Este capítulo 
considera quatro perspectivas, cada qual ilustran
do uma parte das forç~que moldam o con~ 
da estratégia da produção. Também apresenta 
duas abordagens do processo de formulação das 
estratégias de produção na prática. A Figura 3.1 
mostra a relação das idéias descritas neste capí
tulo com o modelo geral de gestão de produção. 

W.."" 3.1 Este capítulo examina a estratégia de produção. 
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Que é estratégia? 

Qual a diferença entre as visões "de cima para baixo" (top-down) e "de baixo para cima" 
(bottom-up) da estratégia da produção? 

Qual a diferença entre as v1sões "requisitos do mercado" e "recursos da produção" da 
estratégia da produção? 

Como pode ser montada a estratég ia da produção? 

QUE É ESTRATÉGIA? 

Antes de abordar o tema estratégia de pro
dução, é necessário considerar o que entendemos 
pelo tenno estratégi,g. Infelizmente, existe pouco 
consenso so~a entre profissionais e aca
dêmicos da área. Alguns autores chegam a consi
derar que a tentativa de alcançar uma definição 
única poderia ser enganosa. Certamente, é possí
vel, e muitas vezes útil, possuir perspectivas dife
rentes e alternativas sobre o que consideramos 
estratégia. Embora não faça parte do escopo do 
presente1'ivro analisar a administração estratégi
ca de forma geral, mais tarde analisaremos a es
tratégia de produção sob diferentes perspectivas. 
Sobre o termo estratégia, consideramos qu~a_ 
está presente quando uma empresa articula sua 
estratégia e, portanto, escolhe tomar_uma dire
ção, em vez de outra. A empresa tomou_decisões 
que a comprometem com um conjunto particular 
de ações. O padrão de decisões subseqüentes re· 
flete, então, seu comprometimento continuado 
nessa direção. De forma alternativa, se o padrão 
de suas decisões mudar, isso indicará alguma 
mudança em sua direção estratégica. 

Decisões estratégicas geralmente significam 
as decisões que: I 

• têm efeito abrangente 	na organização à 
qual a estratégia se refere; 

• definem a posição da organização relati 
vamente a seu ambiente; 

• 	 aproximam a organização de seus objeti 
vos de longo prazo. 

Existem muitos bons livros sobre estratégia . Por 
exemplo, veja JOHNSON, G. ; SCHOLES, K. Explorillg busi
ness strategy. 4. ed. Prentice Hall , 1998; e, também, DEWIT, 
B.; MEYER, R. Stratl'gy: process, content, and context. Inter
national Thomson Business Press, 1998. 

Lembre-se, portanto, de que uma estratégia 
é mais do que uma só decisão; é o padrão global 
de decisões e ações que posicionam a organiza
ção em seu ambiente e têm o objetivo de fazê-la 
atingir seus objetivos de longo prazo. Definir es
tratégia como um padrão de decisões ajuda-nos a 
discutir uma estratégia de produção mesmo 
quando ela não está expressa. Observar o padrão 
geral das decisões dá-nos uma indicação do com
portamento estratégico real. 

Quando as empresas desenvolvem estraté
gias, precisam considerar dois conjuntos de ques
tões, que são separados, mas justapostos. O pri
meiro diz respeito ao que é conhecido sobre o 
conteúdo da estratégia. São as estratégias e ações 
específicas que se constituem no sujeito do pro
cesso decisório, ou melhor, as questões "o que" 
da estratégia, os pon tos sobre os quais as deci
sões são tomadas. O segundo conjunto de ques
tões relaciona-se com o processo de como essas 
estratégias são, de fato, determinadas na empre
sa. O processo de estratégia governa os procedi
mentos e os modelos que são adotados para to
mar as decisões estratégicas - as questões "como" 
da estratégia. 

Tanto o conteúdo como o processo da estra
tégia de uma empresa justapõem-se e influenciam 
um ao outro. Por exemplo, o processo de decidir 
onde alocar uma nova capacidade pode ser rela
tivamente formal e envolver análise quantitativa 
dos retornos econômicos que podem ser obtidos 
de opções alternativas de alocação. O processo 
de desenhar uma estratégia de organização, en
tretanto, é menos claro. Mudanças sutis na estru 
tura organizacional podem ter implicações signi
ficativas que só podem ser avaliadas por meio de 
amplas consultas e negociações. Em ambos os ca
sos, o conteúdo irá influenciar o processo. No en
tanto, mantendo-se em mente a inter-relação de 

1 
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processo e conteúdo, cada aspecto pode ser con
siderado separadamente. 

Estratégia da produção 

A estratégia da produção diz respeito ao pa
drão de decisões e ações estratégicas que define 
o papel, os objetivos e as atividades da produção. 
Como em qualquer tipo de estratégia, podemos 
considerar seu conteúdo e seu processo separa
damente. Aqui, tratamos do conteúdo e do pro
cesso, como segue: 

• 	 O conteúdo da estratégia da produÇo en
voive decisões e ações específicas que es 
tabelecem o papel, os objetivos e a ativi
dades da produção. 

• Processo 	da estratégia da produção é o 
método usado para produzir as decisões 
específicas de "conteúdo". 

CONTEÚDO DA ESTRATÉGIA DE 
PRODUÇÃO 

A estratégia de produção é, claramente, 
uma parte da estratégia geral da empresa, mas 
muitos autores que tratam do assunto possuem 
-visões e definições discretamente diferentes.2 

Alguns desses aUlores eSLão citados na seção 
de leitura complementar deste capítulo. Entre 
eles, quatro perspectivas sobre e tratégia da pro
dução aparecem: 3 

• A estratégia da produção é um reflexo "de 
cima para baixo" (top-down) do que o 
grupo ou negócio todo deseja fazer. 

• A estratégia da produção é uma atividade 
"de baixo para cima" (bottom-up)j em que 
as melhorias da produção cumulativa
mente consO·oem a estratégia. 

• A estratégia da produção envolve traduzir 
os requisit s do mercado em decisões da 
produção. 

2 Para urna revisão cuidadosa da literatura relativa 
à escra té ia de prod ução. veja ANDERSO , J. c. ; CLEVE
LA; D. G.; SCHROED ER, . Ope ra tions straLegy: a litera ture 
review. Journal of Op rations Management , v. 8, nO 2. 

3 Pru·a uma explicação mais deta lhada, veja SLACK, 
I . ; LEWIS, M. Opem Lions strategy. Financial Times Prentice 
Hal l. 2001. 

• A estratégia da produção envolve explorar 
as capacidades dos recursos da produção 
em mercados eleitos. 

Nenhuma dessas quatro perspectivas sozi
nhas dá-nos uma visão geral do que seja a estra
tégia de produção. Juntas, no entanto, elas for
necem uma idéia das pressões em jogo para 
formar o con teúdo da estratégia da produção. 
Trataremos cada urna separadamente (veja a Fi
gura 3.2) . 

Perspectiva de cima para baixo 
(top-down) 

Uma grande empresa diversificada necessi
tará de uma estratégia para posicionar-se no am
biente global, econômico, político e social. Isso 
consistirá em decisões sobre em que tipos de ne
gócios o grupo deseja investir, em que partes do 
mundo o grupo deseja operar, como alocar seu 
dinheiro entre seus vários negócios, e assim por 
diante. Tais decisões fonuam a estratégia corpo
rativa de empresa. Cada unidade de negócios 
dentro do grupo corporativo também irá necessi
tar montar sua própria estratégia de negócios, 
que estabelecerá sua missão e objetivos indivi
duais . Essa estratégia de negócios guia a empresa 
em relação a seus consumidores, mercados e 
concorrentes, e também à estratégia do grupo 
corporativo do qual faz parte. De forma seme
lhante, dentro da empresa, estratégias funcionais 
necessitam considerar qual parte cada função de
veria desempenhar para contribuir para os objeti
vos estratégicos da empresa. A produção, o mar
keting, o desenvolvimento de produto/ serviço e 
outras funções precisam considerar qual a melhor 
forma de se organizarem para apoiar os objetivos 
da empresa. 

Portanto, uma perspectiva da estratégia da 
/ produção é que ela deveria tomar seu lugar nessa 

hierarquia de estratégias. Sua principal influên
cia, entretanto, será tudo o que a empresa enten
der como direção estratégica. Por exemplo, uma 

I 

~ empresa que imprime embalagens para produtos 
de consumo decide expandir rapidamente. Ela 
imagina que, a longo prazo, as empresas com fa
tias maiores de mercado irão sobreviver, ao con
trário das pequenas empr,esas. Seus objetivos de 
negócios, portanto, enfatizam o crescimento de 
volume, acima da lucratividade de curto prazo e 
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As quatro perspectivas da estratégia de operações. 
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Perspectiva das 
exigências do 

mercado 

oQue o posicionamento 
de mercado requer que 

as operações taçam 

do retorno sobre o investimento. A implicação 
para a estratégia da produção é de que ela neces
sita investir em capacidade extra (fábricas, equi 
pamentos e mão-de-obra), mesmo que isso signi
fique alguma capacidade excedente. Também 
necessita estabelecer novas fábricas em todas as 
partes de seu mercado para oferecer entrega re
lativamente rápida. 

O ponto importante aqui é que objetivos de 
negócios diferentes provavelmente resultariam 
em uma estratégia da produção muito diferente. 
O papel da produção é, dessa forma, largamente 
o de implementar ou "operacionalizar" a estraté
gia da empresa. A Figura 3.3 ilustra essa hierar
quia estratégica, com algumas das decisões em 
cada nível e as principais influências sobre as de
cisões estratégicas. 

Perspectiva "de baixo para cima" 
(bottom-up) ~ 

A perspectiva de cima para baixo oferece 
uma visão ortodoxa de como as estratégias fun 

cionais deveriam ser montadas. Na realidade, no 
entanto, o relacionamento entre os níveis de hie
rarquia da estratégia é mais complexo do que 
isso. EmbOl'a seja uma forma conveniente de 
pensar a estratégia, esse modelo hierárquico não 
consegue representar a maneira como as estraté
gias são formuladas. Quando qualquer grupo 
está revisando sua estratégia corporativa, tam
bém levará em conta as circunstâncias, experiên
cias e capacidades das várias empresas que com
põem o grupo. De forma similar, as empresas, ao 
revisarem suas estratégias) irão consultar suas 
funções individuais dentro da empresa sobre suas 
restrições e capacitações. Podem, também, incor
porar as idéias que vêm da experiência diária de 
cada função. 

Portanto, uma perspectiva alternativa para a 
visão de cima para baixo é de que mtútas idéias 
estratégicas emergem, com o tempo, da experiên
cia operacional. Algumas vezes, as empresas mo
vem-se em uma direção estratégica particular, 
porque a experiência em curso de fornecer pro· 
dutos e serviços a consumidores no nível apera
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cional convence-os de que é a coisa certa a fazer. serviço excepcionalmente rápido para os consu
Pode não haver decisões em um escalão mais midores. Também descobre que alguns consumi
alto que examinam opções estratégicas alternati dores estão dispostos a pagar um preço conside
vas e escolhem aquela que oferece a melhor sal ravelmente mais alto por tal serviço com resposta 
da. Em vez disso, o consenso geral emerge do ni rápida. Essas experiências levaram a empresa a 
ve1 operacional da organização. O "alto rúvel" do estabelecer uma divisão separada dedicada a for

necer serviços de impressão de margens altasprocesso decisório estratégico, se ele existir, pode 
para aqueles dispostos a pagar. Os objetivos esconfirmar o consenso e fornecer os recursos para 
tratégicos dessa nova divisão não estão preocufazer acontecer efetivamente. 
pados com crescimento de alto volume, mas com Suponha que a empresa de embalagens des
alta lucratividade. •

crita anteriormente seja bem-sucedida em seus 
planos de expansão. Entretanto, ao fazer isso, Essa idéia de estratégia que é moldada pela 
descobre que possuir capacidade excedente e experiência do nível operacional ao longo do 
uma rede espalhada de fábricas permite-lhe um tempo é, algumas vezes, chamada de conceito de 
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Decisões estratégicas da corporação 
• Em Que negócios estar, por exemplo, quão 

diversificado ser? 
• Quais negócios adquirir e quais vender? 
• Comoalocar dinheiro em diferentes negócios? 
• Como gerenciar as relações entre negócios 

dIversos? , 

Decisões estratégicas do negócio 
• Definir a missão do negócio 
• Defmir os objetivos estratégicos dq negócio 

como: 
- metas de crescimento 
- retorno sobre o Investimento 
- metas de lucratividade 
- geração de caixa 

• Estabelecer a form com que o negóci deseja 
competir em seus mercado, 


Decisiies estratégicas funcionais 
• Qual papel desempenhar para contribuir com 

os objetivos estratégicos da empresa? 
• Como traduzi r objetivos competitivos, da 

empresa, em objetivos funcionais? 
• Como administrar os recursos de função para 

alcançar objetivos funcionais? 
• Quais as prioridades de melhoria de desem

penho a estabelecer? 
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w!m0l3.4 Perspectiva bottom-up da estratégia de operações. 

estratégias emergentes. 4 A estratégia é gradual
mente moldada com o tempo e baseada em expe
riência de vida real em vez de posicionamento 
teórico. De fato, as estratégias são, em geral, for
madas de maneira relativamente fragmentada e 
não estruturada, para refletir o fato de que o fu 
turo é, pelo menos, parcialmente desconhecido e 
imprevisível (veja a Figura 3.4). 

Essa visão da estratégia de produção talvez 
seja mais descritiva de como as coisas realmente 
acontecem, mas à primeira vista parece ser menos 
útil em fornecer um guia para o processo decisó
rio específico. Ainda assim, embora as estratégias 
emergentes sejam menos fáceis de categorizar, o 
princípio que governa a perspectiva de baixo 
para cima é claro: moldar os objetivos e as ações 
da produção, pelo menos em parte, pelo conheci
mento adquirido das atividades diárias. As virtu
des principais exigidas para moldar a estratégia 
da perspectiva de cima para baixo são a habilida
de para ouvir a experiência e a filosofia de me
lhoria contínua e incrementaI. 

Perspectiva dos requisitos do mercado 

Um dos objetivos mais evidentes para qual
quer empresa é satisfazer ao mercado a que está 

MINTZBERG, H.; WALTERS, J. A. Of strategies: 
deliberate and emergent. Strategic Managernent Joumal, 
July/Sept. 1995. 

tentando servir. Nenhuma operação produtiva 
que falhar continuamente em servir seu mercado 
de forma adequada tem chance de sobreviver a 
longo prazo. Embora compreender os mercados 
seja normalmente associado à fw1ção de marke
ting, a perspectiva de mercado é também impor
tante para a administração da produção. Sem 
compreender o que o mercado requer, é impossí
vel garantir que as operações estejam alcançando 
o composto e o nível corretos em seus objetivos 
de desempenho (qualidade, rapidez, confiabilida
de, flexibilidade e custo) . 

Giordano - tão alegre quanto barato 

As regras no crescente mercado varejista de roupas 
em Hong Kong, Taiwan eCingapura costumavam ser cla
ras. Lojas mais sofisticadas vendiam produtos de quali
dade e ofereciam um bom serviço. Roupas mais baratas 
eram empilhadas e vendidas por vendedores de liquida
ção, que estavam mais preocupados em ganhar algum 
dinheiro do que sorrir para os clientes. Jimmy Lai, fun
dador da Giordano Holdings, mudou tudo isso. Embora 
tenha estabelecido originalmente sua loja para vender 
roupas caras , percebeu que qualidade imprevisível e ní
veis de serviço baixos ofereciam uma oportunidade no 
mercado de roupas despojadas. Sua experiência indicava 
que, ao oferecer valor e serviço, juntamente com preço 
baixo, o negócio poderia gerar maior lucro do que os va
rejistas existentes obtinham. Seus métodos eram radicais. 
De um dia para o outro, aumentou o salário de seus fun
cionários de vendas entre 30% e 40%; todos foram in
formados de que receberiam pelo menos 60 horas de 

4 
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treinamento por ano; e de que um novo cargo seria alo 
cado entre os funcionários mais experientes, o de "gran 
de irmão" ou "grande irmã", para ajudar os funcionários 
mais novos a desenvolver habilidades referentes a Quali 
dade de serviço. Ainda mais chocante, considerando o 
pad rão dos concorrentes , foi a introdução de uma políti
ca de troca de mercadorias baseada em "nada de per
guntas·', em Que se efetuam trocas independentemente 
da data de compra da mercadoria. Os vendedores foram 
treinados para conversar com os clientes e ouvir suas 
opiniões sobre os pmdutos e tipos de serviços deseja
dos. Essa informação seria imediatamente repassada 
para os esti li stas da empresa para que fosse incorporada 
em novos produtos. Poucos anos depois da mudança 
em sua polltica, Lai constatou um grande crescimento 
tanto nos luc ros co mo no capital de gi ro , elevando a po
sição da Giordano pa ra o metro quadrado varejista da 
roupas mais rentável de Hong Kong. 

Questões 
1. 	 De que forma as experiências de Lai mud ram a po

sição de mercado da operação Giordano? 
2. 	Duais são as vantagens de uma equipe de vendas 

que conversa com seus clientes? 

Prioridade de objetivos de desempenho 

o Capítulo 2 descreveu e ilustrou os cinco 
objetivos de desempenho, mas é da perspectiva 
de mercado que os objetivos de desempenho de
veriam ter prioridade. De fato, a prioridade rela 
tiva dos objetivos de desempenho para essa ou 
aquela operação é, geralmente, influenciada por 
dois fatores particulares: 

Obletivos 

de 


desempenho 


• 	as necessidades específicas dos grupos de 
consumidores da empresa; 

• 	 as atividades dos concorrentes da empresa. 

Ambos esses fatores podem ser combinados 
em termos do estágio do ciclo de vida do produ
to, no qual O produto ou serviço está posicionado 
(veja a Figura 3.5) . 

Influência do consumidor nos objetivos de 
desempenho 

A produção procura satisfazer aos clientes, 
desenvolvendo seus cin o objetivos de desempe
nho. Por exemplo, se os consumidores valoriza
rem especialmente produtos ou serviços de baixo 
preço, a produção dará ênfase a seu desempenho 
em custos. Se insistirem em produtos ou serviços 
isentos de erros, a produção concentrar-se-á em 
seu desempenho em qualidade. Ênfase dos con
sumidores em entrega rápida tomará o critério 
ve10cidade importante para a produção, enquan
to ênfase em confiabitidade de entrega tom ará ° 
critério confiabilidade importante. Se os consu
midores esperarem produtos e serviços multo 
inovadores, a produção deverá proporcionar alto 
gTau de flexibilidade para conseguir inovar para 
seus consumidores antes de seus rivais. Analoga
mente, se ampla gama de produtos e serviços for 
exigida, a produção precisará ser suficientemente 
flexível para prover a necessária variedade sem 
custo excessivo. 

Necessidades 
dos 

consumidores 

t 
~( ::~~ ,,:~~ui~~~:: )

~ 


+ 

Ações 

dos 


concorrentes 


li....'''' 3.5 Perspectiva das exigências do mercado da estratêgia de operaç.ões. 
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Fatores competitivos Objetivos de desempenho 
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Ui..."" 3.6 Fatores competitivos diferentes implicam objetivos de desempenho diferentes. 

Esses fatores que definem as exigências dos 
clientes são chamados fatores competitivos.5 A 
Figura 3.6 mostra a relação entre alguns fatores 
competitivos mais comuns e os objetivos de de
sempenho da produção. Essa lista de fatores 
competitivos não pretende ser exaustiva. Muitos 
outros fatores podem ser relevantes. O ponto im
portante é que a prioridade de cada objetivo de 
desempenho é in fluenciada por fatores competiti
vos particularmente valorizados por consumido
res. Algumas empresas concentram esforço consi
derável em. trazer a imagem das necessidades de 
seus consumidores para dentro da operação pro
dutiva. O boxe da Kwik-Fü ilustra esse fato. 

Necessidade dos clientes da Kwik-Fif6 

Em um setor que não é conhecido pela integridade 
de suas empresas, a Kwik-Fit conquistou uma reputação 
por seu serviço Que combinabaixo custocom serviço rá
pido econfiável. Fundada em 1971, aempresa é uma das 
maiores cadeias de ofiC Inas mecânicas de automóveis do 
mundo, com aproximadamente 2.000 fi liais na Europa. O 

dilema do serviço da empresa é como satisfazer (ou 
mesmo encantar) os consumidores que não querem de 
forma alguma estar em lima oficina mecânica 

Os cl ientes não planejaram ter uma pane; estão fa
zendo uma compra irri tados e freqüentemen te podem 
suspeitar da empresa. Podem acreditar que é de seu in
teresse recomendar um conserto ou uma substi tuição 
dispendiosos. mesmo Que não necessários. Os consumi
dores Querem ser capazes de confiar no diagnóstico eno 
conselho Que recebem, ser servidos com a matar rapidez 
e o menor orçamento possivel, resolver seu problema e 
não ser cobrados excessivamente. 

Esses fatores compe ti tivos deram forma aos objeti
vos de desempenho da produção da empresa. Resumem 
sua estratégia de produção como "um serviço de quali
dade que dá 100% de satisfação ao cliente" - um objeti
vo Que é comunicado pelos cartazes que decoram as pa
redes dos centros Kwik-Fit 

Questão 

Como as necessidades do consumidor e as ações 
dos concorrentes influenciam os principais objetivos de 
desempenho de um centro Kwik-Fit? 

Eu sou seu cliente 
5 Também chamados fatores críticos de sucesso por 

alguns autores . Eu sou seu cliente. Satisfaça a meus desejos , 
acrescente atenção pessoal e um toque amistoso e eu6 GABB, A. Making Kvvik vit fitt er. Management To 

da)', Mar. ] 992; e informações da emp.resa. 
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Custeios ganhadores Custeios Custeios 
de pedidos qualificadores menos importantes 

Benefício Benefício Benefício 
competitivo competitivo competitivo 

+ + + 

i i 
Neutro Neutro 

1 1 
! Nív el 
IQualificador 

Desempenho Desempenho Desempenho 

Wc"'" 3.7 Custeios competitivos gWl/wdores de pedidos, qualificadores e menos importantes. 

me tornarei um anúncio móvel de seus produtos e servi
ços. Ignore meus desejos, mostre descuido, falta de 
atenção e mau modos, e simplesmente deixarei de exis
tir , no que diz respeito a você. 

Eu sou sofisticado. Muito mais do que eu era há al
guns anos. Minhas necessidades são mais complexas . 
Cresci acostumado a coisas melhores. Tenho dinheiro 
para gastar. Sou um egoísta. Sou sensível ; sou orgulho
so. Meu ego precisa ser alimentado por seu cumprimen
to amistoso e pessoal. É Importante para mim que você 
aprecie fazer negócio comigo. Afinal, quandO compro seus 
produtos e erviços, meu dinheiro está alimentando-o. 

Eu sou um perfec.cionista. Quero o melhor que 
posso obter pelo dinhei ro que gasto. Quando critico seus 
produtos ou serviços - e o farei a qualquer pessoa que 
escute, quando estou descontente - , preste atenção. 
Meu descontentamento origina-se de algo que você ou 
seus produtos deixaram de fazer. Encontre essa origem e 
elimine-a ou você perderá os negócios que faz comigo e 
também os que faz com meus amigos. 

Eu sou volúvel. Outros negociantes acenam-me 
continuamente com ofertas de "algo mais" por meu di
nhei ro. Para manter minha fidelidade, você deve oferecer 
algo melhor do que eles. Sou seu cliente agora, mas 
você deve provar-me sempre que fiz a esco lha certa, se
lecionando-o, escolhendo seus produtos eserviços e não 
algum outro. 

Objetivos qualificadores e ganhadores de 
pedidos 

vos é distinguir os fatores "ganhadores de 
pedidos" dos "qualificadores".7 

Critérios ganhadores de pedidos são os que 
direta e significativamente contribuem para a 
realização de um negócio, para conseguir um pe
dido. São considerados pelos consumidores como 
razões-chaves para comprar o produto ou servi
ço. Aumentar o desempenho em um critério ga
nhador de pedidos resulta em mais pedidos ou 
melhora a probabilidade de ganhar mais pedidos. 
Critérios qualificadores podem não ser os princi
pajs determinantes do sucesso competitivo, mas 
são impon antes de outra forma. São os aspectos 
da competitividade nos quais o desempenho da 
produção deve estar acima de um nível determi
nado, para pelo menos ser considerado pelo 
cliente. Desempenho inferior a esse nível qualifi
cador possivelmente desqualificará a empresa de 
ser considerada pelo cliente. Porém, qualquer 
melhora nos fatores qualificadores, acima do ní
vel qualificador, provavelmente não acrescentará 
benefício competitivo relevante. 

Aos critérios qualificadores e ganhadores de 
peru dos podem ser acrescentados os critérios me
nos importantes, que não são nem qualificadores 
nem ganhadores de pedidos. Não influenciam os 
clientes de fonna significativa. Devem ser mencio
nados aqui somente pnrque podem ser importan
tes em outras partes das atividades da produção. 

Uma forma especialmente útil de determi 7 HILL, T. Manufactu ring strategy. 2. ed. Macrnil
nar a imponância relativa dos fatores competiti- lan, 1993 . 
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A Figura 3.7 mostra a diferença entre os cri
térios ganhadores de pedidos, os qualificadores e 
os menos importantes em termos de sua utilida
de ou valor para a competitividade da organiza
ção. As curvas ilustram o grau relativo de compe
titividade (ou atrativiçlade para os consumidores) 
à medida que o desempenho da produção varia 
nesse critério. Critérios ganhadores de pedidos 
mostram aumento constante e significativo em 
sua contribuição para a competitividade à medi
da que a operação se aperfeiçoa em consegui-los. 
Os fatores qualificadores são dados; são espera
dos pelos clientes e podem representar uma des
vantagem séria na posição competitiva da opera-

Tabela 3.1 Diferentes serviços bancários exigem diferentes objetivos de desempenho. 

• 


• 


Serviços bancários de varejo Serviços bancários corporatfvos 

Produtos Se rviços financeiros pessoais, como em
préstimo e cartões de créd ito 

Serviços especiais para clientes corpora
tivos 

Clientes Indivíduos Empresas 

Gama de produtos Mé dia, mas padronizada; po uca necessi
dade de serviços especiais 

Mu ito ampla; muitas necessidades preci
sam ser customizadas 

Mudanças de projeto Ocasionais Contínuas 

EntregaI Decisões rápi das Serviço confiável 

Qualidade Sig nifica transações se m erros Significa relacionamento próximo 

Volume por tipo de serviço A maioria dos serviços é de alto volume A maioria dos serviços é de baixo volume 

Margens de lucro A maioria é baixa e média; algumas são 
altas 

Médias a altas 

• 1.' 

.' ,. 7-.,,:, (, j ~ ~f·. t' 

Preço 
Acessibilidade 
Rapidez 

' , I 

Customização 
Qualidade do serviço 
Confiabilidade 

Fatores competitivos 

Ganhadores de pedidos 

Qualificadores 

Menos importantes 

Qualidade 
Ga ma de serviços 

Rapidez 
Preço 

Acessib ilidade 

ção se o desempenho não estiver acima do nível 
qualificador. Os objetivos menos importantes têm 
pouco impacto sobre os consumidores, não im
porta quão bem a produção se desempenhe com 
relação a eles . 

CLientes diferentes em geral significam 
objetivos diferentes 

Como é comum, se uma operação produzir 
bens ou serviços para mais de um grupo de con
sumidores, precisará determinar os fatores com
petitivos ganhadores de pedidos, os qualifica

• 


•
Objetivos de desempenho Custo Flexibilidade 
intern os Vel ocidade Qualidade 

Qualidade Confiabilidade 
-- --

I 



96 1N'f'RODUÇAO 

dores e os menos importantes para cada grupo. 
Por exemplo, a Tabela 3.1 ilustra dois grupos de 
produtos na indústria bancária.8 Aqui, é feita a 
distinção entre os consumidores que estão procu
rando serviços bancários para necessidades do
mésticas ou pessoais (contas correntes, saques fi
nanciados, contas de poupança, empréstimos 
etc.) e os consumidores corporativos que necessi
tam de serviços bancários para suas (geralmente 
grandes) organizações. Estes últimos serviços in
cluem cartas de crédito, serviços de transferência 
de dinheiro e empréstimos comerciais. 

lnfluência dos concorrentes nos objetivos de 
desempenho 

Os clientes não são a única influência im
portante na prioridade dos objetivos de desempe
nho. A atividade do concorrente também pode 
ser importante. Em alguns momentos, a produ
ção também é influenciada pelas atividades dos 
concorrentes. Se, por exemplo, uma operação de 
entrega de pizzas em domicílio competir garan
tindo entrega rápida aos clientes em sua áre ,es
tará concentrando-se na velocidade de entrega, 
porque acredita que é isso que seus consumido
res desejam. Contudo, se uma pizzaria concor
rente oferecer entrega igualmente rápida junto 
com urna variedade maior de pizzas, a produção 
da primeira poderia reagir, ampliando sua pró
pria variedade. Suas prioridades podem deslo
car- e de velocidade para desenvolvimento de 
flexibilidade para oferecer uma g ma suficien
temente ampla de produtos, com o objetivo de 
igualar-se a seu concorrente. 

Isso não significa que uma organização sem
pre procurará igualar os movimentos de seus 
concorrentes. A operação de pizza poderia ter 
respondido a uma gama ampliada de produtos 
de seu concorrente, deslocando suas prioridades 
para um fator competitivo totalmente diferente. 
Por exemplo, em vez de ampliar sua própria 
gama, poderia ter escolhido diminuir ainda mais 
seus tempos de entrega, de forma a capitalizar 
sua experiência em entrega rápida. Altemativa

8 Adaptada de UM, B. K. Gaining competitive ad
vantage from operations in a bcmk. Documento interno. Uni
versity of Warwick, 1993. 

mente, poderia ter escolhido uma direção compe
titiva completamente nova, como reduzir preços. 
A Figura 3.8 ilustra isso. 

O principal ponto aqui é que, mesmo sem 
qualquer mudança direta nas preferências de 
seus consumidores, uma organização pode ter 
que mudar a forma como compete e, portanto, 
mudar a prioridade dos objetivos de desempenho 
que espera de sua produção. Alternativamente, 
pode escolher competir de forma diferente da de 
seus rivais para distinguir-se de seus concorren
tes (veja boxe sobre a Ryanair). 

Influencia do ciclo de vida do 
produto/serviço9 nos objetivos de desempenho 

Uma forma de generalizar o comportamento 
de clientes e concorrentes é associá-lo com o ci
clo de vida dos produtos ou serviços que a opera
ção está produzindo. A forma exata das curvas 
de ciclo de vida do produto/serviço variará, mas 
geralmente ele é mostrado como a variação do 
volume de vendas ao longo dos quatro estágios 
inrrodução, crescimento, maturidade e declínio. 
A implicação importante disso para a administra
ção da produção é que os produtos e serviços exi
girão estratégias de prbdução diferentes para cada 
estágio de seu ciclo de vida (veja a Figura 3.9). 

Etapa de introdução 

Quando um produto ou serviço é introduzi
do pela primeira vez, provavelmente estará ofe
recendo algo novo em termos de seu projeto ou 
desempenho. Pou os concorrentes estarão ofere
cendo o mesmo produto ou serviço; e porque as 
necessidades dos consumidores provavelmente 
não são perfeitamente entendidas, o projeto do 
produto ou serviço pode mudar freqüentemente. 
Considerando a incerteza do mercado, a adminis
tração da produção da empresa necessita desen
volver flexibilidade para lidar com essas mudan
ças e qualidade para maT\ter o desempenho dos 
produtos e serviços. 

9 Há muitas formas de tratar o ciclo de vida do 
produto. Veja, por exemplo, DOYLE, P. The realities of the 
product life cycle. Quarterly Review of Marketing, 1976; e 
KOTLER, P. Marketing management. Prentice Ha!l Internatio
na I, 1991. 
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WA'IZ'3.8 Atividade dos concorrentes pode afetar a importância relativa dos objetivos de desempenho. 

Ryanair10 
Estágio de crescimento 

Ryanair é hoje uma das maiores e mais bem-suce

À medida que o volume dos produtos e ser didas empresas aéreas de baixo custo (LCAs - Low-Cost 


Airlines). Ao operar com tarifas baixas, usando uma fór 
viços cresce, os concorrentes começam a desen
mula sem Iuxo, seus 1.000 funcionários e sua frota cresvolver seus próprios produtos ou serviços. No 
cente de aeronaves Boeing 737 oferecem serviços entre

mercado crescente, emergem os projetos padro mais de 30 cidades da Europa. Ao operar de sua sede 
nizados. A padronização é útil pelo fato de per em Dublin, transporta cerca de 6 milhões de passagei
mitir que a produção supra o mercado em cresci ros por ano. 
mento. Acompanhar a demanda pode ser a A Ryanair, no entanto, não foi sempre tão bem-su
principal preocupação da produção. Resposta rá cedida. Ao entrar no mercado no início de 1985, seu ob
pida e confiável à demanda ajudará a manter os Jetivo inicial era fornecer um serviço de baixo custo entre 
níveis de demanda atendidos, enquanto assegura a Irlanda e Londres que fosse alternativo às duas lideres 
que a empresa mantenha sua participação no do mercado, British Airways e Aer Lingus. A Ryanair es

mercado à medida que a concorrência começa a 
aumentar. Além disso, a competição significa que 10 VENUPRASAD, R. The strategies of {ow cost airlines 

os níveis de qualidade precisam ser mantidos. in Europe. Relatório interno. University of Warwick, 2000. 
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colheu essa rota porque estava expandindo tanto os ne
gócios como o setor de lazer. Entretanto, o negócio de li
nhas aéreas é marcado por economias de escala, e a 
Ryanair, então com uma frota pequena, de aviões ultra
passados, não era rival para seus concorrentes maiores. 
Os primeiros seis anos de operação resultaram em uma 
perda de 20 milhões de libras irlandesas. Em 1991 , deci
diu retrabalhar sua estratégia. Inspirada na empresa aé
rea de baixo custo mais bem-sucedida (LCA), a South
west Airlines , dos EUA, adotou o que ficou conhecido 
como a fórmula de estratégia de operações para LCAs. 
Primeiro, o serviço oferecido ésem supérfluos; não exis
tem lanches ou bebidas e não é feita a reserva antecipada 
de assentos. Isso economiza custos de material (amen
doim, bebidas etc.) e de mão-de-obra (nada para ser ser
vido) . Segundo, o tempo de espera da aeronave nos ae
roportos é mantido ao mínimo. Isso é conseguido, 
parcialmente, porque não existem refeições para serem 
transportadas e, parcialmente, devido ao aumento de 

produtividade dos funcionários. Terceiro, todos os aviões 
da frota são idênticos. Isso oferece economias por meio 
da padronização de peças, manutenção eabastecimento. 
Também significa um pedido maior de um mesmo fabri
cante e, portanto, a oportunidade de negociar preços me
lhores. Quarto , a empresa, geralmente, usa aeroportos 
secundários, que cobram taxas de pouso e decolagem 
menores. Finalmente, o custo de venda do serviço é re
duzido onde possível. Embora a Ryanair seja uma das 
poucas LCAs na Europa que ainda utiliza agentes de via
gens, também desenvolveu seu próprio serviço de reser
vas via Internet a baixo custo . 

Questões 

1. 	 Quais parecem ser as principais razões para o suces
so da Ryanair? 

2. 	 Quais desaf,ios a Ryanair poderá enfrentar para o su
cesso da empresa no futuro? 

CJ) 
~ 
-o 
c 

> 
Q) 


Q) 


-o 
Q) 

E 
:::J 
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ganhadores de 
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Prováveis 
qualificadores 
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de desempenho das 
operações

wa"" 3.9 Efeitos do ciclo de vida do produto/serviço na organização. 

---------
v 
~ ~ 

Introdução Crescimento Maturidade Declínio 

Oproduto/serviço Oproduto/serviço Necessidades do Necessidades do 
acaba de ser lançado ganha aceitação no mercado começam a mercado amplamente 
no mercado mercado ser atendidas atendidas 

Crescimento lento Crescimento rápido Redução das vendas Declínio das vendas 
das vendas no volume de vendas atingindo um patamar 

Inovadores Adotantes pioneiros Grande fatia de 
mercado 

Retardatários 

Poucos/nen hum Número crescente Número estável Número em declínio 

Possível Cada vez mais Surgimento de tipos Possível movimento 
customização alta ou padronizado dominantes para padronização 
freqüentes mudanças 
no projeto 

Características do Disponibilidade de Preço baixo Preço baixo 
produto/serviço, produtos/serviços de Fornecimento 
desempenho ou qualidade confiável 
novidade 

Qualidade Preço Gama de Fornecimento 
Gama de Gama de produtos/serviços confiável 
prod utos/se rviços prod utos/serviços Qualidade 

Flexibilidade Rapidez Custo Custo 
Qualidade Confiabilidade 

Qualidade 
Confiabilidade 



Estágio de maturidade 

Eventualmente, a demanda estabiliza. Alguns 
concorrentes iniciais terão deixado o mercado, e 
o setor provavelmente terá sido dominado por 
poucas empresas maiores. Os projetos dos produ
tos ou serviços possivelmente estarão padroniza
dos, e a concorrência provavelmente mudará sua 
ênfase para o preço ou valor pelo dinheiro, em
bora empresas individuais possam tentar evitar 
isso, procurando diferenciar-se de alguma forma. 
Espera-se que a produção reduza seus custos, 
para manter os lucros ou para permitir redução de 
preços, ou ambos. Assim, as questões de custo e 
produtividade, juntamente com o fornecimento 
confiável, provavelmente serão as principais preo
cupações da operação. 

Estratégia de reciclagem nas janelas Veka UPVC11 

Embora os consumidores e os concorrentes sejam 
os principais condutores das pressões de mercado, ou
tros fatores podem afetar mesmo um produto "maduro". 
O ambiente legislativo, por exemplo, pode criar novas 
oportunidades e pressões. As duras leis ambientais ale
mãs, por exemplo, limitam o depÓSito de lixo em aterros. 
A disposição de produtos em fim de vida é severamente 
restrita, encorajando a desmontagem em componentes e 
materiais que possam ser reutilizados. 

As janelas UPVC têm sido usadas na Alemanha por 
muitas décadas e muitas estão sendo substituídas. De 
uma única vez, 100.000 janelas foram depositadas em 
um aterro na Alemanha, mas a legislação vetou essa prá
tica. A Veka, a maior fabricante de janelas de UPVC do 
mundo, reconheceu o impacto dessa legislação em seu 
negócio e estabeleceu o desenvolvimento e o projeto de 
um processo de reciclagem de janelas descartadas. A 
nova fábrica de 30 milhões de marcos, construída em 
Behringen, desfaz completamente as janelas em frag
mentos, que são separados em componentes por mate
riais como vidro, metal , borracha e UPVC. Este último é 
usado pela própria Veka em novos produtos, completan
do o ciclo dos materiais; menos de 3% dos materiais vão 
para o lixo. 

As operações ambiental mente corretas da Veka fo
ram só uma resposta lógica a uma mudança de legisla
ção, mas criaram também uma nova vantagem competiti
va. Compradores de novas janelas ficam impressionados 
com o produto e o processo que permite que materiais 
valiosos sejam reciclados. Adicionalmente, aVeka adqui

11 GIBSON, M. Veka opens windows on recycling. Th e 
European , 26 Aug. - l° Sept. 1994. 
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riu uma fonte sustentável de materiais baratos, protegen
do-se da flutuação de preço do plástico novo. 

Questões 

1. 	 Quais foram as principais pressões sobre a Veka que 
causaram a mudança em sua estratégia de produção? 

2. 	 Em sua opinião, quais oportunidades para a operação 
foram criadas com a mudança para a reciclagem? 

Estágio de declínio 

Com o tempo, as vendas diminuirão e os 
concorrentes naturalmente começarão a sair do 
mercado. Para as empresas restantes que fabri
cam os produtos ou serviços tradicionais, pode 
haver um mercado residual, mas, se a capacidade 
no setor for superior à demanda, o mercado con
tinuará a ser dominado por concorrência em pre
ços. Os objetivos da produção ainda serão domi
nados pelo custo. 

Perspectiva dos recursos da produção 

A quarta e última perspectiva que vamos 
abordar em estratégia da produção é baseada em 
uma teoria particularmente influente em estraté
gia de empresas - a visão baseada em recursos 
(RBV - resource-based view) da empresa.12 Posta 
de forma simples, a visão baseada em recursos 
sustenta que as empresas com desempenho estra
tégico "acima da média" provavelmente terão 
conquistado sua vantagem competitiva sustentá· 
vel devido às competências (ou capacitações) 
centrais de seus recursos. Isso significa que a for
ma como as empresas herdam, ou adquirem, ou 
desenvolvem seus recursos de produção terá, a 
longo prazo, impacto significativo em seu sucesso 
estratégico. Além disso, o impacto de suas com
petências de recursos de produção será tão gran
de, senão maior, quanto o impacto que consegue 
de sua posição no mercado. Portanto, compreen
der e desenvolver seus recursos de produção, em~ 
bora muitas vezes negligenciado, é uma perspec
tiva particularmente importante para a estratégia 
de produção. 

12 Existe ampla literatura que descreve a visão basea· 
da em recursos da empresa. Por exemplo, veja BARNEY J. 
The resource-based model of the firm : origins, implications 
and prospecto Journal of Managem ent, V. 17, nU 1, 1991; ou 
TEECE, D. J.; PISA1\!O, G. The dynamic capabilities of firms: 
an introduction. Industrial and Corporate Change, V. 3, n" 3, 
1994. 
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Wa!!Zl3.10 Perspectiva dos recursos de operações da estratégia de operações. 

A Figura 3.10 ilustra a perspectiva dos re
cursos produtivos na estratégia da produção. Os 
recursos e os processos da produção compõem as 
capacidades da produção, cuja consideração é 
importante para moldar as decisões estruturais 
e infra-estruturais (explicado mais adiante). 

Restrições e capacidades dos recursos 

Nenhuma organização pode meramente es
colher em qual parte do mercado deseja estar 
sem considerar suas habilidades de produzir pro
dutos e serviços de forma a satisfazer a seu mer
cado. 13 Em outras palavras, as restrições impos
tas por suas operações precisam ser levadas em 
conta. Por exemplo, uma pequena empresa de 
tradução oferece serviços gerais de tradução para 
ampla gama de consumidores, como folhetos de 
vendas que precisam ser traduzidos para outra 
língua. Como pequena empresa, opera com uma 
rede informal de tradutores, que trabalham meio 
período, que capacitam a empresa a oferecer tra
dução na maior parte das línguas do mundo. 
Alguns dos maiores clientes da empresa desejam 
comprar seus folhetos de vendas com base em 
"compra de um só fornecedor" e solicitaram à 
empresa de tradução se ela não estaria disposta a 

13 Um argumento defendido ,inicialmente por Skin
ner. SKlNNER, w. Manufacturing: the formidable c~mpetiti
ve weapon. John Wiley, 1985. 
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oferecer um serviço completo, organizando o 
projeto e a produção, assim como a tradução dos 
folhetos para exportação. Embora essa seja uma 
oportunidade de mercado muito lucrativa, a em
presa não possui os recursos, financeiros ou físi
cos, para assumir essa nova responsabilidade. Da 
perspectiva de mercado, é um bom negócio; da 
perspectiva de recursos da produção, não é viável. 

Entretanto, a perspectiva dos recursos da 
produção não é sempre tão negativa. Essa pers
pectiva pode identificar restrições para satisfazer 
a alguns mercados, mas também pode identificar 
competências que podem ser exploradas em ou
tros mercados. Por exemplo, a mesma empresa 
de tradução contratou recentemente dois novos 
tradutores, que são particularmente habilidosos 
em desenvolvimento de websites. Para explorar 
essa capacidade, a empresa decide oferecer um 
novo serviço, por meio do qual os clientes podem 
transferir eletronicamente seus documentos, que 
serão, então, traduzidos mais rapidamente. Esse 
novo serviço é um serviço de "resposta rápida" 
que foi desenvolvido especialmente para explorar 
as capacidades existentes nos recursos da produ
ção. Aqui, a empresa escolheu ser direcionada 
por suas capacidades de recursos no lugar de 
oportunidades óbvias de mercado. 

Recursos e processos da produção 

A perspectiva de recursos da produção pre
cisa começar com o entendimento das capacida

http:Wa!!Zl3.10


des e restrições de recursos dentro da produção. 
Precisa responder a simples perguntas, como: o 
que temos e o que podemos fazer? Um ponto de 
partida óbvio aqui é examinar os recursos de 
transformação e os recursos transformados, que 
serão os recursos input para a produção. Est~s, 
afinal, são os "blocos de construção" da produ
ção. Entretanto, a simples listagem dos tipos de 
recursos que uma operação produtiva possui não 
fornece uma visão completa do que ela pode fa
zer. Tentar compreender uma operação produti
va somente listando seus recursos é como tentar 
entender um carro listando suas peças compo
nentes. Para descrever isso de forma mais com
pleta, precisamos descrever como cada peça com
ponente forma os mecanismos internos do carro. 
Dentro da operação, o equivalente a esses meca
nismos são os processos. No entanto, mesmo para 
um carro, uma explicação técnica desses meca
nismos ainda não transmite tudo sobre seu estilo 
ou "personalidade". Algo mais é necessário para 
descrever essa parte. Da mesma forma, uma ope
ração produtiva não é somente a soma de seus 
processos. Adicionalmente, uma operação possui 
alguns recursos intangíveis . 

Os recursos intangíveis de uma operação 
produtiva incluem: 

• 	 seu relacionamento com fornecedores e a 
reputação que possui com seus consumi
dores; 

• 	 seu conhecimento e experiência em ma
nusear suas tecnologias de processo; 

• 	 a forma como sua equipe de funcionários 
trabalha junto no desenvolvimento de no
vos produtos ou serviços. 

Esses recursos intangíveis podem não ser 
evidentes na operação, mas são importantes e, 
geralmente, possuem valor real. É desses recur
sos intangíveis, assim como dos recursos e pro
cessos tangíveis, que uma operação produtiva ne
cessita dispor para satisfazer a seus mercados. A 
questão central para a administração da produ
ção, no entanto, é assegurar que seu padrão de 
decisões estratégicas realmente desenvolva capa
cidades adequadas dentro de seus recursos e pro
cessos. 

l4 HAYES , R. H.; WHEELWRIGHT, S. C. Restoring 
our co mpetitive edge. John Wiley, 1984. 
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Decisões estruturais e infra-estruturais 

Uma distinção comum em estratégia de pro
dução é que ela divide-se em decisões estratégi
cas que determinam a estrutura da produção e 
decisões estratégicas que determinam sua in
fra-estrutura. As decisões estruturais de uma ope
ração produtiva são as que influenciam principal
mente as atividades de projeto, enquanto as 
decisões de infra-estrutura são as que influenciam 
a força de trabalho de uma organização, as ativi
dades de planejamento, controle e melhoria. Essa 
distinção em estratégia de operações foi compa
rada àquela entre hardware e softtvare em um sis
tema de computador. 14 O hardware de um com
putador estabelece limites para o que ele pode 
fazer. De forma similar, investir em tecnologia 
avançada ou construir mais ou melhores instala
ções pode aumentar a capacitação potencial de 
qualquer tipo de operação. Dentro dos limites 
impostos pelo hardware de um computador, o 
softtvare determina na prática o grau de eficácia 
real do computador. O computador mais potente 
somente pode funcionar com todo o seu potencial 
se seu softtvare for capaz de explorar esse poten
cial. O mesmo princípio aplica-se às operações. 
As melhores e mais caras instalações e tecnologia 
somente serão eficazes se a produção também 
possuir infra-estrutura adequada que governa a 
forma como a produção funcionará no dia-a-dia. 

A Tabela 3.2 ilustra tanto áreas de decisões 
estruturais como infra-estruturais, arranjadas 
para corresponder aproximadamente aos títulos 
de capítulos utilizados neste livro. A Tabela tam
bém ilustra algumas questões típicas a que cada 
área de decisão estratégica deveria endereçar-se. 

Matriz da estratégia da produção 

As duas últimas perspectivas em estratégia 
de produção são particularmente importantes. A 
maior parte do debate em organizações sobre es
tratégia da produção diz respeito à reconciliação 
da perspectiva de requisitos do mercado com a 
dos recursos da produção. Essas duas perspecti
vas juntaram-se para formar a matriz da estraté
gia da produção. A Figura 3.11 ilustra uma ma
triz desse tipo (pode tomar formas diferentes, 
dependendo de como são classificados os objeti
vos de desempenho e as decisões estratégicas) 
para o exemplo descrito no boxe "Um foco sobre 
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Tabela 3.2 Áreas de decisões estratégicas estruturais e infra-estruturais. 


Decisões estratégicas estruturais Questões típicas a que a estratégia deveria ajudar a responder 

Estratégia de desenvolvimento de A operação deveria estar desenvolvendo seu próprio produto ou serviço, ou deveria 
novos produtos ou processos adotar postura de seguidor de outros? 

Como a operação deveria decidir quais produtos ou serviços desenvolver ecomo ge
renciar o processo de desenvolvimento? 

Estratégia de integração vertical 	 Aoperação deveria expandir, adquirindo seus fornecedores ou seus consumidores? 
Se os primeiros, quais fornecedores adquirir? 
Se os últimos, quais consumidores adquirir? 
Qual o balanço de competências que deveria desenvolver ao longo de suas redes de 
operações? 

Estratégia de instalações 	 Quantos locais separados geograficamente a operação deveria ter? 
Onde deveriam estar localizadas as instalações de operações? 
Quais atividades e capacidades deveriam ser alocadas em cada fábrica? 

Estratégia de tecnologia 	 Que tipos amplos de tecnologia a operação deveria estar usando? 
Deveria usar tecnologia de ponta ou esperar para usar tecnologia já estabelecida? 
Qual tecnologia a operação deveria estar desenvolvendo internamente e qual deveria 
estar comprando fora? 

Decisões estratégicas Questões típicas a que a estratégia deveria ajudar a responder. 
infra-estruturais 

Estratégia da organização e da Que papel deveriam as pessoas que servem à operação desempenhar na gestão? 
mão-de-obra Como pOderia a responsabilidade pelas atividades da função produção ser alocada 

entre os diferentes grupos de produção? 
Quais habilidades deveriam ser desenvolvidas na equipe de funcionários da produ
ção? 

Estratégia de ajuste de capacidade 	 Como poderia a operação prever e monitorar a demanda por seus produtos e servi
ços? 
Como pOderia a operação ajustar seus níveis de atividade em resposta à demanda 
flutuante? 

Estratégia de desenvolvimento de Como a operação deveria escolher seus fornecedores? 
fornecedor Como deveria desenvolver seu relac ionamento com os fornecedores? 

Como deveria monitorar o desempenho de seus fornecedores? 

Estratégia de estoque Como a operação deveria decidir quanto de estoque manter e onde localizar? 
Como a operação deveria controlar o tamanho e a composição de seus estoques? 

Estratégia de sistemas de Qual sistema a operação deveria usar para planejar suas atividades? 
planejamento e controle Como a operação deveria decidir sobre os recursos a serem alocados entre as várias 

atividades? 

Estratégia de melhoria 	 Como poderia ser medido o desempenho da produção? 
Como a produção poderia decidir qual o nível de desempenho satisfatório? 
Como a operação poderia certificar-se de que seu desempenho está refletido em 
suas prioridades de melhoria? 
Quem deveria estar envolvido no processo de melhoria? 
Quão rápido a produção deveria esperar reflexos de melhoria em desempenho? 
Como deveria ser gerenciado o processo de melhoria? 

Estratégia de recuperação e Como a operação poderia manter seus recursos de forma a evitar falhas? 
prevenção de falhas Como a operação poderia planejar para lidar com a falha quando ela ocorrer? 
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o jeans". A matriz enfatiza as interseções entre o 
que está sendo requerido pelo mercado e como a 
operação produtiva tenta alcançar isso por meio 
das escolhas que faz em seu processo decisório 
estratégico. 

Note que, na Figura 3.11, nem todas as in
terseções estão preenchidas. Isso se dá porque 
nem todas as interseções são igualmente impor
tantes. Algumas são particularmente críticas, e 
uma das tarefas-chaves da estratégia da produ
ção é decidir qual interseção merece atenção es
pecial. Essa tarefa é tratada por modelos de pro
cesso de estratégia da produção, dois dos quais 
são descritos a seguir. 

Um foco sobre o jeans 

O jeans é um dos tipos de roupas mais usados em 
todo o mundo. Não surpreendentemente, o fio de linha 
de que é feito o tecido necessita ser forte e de alta quali
dade. Coats Thread é um importante fabricante de fios de 
jeans, fornecendo o produto para empresas como Levi
Strauss e Vanity Fair (que fabrica as marcas Lee e Wran
gler). A fabricação do fio de linha jeans é feita de fiação 

de cones (cops) de fio básico de po/ycotton, e envolve 
preparar a tintura, tingir o fio em lotes, lubrificar e enro
lar o fio em carretéis menores e e~viá-Ios às muitas fá
bricas de jeans espalhadas pela Europa. Até recentemen
te, a Coats vendia o produto por país, com cinco fábricas 
produzindo fio jeans para consumidores em toda a Euro
pa. Atualmente, todos os fios de jeans Coats para o mer
cado europeu são fabricados em uma única fábrica, em 
Newton Mearns, na Escócia. Todos os pedidos e entre
gas são também coordenados com base em um sistema 
de 	planejamento e controle integrado de rede de supri
mentos. Isso trouxe vantagens significativas tanto para a 
Coats como para os consumidores. A fábrica escocesa 
pode concentrar-se nas habilidades de manufatura e 
marketing necessárias para vender para esse mercado, e 
seus clientes possuem um único ponto de contato quan
do pretendem discutir questões de suprimento. 

Questões 

1. 	 Quais são, em sua opinião, as principais questões 
competitivas na venda de fios para fabricantes de 
jeans? 

2. 	 Quais serão, então, as principais questões para a ad
ministração da produção da Coats? 

Uso de recursos 
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Wl1"It 3.11 Matriz da estratégia de operações. 
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Passo 4Passo 2 Passo 3 Passo 5Passo 1 

Estratégia de ocupaçtiesComo os produtos ouEstratégia deObjetivos da 
serviços ganham osmarketing corporação Infra-estruturaEscolha do processopedidos? 

• 	Tecnologia de pro • Apoio funcional 
mento 

• 	Taxas de cresci • 	Mercados e seg • 	Preço 
mentos de prod u- cesso • 	Sistemas de plane• 	Qualidade
tos e serviços jamento e controle• 	 Trade-offs embuti• 	Lucratividade • Velocidade de en

dos no processo da produção• 	Gama de produ trega• 	Retorno sobre 
. tos/serviçosativos • 	Papel do inventário • 	Estruturação do• Confiabilidade de 

trabalho• 	Composto de es entrega • 	Capacidade, tama• 	Fluxo de caixa 
pecificações nho, momentos • 	Sistemas de paga• Gama de produtos/• 	Alavancagem 

para incremento; mento• 	Volumes serviçosfinanceira 
localização • 	Estrutura organiza• 	Padronização ou • Projeto do produ

customização cionalto/serviço 
• 	Taxa de inovação • 	 Imagem da marca 

Serviços de apoio 

Fonte: Baseasa em HILL, T. Mal1ufacturing strategy. 2. ed. New York: Macmillan, 1993.

Wa"" 3.12 Formulação da estratégia de operações segundo a metodologia Hill. 

PROCESSO DA ESTRATÉGIA DA 
PRODUÇÃO 

o processo da estratégia da produção refe
re-se aos procedimentos que são, ou podem ser, 
usados para formular as estratégias de produção 
que a empresa deveria adotar. Muitas empresas 
de consultoria, assim como muitos acadêmicos, 
desenvolveram seus próprios quadros de referên
cia. Dois procedimentos mais conhecidos serão 
rapidamente descritos aqui para dar um sabor de 
como as estratégias da produção são formuladas 
na prática. 

Metodologia Hilps 

Uma das primeiras abordagens para a for
mulação de estratégia da produção (embora, 
mais uma vez, seu desenvolvimento esteja mais 
relacionado com operações de manufatura) é a 
"metodologia Hill", ilustrada na Figura 3.12. 
Aqui, o modelo foi adaptado para a terminologia 
utilizada neste livro. Ela segue a desejada abor
dagem de estabelecer uma conexão entre níveis 

15 HILL, T. Mal1ufCl cturing strategy. 2. ed . Macmilan, 
1993. 

diferentes de estrategla. É essencialmente um 
procedimento de cinco passos. O passo 1 envolve 
compreender os objetivos corporativos de longo 
prazo da organização de modo que a eventual es
tratégia de produção possa ser vista em termos 
de sua contribuição para esses objetivos corpora
tivos. O passo 2 envolve entender como a estraté
gia de marketing da organização foi desenvolvida 
para alcançar objetivos corporativos. Esse está
gio, na verdade, identifica os mercados dos pro
dutos/ serviços a que a estratégia de produção 
precisa satisfazer, assim como identifica as carac
terísticas do produto ou serviço, como variedade, 
composto (mix) e volume, que a operação será 
solicitada a oferecer. O passo 3 traduz a estraté
gia de marketing no que foi chamado anterior
mente "fatores competitivos". Hill divide os fato
res que conquistam negócios entre ganhadores 
de pedido e qualificadores. O passo 4 é o que Hill 
denomina "escolha do processo". Isso é seme
lhante à análise de volume/variedade, que será 
tratada no próximo capítulo. Seu propósito é de
finir um conjunto de características estruturais 
da operação que são consistentes entre si e apro
priadas para a forma como a empresa deseja 
competir. O passo 5 envolve um processo seme
lhante, mas aqui com as características in
fra-estruturais da produção. 



Essa metodologia não pretende induzir um 
simples movimento seqüencial do passo 1 ao 5, 
embora durante o processo de formulação a ên
fase de fato movimente-se nessa direção. Em vez 
disso, a metodologia vê o processo como iterati
vo, durante o qual os gerentes de produção gi
ram em torno da compreensão das exigências es
tratégicas de longo prazo da operação e dos 
desenvolvimentos de recursos específicos que são 
necessários para apoiar a estratégia. Nesse pro
cesso iterativo, a identificação dos fatores compe
titivos no passo 3 é vista como crítica. É nesse es
tágio que qualquer desencontro entre o que a 
estratégia da organização necessita e o que a 
operação pode oferecer torna-se evidente. 

Procedimento Platts-Gregoryl6 

Outro procedimento influente foi desenvol
vido por Ken Platts e o Prof. Mike Gregory, da 
Universidade de Cambridge. O procedimento 
possui três estágios. O estágio 1 envolve desen
volver a compreensão da posição de mercado da 
organização. Isso é feito avaliando-se as oportu
nidades e ameaças dentro do ambiente competi
tivo. Mais especificadamente, também envolve 
identificar os fatores que são exigidos pelo mer
cado e compará-los ao nível de desempenho al
cançado (em termos de a operação estar sendo 
capaz de atender ao mercado). Essa é uma parte 
importante do procedimento de Platts-Gregory e 
é diferente em ênfase da metodologia Hill descri
ta anteriormente. Enquanto a metodologia Hill 
posiciona sua principal ênfase na estratégia da 
produção desenvolvida pela visão dos consumi
dores sobre os fatores competitivos, esse procedi
mento explicitamente faz a comparação entre o 
que o mercado deseja e como a operação produ
tiva se desempenha. O procedimento utiliza "per
fis" dos requisitos de mercado e dos desempe
nhos alcançados para mostrar as lacunas que a 
estratégia da produção necessita considerar. A Fi
gura 3.13 ilustra o uso desses perfis. I? 

16 PLATIS, K. W.; GREGORY, M. J. Manufacruring 
audit in the process of strategy formulation . International 
Journal of Operations and Production Management, v. 10, n" 
9, 1990. Para uma explicação de todos os passos desse pro
cedimento, veja também Competitive manufacturing: the 
department of trade and industry and IFS publications. 
Kempston, UK, 1998. 

]7 O método de perfis é baseado em NEW, C. C. UK 
manufacturing: the challenge of transformation. Cranfield 
School of Management, 1987. 
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O estágio 2 do procedimento envolve avaliar 
as capacitações da operação. Seu propósito é 
identificar a prática das operações em curso e 
avaliar em que medida essa prática ajuda a al
cançar o tipo de desempenho que foi indicado 
como importante no estágio 1. 

O estágio 3 diz respeito ao desenvolvimento 
das novas estratégias de produção. Esse estágio 
envolve a revisão das várias opções que estão dis
poníveis para a organização e a seleção daquelas 
que melhor satisfazem aos critérios identificados 
nos dois estágios anteriores. 

Comentário crítico 
Os dois modelos de processo de estratégia da pro

dução descritos aqui não combinam com todas as pers
pectivas sobre estratégias da produção descritas anterior
mente. O conceito de lidar com estratégias emergentes e 
a perspectiva baseada em recursos da produção não es
tão completamente representados em nenhum dos dois 
modelos. A metodologia Hill, particularmente, tem suas 
raízes na escola tradicional de pensamento de cima para 
baixo (top-down), ao mesmo tempo que desenvolve a 
possibilidade de competências centrais influenciarem a 
estratégia de mercado. De certa forma, a metodologia 
Hill permite influência recíproca entre as visões de mer
cado e de recursos, e o procedimento Platts-Gregory é 
explícito em identificar as lacunas entre as exigências do 
mercado e o desempenho da produção. Ainda assim, 
ambos os modelos seriam vistos como extremamente 
simplistas por grande parte das autoridades na área de 
estratégia. Entretanto, simplista ou não, ambos os mo
delos fornecem uma trilha por meio de um processo 
considerado muito difícil. Além disso, ambos instigam 
os gerentes a, pelo menos, fazer algumas perguntas es
tratégicas bastante úteis. 

Elementos comuns dos procedimentos da 
estratégia de produção 

Os dois procedimentos de formulação des
critos aqui são amplamente representativos dos 
procedimentos existentes. Ainda assim, nenhum 
inclui todos os pontos e questões que, juntos, são 
abordados pelos procedimentos de formulação 
da estratégia da produção. Tipicamente, muitos 
dos processos de formulação incluem os seguin
tes elementos: 

• 	Um processo que liga formalmente os ob
jetivos estratégicos gerais da organização 
(normalmente uma estratégia de negócios) 
com os objetivos do nível de recursos. 
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Exigência do mercado 

Família de produto Desempenho alcançado 

Prazo de 
entrega 

Do estoque Não significativo 

Longo 

Confiabilldade 

Para repor estoque 

Variável 

Crítico: Atraso de projeto 

Bom 

Características 

Adequado ao propósito 

Poucas características 

Muitas caracteristicasl 
Nível absoluto alto 

uitas características 

Aceitável no preço 

Dualidade 

Aceitável 

Todos os projetos de acordo 
com especificações do 

Somente uma gama-padrão consumidor 
Flexibilidade 

Somente o padrão 	 Todos os produtos 
customizados 

Mercado estável exigindo Mercado altamente cíclico 
pouca variação evariável 

Volume 

Variações de 
volume baixas 

Concorrência baseada Concorrência não 
no preço baseada no preço 

Preço/custo 

Baixo 	 Alto 

mYilZi13.13 Uso de técnicas baseadas na definição de perfis no procedimento Platts-Gregory. 
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• o uso de fatores competItIvos (também 
chamados ganhadores de pedidos, fatores 
críticos de sucesso etc.), como dispositivo 
de tradução entre a estratégia da empresa 
e a estratégia da produção. 

• Uma etapa que envolve o julgamento 	da 
importância relativa dos vários fatores 
competitivos em termos da preferência 
dos consumidores. 

• Uma etapa que inclui avaliar o desempe
nho em curso alcançado, geralmente com
parado com os níveis de desempenho do 
concorrente. 

• Ênfase 	na formulação da estratégia da 
produção como um processo iterativo. 

• O conceito de operação "ideal" 	ou com 
base numa "página em branco" com a 
qual comparar operações em curso. Muito 
freqüentemente, a pergunta a ser feita é: 
"Se você estivesse começando a esboçar 
sua operação com base em uma página 
em branco, como, idealmente, você proje
taria sua operação para atender às neces
sidades do mercado?" Isso pode, então, 
ser usado para identificar as diferenças 
entre operações correntes e esse estado 
ideal. 

• Uma abordagem "baseada em 	lacunas". 
Essa é uma abordagem muito tentada em 
toda a formulação de estratégia que en
volve comparação do que está sendo exi
gido da operação pelo mercado com os 
níveis de desempenho que a operação 
está conseguindo na prática. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que é estratégia? 

• Estratégia é o padrão geral de decisões e 
ações que posicionam a organização em 
seu ambiente e que pretendem alcançar 
suas metas de longo prazo. 

• Uma estratégia possui conteúdo e proces
so. O conteúdo de uma estratégia diz res
peito às decisões específicas que são to
madas para alcançar objetivos específicos. 
O processo de uma estratégia é o procedi-
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mento que é usado dentro de uma empre
sa para formular sua estratégia. 

Qual a diferença entre as vlsoes "de 
cima para baixo" e "de baixo para cima" 
da estratégia da produção? 

• A perspectiva "de cima para baixo" consi
dera as decisões estratégicas de acordo 
com um número de níveis. A estratégia 
corporativa estabelece os objetivos para 
as diferentes empresas que compõem o 
grupo de negócios. A estratégia da empre
sa estabelece os objetivos para cada em
presa individual e como ela se posiciona 
no mercado. As estratégias funcionais esta
belecem os objetivos para a contribuição 
de cada função à estratégia da empresa. 
Nesse sentido, usamos a expressão estraté
gia da produção como uma estratégia ftm
cional que lida com as partes da organiza
ção que criam produtos e serviços. 

• A perspectiva "de baixo para cima" da es
tratégia da produção considera que a es
tratégia geral emerge da experiência ope
racional diária. 

Qual a diferença entre as visões de 
"requisitos do mercado" e "recursos da 
operação" da estratégia de produção? 

• A perspectiva dos "requisitos do mercado" 
da estratégia de produção considera que o 
principal papel da produção é satisfazer 
aos mercados. Os objetivos de desempeo
nho da produção e as decisões da produ
ção deveriam ser primeiramente influen
ciados pela combinação das necessidades 
de consumidores e das ações dos concor
rentes. Ambas as questões podem ser re
sumidas em termos do ciclo de vida do 
produto/serviço. 

• A perspectiva dos "recursos da produção" 
da estratégia de produção apóia-se na vi
são baseada em recursos da empresa e 
considera as competências (ou capacita
ções) centrais como a principal influência 
da estratégia da produção. As capacita
ções da produção são desenvolvidas par
cialmente por meio das decisões estratégi
cas tomadas pela produção. As áreas de 
decisões estratégicas em produção são ge
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ralmente divididas em decisões estruturais 
e infra-estruturais. Decisões estruturais 
são as que definem a forma da operação 
produtiva. Decisões infra-estruturais são 
as que influenciam os sistemas e procedi
mentos que determinam como a operação 
irá trabalhar na prática. 

Como pode ser montada a estratégia de 
produção? 

• Existem muitos procedimentos diferentes 
usados por empresas, consultores e aca
dêmicos para formular estratégias da 
produção. As duas que descrevemos nes
te capítulo são a metodologia Hill e o 
procedimento Platts-Gregory. A metodo
logia Hill é baseada na idéia de estabele
cer conexões entre os diferentes níveis de 
elaboração da estratégia, desde os objeti
vos corporativos, passando por estratégia 
de marketing, objetivos da produção e de
cisões estruturais e infra-estruturais. O 
procedimento de Platts-Gregory é basea
do em identificar as lacunas entre, de um 
lado, o que o mercado requer de uma 
operação e, de outro, como a operação 
está desempenhando-se em relação aos 
requisitos do mercado. 

ESTUDO DE CASO 

long Ridge Gliding Club 18 

OLong Ridge Gliding Club está situado em uma an
tiga área de pouso militar no topo de uma colina que está 
400 metros acima do nível do mar. As instalações são 
simples, mas confortáveis. Oclube oferece um bar e um 
serviço básico de refeições, e quartos baratos estão à 
disposição de membros do curso e do clube que dese
jem dormir uma noite lá. Oclube possui, atualmente, um 
quadro de associados de quase 300 pilotos, que variam 
em habilidade do novato ao experto Possui essencial
mente dois tipos diferentes de clientes: membros do clu
be e pilotos eventuais que vêm para um vôo de experiên
cia, cursos de férias ou eventos de empresas. 

Possui seis empregados: um gerente de vôo em 
tempo integral, um administrador, duas secretárias em 
tempo parcial, um mecânico em tempo parcial e uma fa
xineira. Nos meses de verão, emprega um motorista de 

18 Esse caso foi preparado por Shirley Johnston, 
2000. 

guincho (para os planadores) e dois instrutores de vôo. 
Durante o ano inteiro. tarefas essenciais, como tirar os 
planadores do hangar, manobrar os guinchos, trazer os 
planadores de volta, providenciar cobertura para os pla
nadores. são realizadas de forma voluntária por mem
bros do clube. São necessárias, no mínimo, cinco pes
soas experientes (membros do clube) para lançar um 
planador. Os cinco instrutores qualificad os do clube, 
dois dos quais são pagos durallte o verão, oferecem ins
truções em planadores de dois assentos para membros 
do clube e pilotos eventuais. 

Quando os membros do clube voam, espera-se que 
cheguem às 9:30 da manhã e Que estejam preparados 
para permanecer o dia inteiro ajudando outros membros 
e eventuais pilotos para serem aerotransportados, en
quanto esperam sua vez de voar. Em um dia típico de ve
rão, comparecem ao clube dez associados e quatro visi
tantes. Seus membros esperariam voar três vezes 
durante um dia normal, com duração de vôo, aproxima
damente. de 2 a 40 minutos, dependendo das condições. 
No entanto, são bastante compreensivos quando as con
dições climáticas mudam e eles não conseguem voar. 
Quando os pilotos mais experientes voam, em seus pró
prios planadores, cobrem uma distância considerável, de 
aproximadamente 300 km, até aterrissarem de novo na 
pista de grama do clube três ou quatro horas mais tarde. 
Seus membros pagam uma taxa de E 5 pelo guincho a 
cada vôo, mais 35 centavos por minuto pelo período em 
que estão no ar, usando um dos seis planadores do clube. 

Ofolheto do clube encoraja os membros do público: 

"Experimente a atmosfera agradável e as exce
lentes instalações e sinta a emoção de planar sobre a 
paisagem impressionante de Long Ridge. Por apenas 
f 28, você pode. em pouco tempo, estar voando. Ligue 
agora ou, simplesmente, apareça, e um de nossos ex
perientes funcionários terá prazer em assessorá-lo. 
Temos uma equipe de instrutores profissionais empe
nhados em fazer desta uma experiência inesquecível. " 

Oclube oferece vôos experimentais, que são popu
lares como presentes de aniversário ou de Natal, cursos 
noturnos que incluem uma refeição leve no bar do clube 
e cursos de um só dia, embora a duração de cada curso 
possa ser arranjada para adequar-se às necessidades de 
grupos ou indivíduos. A receita de pilotos eventuais é pe
quena se comparada com a receita dos associados, e o 
clube considera os vôos eventuais como um investi
mento para gerar associados do clube, que somam E200 
por ano. 

Membros do público são encorajados a reservar 
vôos experimentais com antecedência durante a semana, 
embora nos finais de semana só possam voar por ordem 
de chegada, sem reserva. Vôos experimentais e cursos 
são organizados pela administração do clube, que fun
ciona em uma cabine perto do estacionamento e possui 
funcionários a maior parte das manhãs da semana, das 
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9hOO às 13hOO. No restante do período, u ma secretária 
eletrônica grava recados. O ponto de lançamento é fora 
de vista, situado a 1,5 km da cabine da administração, 
embora os membros do clube possam entrar no campo 
de pouso e dirigir até lá. No ponto de lançamento, os pi
lotos eventuais talvez precisem esperar um pouco até 
que um membro do clube tenha tempo de verificar o que 
eles desejam. Mesmo quando um vôo tenha sido reser
vado, pilotos eventuais podem ter que ficar esperando, 
expostos ao tempo e ao vento, no campo, por até duas 
horas por seus vôos , dependendo do número de sócios 
presentes. Eventualmente, podem aparecer para um vôo 
reservado e desistir, porque não existe número suficiente 
de associados para colocar o planador no ar. Os pilotos 
eventuais são encorajados aajudar nas tarefas rotineiras, 
mas geralmente mostram-se relutantes quanto a isso. 
Depois do vôo , são deixados sozinhos para achar seu ca
minho de volta até o estacionamento. 

O presidente do clube está sofrendo pressões para 
abandonar os vôos experimentais . Embora eles repre
sentem uma fonte de receita muito útil para o clube, que 
sofre com a falta de dinheiro (m ais de 700 vôos foram 
vendidos no ano anterior) , somente uns poucos são con
vertidos em associação ao clube . 

Qu estões 

1. 	 Avalie o serviço do clube para seus associados e pi
lotos eventuais, completandO uma tabela semelhante 
à Tabela 3. 1. 

2. 	 Represente os cinco objetivos de desempenho para 
mostrar as expectativas diferentes dos membros do 
clube e dos pilotos eventuais ecompare essas expec
tativas com o serviço oferecido. 

3. 	 Qual conselho você daria ao presidente do clube? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Explique a diferença entre estratégia 
corporativa, estratégia do negócio e es
tratégia funcional. Ilustre, usando a Dis
ney Corporation. 

2. 	 Descreva o que você acha que é a estra
tégia do negócio para sua universidade 
(você pode querer checar essa respos 
ta) . Descreva o que você pensa serem as 
estratégias de algumas microoperações, 
como bibliotecao restaurante, diretório 
estudantil e manutenção dos campi. 
Você pode querer comparar seus pontos 
de vista com os dos gerentes de algu
mas dessas operações. 

3. 	 Ilustre como as quatro perspectivas po 
deriam operar em uma organização "não 
lucrativa", como uma instituição de cari
dade que fornece acomodação em al
bergues e outros serviços de bem-estar 
a indigentes. 

4. 	 Explique como uma filial de uma gran
de cadeia de supermercados pode: 

a. 	 contribuir diretamente com os obje
tivos estratégicos de toda a empresa; 

b. 	 ajudar outras partes da empresa a 
contribuir. 

5. 	 Considere o exemplo de uma pnsao e 
descreva as necessidades específicas dos 
diferentes grupos de clientes (prisionei
ros, sociedade e vítimas). Para cada 
cliente, identifique o que você pensa 
que serão os objetivos de desempenho 
das operações-chaves e discuta os con
flitos entre eles. 

6. 	 Identifique o que você pensa que po
dem ser objetivos ganhadores de pedi
dos, qualificadores e menos importan
tes para uma loja de música que vende 
discos, fitas e CDs. Discuta como a orga
nização pode mudar sua operação, fo
calizando os objetivos menos importan
tes para ter uma vantagem no mercado. 

7. 	 Leia o boxe sobre a Kwik-Fit na primei
ra parte deste capítulo: 

a. 	 Quais são as principais áreas de de
cisão estruturais e infra-estruturais 
que poderiam constituir uma estra
tégia de produção para a Kwik-Fit? 

b. 	 Você agora possui uma lista de obje
tivos de desempenho e uma lista de 
áreas de decisão. Quais áreas de de
cisão são particularmente importan
tes para influenciar cada objetivo de 
desempenho? (Por exemplo, você 
pode imaginar que a qualidade será 
particularmente influenciada pela 
mão-de-obra e pela estratégia da or
ganização.) 

8. 	 Assumindo que os aparelhos de video
cassete (VCRs) estejam no estágio de 
maturidade de seu ciclo de vida, como 
os principais objetivos de desempenho 
de um fabricante desses aparelhos po
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dem ter mudado ao longo do ciclo até 
agora? 

9. 	 Para organizações que fornecem os se
guintes produtos ou prestam os seguin
tes serviços, o que você acha que pode
riam ser os fatores ganhadores de 
pedidos e os qualificadores? 

- uma imobiliária 

- livros-textos escolares 

- peças em alumínio extrudado 

- serviços de contabilidade 

- máquinas de lavar industriais 

10. "Quando uma empresa está introduzin
do um produto ou serviço totalmente 
novo, está competindo exclusivamente 
com relação à especificação técnica do 
produto ou serviço. A função produção, 
portanto, não tem papel significativo a 
desempenhar." Discuta. 

11. Muitos fabricantes japoneses basearam 
seu sucesso em produtos que eram con
siderados em seu estágio "maduro", 
como automóveis e televisores. Como 
conseguiram revitalizar os mercados 
para esses produtos e qual é o papel da 
gestão de produção nisso? 

12. "Um motor de Rolls Royce sempre cus
tará mais do que o de um Skoda." Isso 
significa que o custo de manufatura não 
é importante para a Rolls Royce? 

13. 	Desenhe uma lista de estratégias de 
projeto, planejamento e controle, e me
lhoria para as seguintes operações: 
-	 uma empresa de aluguel de televiso

res 

- uma instalação de reparos em navios 

- Euro Disney 

- uma rede nacional de ferrovias 

14. Faça o esboço do que você imagina que 
seja uma "matriz de estratégia de ope 
ração" para uma loja de conveniência. 
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Parte II 


Projeto 


Esta parte do livro aborda o projeto de produtos e ser
viços, bem como o projeto dos processos que os produzem. 
No nível mais estratégico, projeto de processos significa 
projetar a rede de operações produtiva que faz produtos e 
serviços para o consumidor. Em um nível mais operacional, 
projeto de processos significa o arranjo físico das instala
ções, tecnologia e pessoal de produção. 
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Questões-chaves da Produção 

Capítulo 4 - Projeto em gestão de produção 

• Que é projeto em gestão de produção? 

• Quais objetivos a atividade de projeto deveria ter? 

• Como as decisões de projeto deveriam ser tomadas? 

• 	 Como a atividade de projeto difere dos diferentes tipos de 
operações? 

• Que são tipos de processos? 

Capítulo 5 - Projeto de produtos e serviços 

• 	 Por que é importante um bom projeto de produto e ser
viço? 

• Quais são os estágios no projeto de produtos e serviços? 

• 	 Por que os projetos de produto e serviço e o projeto de 
processo deveriam ser considerados interativamente? 

• Como deveria ser gerenciado o projeto interativo? 

Capítulo 6 - Projeto da rede de operações produtivas 

• 	 Por que uma empresa deve adotar a perspectiva de rede 
de suprimento total? 

• 	 Que está implícito na configuração da rede de supri
mentos? 

• Onde uma operação produtiva deve estar localizada? 

• 	 Qual o volume da capacidade que uma operação deve pla
nejar ter? 

Capítulo 7 - Arranjo físico e fluxo 

• 	 Quais são os tipos básicos de arranjo físico usados em pro
dução? 

• 	 Qual o tipo de arranjo físico uma operação em produção 
deveria escolher? 

• O que o projeto do arranjo físico deseja alcançar? 

• 	 Como deveria ser o projeto detalhado de cada tipo de ar
ranjo físico básico? 



Capítulo 8 - Tecnologia de processo 

• 	 Que é tecnologia de processo? 

• 	 Quais são as tecnologias de processamento de materiais 
mais significativas? 

• 	 Quais são as tecnologias de processamento de informa
ções mais significativas? 

• 	 Quais são as tecnologias de processamento de consumido
res mais significativas? 

• 	 Quais são as características genéricas da tecnologia de 
processo? 

• 	 Como é feita a escolha da tecnologia de processo? 

Capítulo 9 - Projeto e organização do trabalho 

• 	 Quais são as principais decisões em projeto do trabalho? 

• 	 Quais são os principais objetivos do projeto do trabalho? 

• 	 Quais têm sido as influências mais significativas na práti
ca do projeto de trabalho? 

• 	 Como diferem as influências em projeto de trabalho? 
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Projeto em Gestão de Produção 


INTRODUÇÃO 

A imagem mais amplamente difundida de 
um projetista é a de alguém que está preocupado 
com a aparência de um produto - um projetista 
(ou designer) de moda ou de automóvel, por 
exemplo. A atividade de projeto, entretanto, é 
muito mais ampla. A compra de todas as máqui
nas e equipamentos é uma decisão de projeto, 
porque afeta a forma física e a natureza da pro
dução. 

Analogamente, cada vez que uma máquina 
ou equipamento é movido ou um aspecto de res
ponsabilidade do pessoal é mudado, o projeto da 
operação produtiva é modificado. Os gerentes de 
produção também têm influência importante no 

projeto "técnico" dos produtos e serviços que pro
duzem, ao fornecerem grande parte das informa
ções necessárias para seu projeto, bem como ao 
fornecerem os sistemas que os produzem. Por 
esse motivo os gerentes de produção não podem 
dar-se ao luxo de ignorar princípios básicos de 
projeto, independentemente de se tratar do pro
jeto de um produto, serviço ou processo. Este ca
pítulo serve como uma introdução para a Parte 11 
deste livro, que aborda os principais assuntos re
lativos à atividade de projeto em administração 
de produção. Isso inclui tanto o projeto de produ
tos e serviços como o projeto dos processos que 
os produzem. A Figura 4.1 mostra os assuntos 
cobertos na Parte 11 e como eles se relacionam 
entre si. 
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WAiI@l4.1 Atividades de projeto em gestão de produção abordadas na Parte 11. 



1 . PROJ.f?I u 

[ Que é projeto em gestão de produção? 

Quais objetivos a atividade de projeto deveria ter? 

Capítulo 4 
Questões-chaves 

Como as decisões de projeto deveriam ser tomadas? 

Como a atividade de projeto difere nos diferentes tipos de operações? 

[ Que são tiposde processos? 

QUE É PROJETO? 

Não existe nenhuma definição de "projeto" 
reconhecida universalmente. Nossa visão do sig
nificado de projeto é descrita claramente pela ci
tação a seguir. 

"Em minha definição, projeto é o proces
so conceitual através do qual algumas exigên
cias funcionais de pessoas, individualmente 
ou em massa, são satisfeitas através do uso de 
um produto ou de um sistema que representa 
a tradução física do conceito. Como exemplos 
de produtos individuais que satisfazem a uma 
necessidade pública ou de mercado temos o 
automóvel, a televisão e o rádio, a geladeira e 
a lavadora de pratos, sapatos e meias, e fral
das para bebês, mas também a pintura, a es
cultura, a música e as muitas outras manifes
tações de expressão do artista etc.; e como 
sistemas há o telefone e aferrovia, a rodovia e 
o supermercado, a orquestra, o fornecimento 
de utilidades (gás, água e eletricidade) e as
sim por diante. "I 

OS pontos importantes que podem ser extraÍ
dos dessa descrição de projeto são os seguintes. 

• O objetivo da atividade de projeto é satis
fazer às necessidades dos consumidores. 

• A atividade de projeto aplica-se 	tanto a 
produtos (ou serviços) como a sistemas 
(que chamamos processos). 

1 Sir Monty Finneston (1987) Address to the De
pa rtment of Education and Science Conference, Loughbo
rough University, UK, quoted. In: NO RMAl'J , E.; RlLEY, J.; 
URRY, S.; WHITACKER, M. Advanced design and technology, 
Longman, 1990. 

• A atividade de projeto é em si mesma um 
processo de transformação. 

• O projeto começa com um conceito e ter
mina na tradução desse conceito em uma 
especificação de algo que pode ser produ
zido. 

Vale a pena discutir mais sobre cada um 
desses aspectos de projeto. 

Projeto significa satisfazer às 
necessidades dos consumidores 

A atividade de um projeto em produção tem 
como objetivo mais importante: prover produtos, 
serviços e processos que satisfarão aos consumi
dores (veja quadro sobre o projeto do Boeing 
777). Os projetistas de produto tentam realizar 
projetos esteticamente agradáveis que atendam 
ou excedam as expectativas dos consumidores. 
Também tentam projetar um produto que desem
penha bem e é confiável durante seu tempo de 
vida útil. Além disso, deveriam projetar o produ
to de forma que possa ser fabricado fácil e rapi
damente. Analogamente, os projetistas de servi
ços tentam compor um serviço que os clientes 
perceberão como algo que atende a suas expecta
tivas. Ao mesmo tempo, o serviço deve estar den
tro do conjunto de capacitações da operação pro
dutiva e ser prestado a custo razoável. 

O mesmo acontece com projetistas de pro
cesso. A maneira de projetar o processo que fa
brica o produto ou serviço terá um impacto signi
ficativo na habilidade da produção em atender às 
necessidades de seus consumidores. Um processo 
implantado no local errado, com capacidade in
suficiente, com um arranjo físico confuso ou de
sordenado, com tecnologia inadequada, ou com 
pessoal incapaz, não pode satisfazer aos consu
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Tabela 4.1 Impacto do projeto de produto/ serviço e processo nos objetivos de desempenho. 

Objetivo de Influência de bom projeto de produto/servi ço Influência de bom projeto de processodesempenho 

Qualidade Pode eliminar tanto falhas potenciais como aspec Pode prover os recursos adequados para prOduzir 
tos "propensos a erros" do produto ou serviço o produto ou serviço conforme suas especificações 

de projeto 

Rapidez Pode especificar produtos que podem ser feitos ra
pidamente (por exemplo, usando princípios de pro
jeto modular) ou serviços que evitam demoras des
necessárias 

Pode movimentar materiais, informações ou clien
tes por meio de cada estágio do processo sem de
moras 

Confiabilidade Pode ajudar a tornar previsível cada estágio do pro
cesso ao exigir processos padronizados e previsí
veis 

Pode fornecer tecnologia e pessoal que são intrin
secarnente confiáveis 

Flexibilidade Pode permitir variações que proporcionam uma 
gama de produtos ou serviços oferecidos aos clien
tes 

Pode prover recursos que podem ser modificados 
rapidamente de forma a criar uma gama de prOdu
tos ou serviços 

Custo Pode reduzir custos de cada peça componente do 
produto ou serviço e também reduzir o custo de 
combiná-los 

Pode assegurar alta utilização de recursos e, por
tanto, processos eficientes e de baixo custo 

midores, porque pode não desempenhar eficiente 
ou eficazmente (veja quadro sobre tecnologia 
com problemas). A Tabela 4.1 ilustra a forma 
como cada objetivo de desempenho de uma ope
ração produtiva é afetado pelo projeto de pro
dutos e serviços e pelo projeto do processo que 
produz. 

Tecnologia com problemas2 

Entender mal as necessidades dos consumidores e 
introduzi-Ias mal no projeto pode causar problemas que 
somente surgem depois que o produto ou serviço está 
em uso. Isso pode ser especialmente verdade quando os 
projetistas estão motivados somente pelas possibilida
des excitantes que uma nova tecnologia oferece. Por 
exemplo, muitos dos assim chamados "edifícios inteligen
tes" que usam extensivamente tecnologia de informação 
sofreram sérios problemas iniciais. Um edifício adotou 
"persianas inteligentes" em suas janelas. Esperava-se 
que subissem e descessern em resposta à quantidade de 
luz solar que incidisse sobre a janela. A iluminação exte
rior era amostrada de sete em sete minutos. Em um dia 
ensolarado, esperava-se que as persianas permaneces
sem embaixo, e quando houvesse nuvens, ficariam na 

Tim es, 16 jul. 1993. 

parte superior para deixar passar mais luz. Infelizmente, 
quando o Sol passava atrás de uma pequena nuvem, as 
persianas pOdiam subir e ficar lá por sete minutos. Em 
dias com nuvens intermitentes, as perSianas subiam e 
desciam o tempo todo, causando aborrecimento do pes
soal, especialmente os que usavam vídeos de computa
dor. Oproblema foi "resolvido" com o empilhamento de 
livros na parte inferior das persianas, até que os motores 
arrebentaram. Outro edifício possuía salas de conferência 
nas quais as luzes eram ativadas por sensores no forro, 
que reagiam a movimento e calor. As luzes acendiam-se 
automaticamente quando as pessoas entravam na sala. 
Infelizmente, este era o único mecanismo pelo qual as lu
zes se acendiam ou apagavam, de forma que se alguém 
queria mostrar s/ides, todos na sala deveriam sentar-se 
quietos até que as luzes se apagassem. 

Questões 

1. 	 Por que todos os sistemas descritos neste boxe fo
ram vistos como fracassos? 

2. 	Como você poderia ter assegurado que os erros co
metidos pelos projetistas de sistemas não tivessem 
ocorrido? 

3. 	 Foi só incompetência que levou os projetistas a insta
larem estes sistemas, ou eles caíram em armadilhas 
de projeto previsíveis? 

2 
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ABoeing traz seus passageiros a bordo no processo de 
projetar aeronaves3 

Provavelmente, o avião de passageiros mais inova
dor a entrar em serviço nos últimos anos foi o Boeing 
777, um novo avião bimotor, na categoria de mais de 
300 assentos, para competir com modelos da McDonnell 
e Airbus. A existência de produtos concorrentes estabe
lecidos é importante. Quando a Boeing desenvolveu o 
avião a jat.o "Jumbo" 747, não tinha concorrentes dire
tos. Os clientes ou queriam o produto, ou não. Não ocor
reu a mesma coisa com o 777; a Boeing sabia que devia 
considerar as exigências dos consumidores. A empresa 
deveria tomar um novo rumo - entender as necessidades 
dos consumidores e então transformar aquele conheci
mento em um avião capaz de atender a essas necessida
des da melhor forma possível. 

A Boeing sempre manteve relacionamento próximo 
com seus clientes, mas esse projeto exigia ouvir e com
preendê-los profundamente. Inicialmente, oito grandes 
clientes potenciais (incluindo British Airways, Japan Airli
nes e Qantas) foram convidadas a participar da criação 
dos conceitos de projeto. Logo, ficou claro que os clien
tes realmente tinham exigências importantes, e a mais 
vital era a de que o avião deveria ser cerca de 25% mais 
largo do que o 767. Na realidade, a Boeing originalmente 
havia desejado fazer mais longa afuselagem do 767 para 
obter capacidade extra, evitando assim alguns dos cus
tos envolvidos em uma fuselagem completamente nova. 
Os clientes também queriam muito mais flexibilidade na 
configuração do espaço dos passageiros. O espaço de 
uma cabine convencional era dividido em seções, sepa
radas por cozinhas e toaletes fixos em posições prede
terminadas, fixando a proporção entre as capacidades de 
passageiros em cada classe. Contudo, todas as compa
nhias aéreas haviam indicado que queriam ser capazes 
de configurar a cabine a suas próprias necessidades. Se 
pudessem fazer isso, nunca precisariam recusar passa
geiros e, conseqüentemente, a valiosa receita da classe 
executiva. Finalmente, as companhias aéreas insistiram 
que o novo projeto deveria estar isento do nível usual de 
pequenas, mas irritantes, falhas que perturbam as opera
ções de alguns dos outros aviões. 

A Boeing atendeu às exigências de seus clientes e 
até superou-as em alguns aspectos. Conseguiram isso 
usando equipes de projetos/construção (um conceito se
melhante ao princípio de projeto interativo descrito no 
Capítulo 5) e um sistema de CAD (projeto auxiliado por 
computador) especialmente poderoso (o CAD é descrito 
no Capítulo 5) . Os clientes tiveram um envolvimento pró
ximo desde o início do projeto. Estes contribuíram com 

3 WHEATLEY, M. Boe ing. Business Life , Dec./Jan. 
1994/ 94. 

algumas boas sugestões. Por exemplo, uma companhia 
aérea sugeriu um novo arranjo físico para a cozinha tra
seira, o que permitiu incluir 12 assentos extras no avião. 

Questões 

1. 	Quais problemas você acha que estão associados 
com envolver os clientes do jeito que a Boeing fez? 

2. 	 Por que você acha que os clientes da Boeing queriam 
que flexibilidade fosse refletida em espaço para pas
sageiro? 

Projeto de produtos/serviços e projeto de 
processos estão inter-relacionados 

Freqüentemente, tratamos o projeto de pro
dutos e serviços por um lado e o projeto dos pro
cessos que os produzem por outro, como se fos
sem atividades separadas. Entretanto, eles são 
claramente inter-relacionados. Seria tolice envol
ver uma organização no projeto detalhado de um 
produto ou serviço sem alguma consideração so
bre o modo como deve ser produzido. Pequenas 
mudanças no projeto de produtos e serviços po~ 

dem ter conseqüências profundas para o modo 
como a produção deve fazê-los. Analogamente, o 
projeto de um processo pode restringir a liberda
de dos projetistas de produto e serviço de opera
rem como desejam (veja Figura 4.2). 

Isso mantém-se válido tanto na produção de 
produtos como na de serviços. A sobreposição 
das duas atividades é, entretanto, geralmente 
maior em operações que produzem serviços. Afi
nal, muitos serviços envolvem o cliente fazen
do-o tomar parte no processo de transformação. 
A natureza e a aparência do serviço, em termos 
do que o cliente vê, não podem ser separadas do 
processo ao qual o cliente está submetido. 

As dificuldades da sobreposição das duas 
atividades de projeto de produto e projeto de 
processo têm conseqüências para o modo como a 
atividade de projeto é organizada, como será dis
cutido no Capítulo 5. Certamente, quando os 
projetistas de produto também têm que fazer ou 
usar as coisas que projetam, podem inteirar-se 
melhor do que é importante. Por exemplo, nos 
primeiros dias de vôo, os engenheiros que proje
taram o avião foram também pilotos de teste. Por 
essa razão, se não outra, a segurança foi um ob
jetivo significativo na atividade de projeto. 
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Os produtos eserviços devem 
ser projetados de fo rma que 

possam ser produzidos 
eficazmente 

Os processos devem ser projetados 
de forma que possam produzir todos 

·"---11 os produtos eserviços que venham 
aser lançados pela operação 

Projeto do 
processo que 

produzo produto 
ou serviço 

Decisões tomadas durante o projeto 
do produto ou serviço terão um 

impacto sobre o processo que os 
produz evice-versa 

Wau;; 4.2 Projetos de produtos/ serviços e processos são inter-relacionados e devem ser tratados simul
taneamente. 

A atividade de projeto é em si um 
processo de transformação 

A realização de projetos de produtos, servi
ços ou de processos que os produzem é em si 
mesma um processo de transformação que se 
ajusta ao modelo entrada-transformação-saída 
descrito no Capítulo 1 e, portanto, deve ser ad
ministrado. A Figura 4.3 ilustra a atividade de 
projeto com um diagrama entrada-transforma
ção-saída. Os recursos de input a serem transfor
mados consistirão principalmente em informa
ções na forma de previsões e preferências de 
mercado, dados técnicos e assim por diante. Os 
recursos de input transformadores na atividade 
de projeto incluem pessoal administrativo, de es
critório e técnico, equipamentos de projeto como 
sistema de CAD (projeto auxiliado por computa
dor - veja Capítulo 5) e talvez equipamentos de 
desenvolvimento e teste. 

Podemos descrever os objetivos da atividade 
de projeto da mesma forma como descrevemos 
qualquer processo de transformação. Todas as 
operações satisfazem ao cliente, produzindo seus 

serviços e bens de acordo com seus desejos quan
to a qualidade, rapidez, confiabilidade, flexi
bilidade e custo. Da mesma forma, a atividade de 
projeto tenta produzir projetos com os mesmos 
objetivos. 

A atividade de projeto evolui da 
concepção à especificação 

Projetos totalmente especificados, que defi
nem totalmente cada parte ou atividade, não sur
gem completamente formados na imaginação do 
projetista. Um projeto inicia-se como uma idéia 
mais geral, mal definida, mesmo vaga, do que 
poderia ser uma solução adequada para uma ne
cessidade sentida. Com o tempo, essa idéia origi
nal, ou "concepção", é refinada e progressiva
mente detalhada até que contenha informação 
suficiente para ser transformada no produto, ser
viço ou processo real. Isso tem duas conseqüên
cias importantes. 

A primeira é que a cada etapa as decisões de 
projeto reduzem o número de opções que conti
nuarão disponíveis na atividade de projeto. Por 
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Recursos a 

seremtransformados 


Informação técnica 

Informação de marketing 


Informação de tempo 


Recursos 
transformados 

Equipamentos de teste e 

projeto 


Pessoal de projeto e técnico 


mail" 4.3 


Atividade de 
projeto 

Projeto como um processo de tran ifonnação. 

Projetos acabados, que são ou possuem: 

Alta qualidade: Projetos livres de erros 
que atendem a suas finalidades de 
forma eficaz e criativa 

Produzidos com rapidez Projetos que 
evoluem do conceito à especifi cação 
detalhada num cu rto prazo de tempo 

Entregues com confia bilida de: Projetos 
que são entregues conforme prometido 

Produzidos com flexibilidade: Projetos 
que incorporam as últimas idéias que 
surgiram durante o processo 

Ba ixo custo: Projetos produzidos sem 
oconsumo excessivo de recursos 

exemplo, decidir fazer a carcaça externa de urna 
câmera fotográfica em alumínio em vez de plásti
co limita decisões posteriores, como o tamanho e 
a forma geral da carcaça, o modo como o corpo é 
montado e o modo como a camada exterior é li 
gada à carcaça. Isso significa que a incerteza em 
torno do projeto reduz-se à medida que diminui 
o número de alternativas consideradas. Na reali

dade, a atividade de projeto pode ser considera
da uma atividade que reduz progressivamente a 
incerteza com relação ao produto, serviço ou pro
cesso. A Figura 4.4 indica o que é, algumas vezes, 
chamado de funil do projeto, ilustrando a redu
ção progressiva de opções de projeto de muitas 
para uma. 

mA"" 4.4 o funil do projeto - redução progressiva do número de alternativas até que o projeto final 
seja obtido. 



A segunda consequencia da evolução da 
concepção à especificação detalhada diz respeito 
ao custo de mudar-se a concepção de alguém a 
respeito de algum detalhe do projeto. Na maior 
parte das etapas de projeto, o custo de mudar 
uma decisão implica a necessidade de algum modo 
de repensar e recalcular os custos da conseqüên
cia da mudança. Ainda no início da atividade de 
projeto, antes que demasiadas decisões funda
mentais tenham sido tomadas, os custos de mu
dança são relativamente baixos. Rapidamente, 
entretanto, à medida que o projeto progride, as 
decisões inter-relacionadas e éumulativas que são 
tomadas tornam-se cada vez mais dispendiosas 
para serem mudadas. 

Comentário Crítico 

Nem todo mundo concorda com o conceito do funil 
de projeto. Para alguns, é uma idéia muito limpa e ordei
ra para refletir de forma acurada a criatividade, os deba
tes e o caos, que muitas vezes caracterizam a atividade 
de projeto. Primeiro, eles argumentam , os gerentes não 
iniciam o processo com um número infinito de opções. 
Ninguém poderia processar tanta informação - e de 
qualquer forma, os designers geralmente possuem um 
conjunto de soluções em suas mentes, procurando uma 
oportunidade para usá-Ias. Segundo, o número de op
ções sendo considerado geralmente aumenta com o 
tempo. Isso pode ser de fato uma coisa boa, particular
mente se a atividade não foi imaginada, a princípio, de 
forma específica. Terceiro, o processo real de projeto ge
ralmente envolve voltar atrás no ciclo muitas vezes, à 
medida que soluções de projeto potenciais levantam 
questões que podem transformar-se em becos sem saída. 
Em resumo, a idéia do funil de projeto não descreve o que 
realmente acontece na atividade de projeto. Tampouco 
descreve o que, necessariamente, deveria acontecer. 

Criatividade e opções de projeto 

A qualidade final das soluções únicas de 
projeto que emergem no final do funil do projeto 
vai depender de cOIno o processo de redução das 
opções é gerenciado e, também, da qualidade do 
conjunto inicial de opções. Ambas essas questões 
são influenciadas pela criatividade de designers 
envolvidos na atividade de projeto. Cada vez 
mais, a criatividade é vista como um ingrediente 
essencial, não somente em projeto de produtos e 
serviços, mas também em projeto de processos 
de produção. Devido parcialmente à natureza de 
mudanças rápidas de muitas indústrias, a falta de 
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criatividade (e, conseqüentemente, de inovação) 
é vista como um sério risco. 

"Nunca houve um período melhor para 
ser uma indústria revolucionária. De forma 
inversa, nunca houve período mais perigoso 
para ser complacente ... A linha divisória entre 
ser um líder e ser um retardatário, hoje, é me
dida em meses ou poucos dias, e não mais em 
décadas. '>4 

Algumas organizações estão reconhecendo 
os ganhos crescentes obtidos da criatividade e 
inovação. Isso é especialmente verdadeiro para o 
crescente número de empresas baseadas em tec
nologia. De acordo com uma pesquisa européia, 
o número de empresas baseadas em tecnologia 
que dependem de altos níveis de criatividade e 
de inovação aumentou em aproximadamente 
50% entre 1994 e 1999. Entretanto, essa tendên
cia não é uniforme. Em termos gerais, empresas 
pequenas e pequenas para média acham mais di
fícil ser inovadoras do que grandes organiza
ções.s 

É claro que a criatividade pode ser muito 
cara. Por sua natureza, envolve explorar possibi
lidades muitas vezes improváveis. Muitas delas 
vão morrer quando provarem ser inadequadas. 
Ainda assim, o processo de criatividade depende 
dessas investigações aparentemente inúteis. Como 
salientou Art Fry, o inventor do Post-it da 3M: 

"Você precisa beijar muitos sapos para 
achar um príncipe, mas lembre-se: um prínci
pe pode pagar por muitos sapos." 

Balanceando criatividade com avaliação 

Criatividade é um elemento vital para um 
projeto eficaz, mas necessita ser balanceada por 
um processo de avaliação mais sistemático. 

Avaliação em projeto significa avaliar o va
lor ou a importância de cada opção do projeto, 
de forma que possa ser escolhida uma. Isso inclui 
avaliar cada opção em relação a alguns critérios 
de projeto. Embora os critérios usados em exerCÍ
cio específico de projeto dependam da natureza e 

4 Garry Hamel, Presidente, Strategos (998) . 

5 Commullity Illllovatioll Surve)', EU, Maio (1999). 
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das circunstâncias do exercício, é útil pensar em 
termos de três categorias de critérios de projeto. 

• A viabilidade 	da opção de projeto - pode
mos fazê-la? 

• A aceitabilidade 	da opção de projeto 
queremos fazê-la? 

• A vulnerabilidade de cada opção de proje
to - queremos correr o risco? 

A Figura 4.5 ilustra essa classificação de cri
térios de projeto. 

As questões-chaves para avaliar a viabilida
de de uma opção de projeto incluem: 

• Temos as habilidades (qualidade dos re
cursos) para realizar essa opção? 

• Temos a capacidade organizacional (quan
tidade de recursos) para realizar essa op
ção? 

• Temos 	os recursos financeiros para reali
zar essa opção? 

As questões-chaves para avaliar a aceitabili
dade de uma opção de projeto são: 

• A opção satisfaz aos critérios de desempe
nho que o projeto está tentando atingir? 
(Estes serão diferentes para projetos dife
rentes) 

• A opção dá um retorno financeiro satisfa
tório? 

As questões-chaves para avaliar a vulnerabi
lidade de uma opção de projeto incluem: 

• Entendemos todas 	as conseqüências da 
adoção da opção? 

• Sendo pessimista, o que poderia "sair erra
do" se adotássemos a opção? Quais seriam 
as conseqüências se tudo desse errado? 
(Isto é chamado de "risco de insucesso" 
de uma opção.) 

Simulação do projeto 

o projeto envolve a tomada de decisões an
tes de o produto, serviço ou processo real ser cria
do. Isso significa que freqüentemente o projetista 
não está totalmente seguro das conseqüências de 
sua decisão. Por exemplo, um projetista de sapa
tilha de corrida pode decidir sobre a construção 
da sapatilha ou um arquiteto sobre o arranjo físi
co de um edifício público, baseado na experiên
cia prévia e nas teorias básicas. Para aumentar 
sua própria confiança na decisão de projeto, en
tretanto, provavelmente tentarão simular como a 
sapatilha e o arranjo físico funcionariam na práti
ca. De algumas formas, a simulação é uma das 
abordagens mais fundamentais para a tomada de 
decisões. Crianças brincam e "fazem de conta", 
para assim ampliar sua experiência em situações 
novas; analogamente, os gerentes podem ter 
idéias e explorar possibilidades por meio da "si
mulação" formalizada envolvida no uso de mode
los de simulação. A simulação explora as conse
qüências da tomada de decisão, em vez de 
aconselhar diretamente sobre a decisão em si - é 
uma técnica preditiva em vez de otimizadora. 

O "modelo" de simulação pode tomar mui
tas formas. No caso do projeto da sapatilha de 
corrida, o "modelo" poderia ser quase idêntico ao 
produto pretendido, exceto que teria sido feita 
uma única sapatilha-protótipo, em vez de produ
zido no sistema de manufatura que seria usado 

Viabilidade 

Quão difícil é? 

Aceitabilidade 
Quanto vale a 

pena? 

Vulnerabilidade 
OQue pode 
dar errado? 

• •
Duais investimentos Dual retorno em Duais riscos corremos 

financeiros egerenciais melhoria de desempenho se as coisas sarrem 
serão necessários? efinanceiro? errado? 

Wa"" 4.5 Categorias gerais de critérios de avaliação de opções de projeto. 



para o produto real. A sapatilha-protótipo seria 
então flexionada vários milhões de vezes para si
mular uso prolongado. No caso do edifício públi
co, o arquiteto poderia projetar um "modelo" em 
computador que simularia o movimento de pes
soas pelo edifício conforme a distribuição aleató-· 
ria de probabilidades que descreve sua chegada e 
movimentação. Isso poderia ser usado para pre
ver onde o espaço físico poderia ficar demasiado 
cheio de gente ou onde o espaço excessivo pode
ria ser reduzido. 

A simulação é especialmente útil no projeto 
de processos de operações muito complexas. Por 
exemplo, um uso típico é uma simulação em 
computador que foi usada para reprojetar um 
porto norte-africano de navios. O modelo ajudou 
os projetistas a ganhar uma compreensão de 
como o projeto detalhado das docas e ancora
douros afetaria a utilização e o tempo necessário 
dos navios para carregarem e descarregarem 
mercadorias no porto. A simulação conduziu a 
um projeto que resultou em economias substan
ciais para o Banco Mundial que estava envolvido 
no financiamento de projeto.6 

A Realidade Virtual de Projeto 

A realidade virtual, uma vez vista somente como 
meio de entretenimento de alta tecnologia, está estabele
cendo-se como uma ferramenta poderosa, de projeto 
profissional tridimensional , com aplicações que incluem 
arquitetura, projetos de carros e o planejamento de ope
rações cirúrgicas delicadas. Proporciona ao projetista 
uma noção muito mais clara das posições relativas das 
partes individuais detalhadas do que é possível com re
presentações bidimensionais estáticas. Talvez mais im
portante, também permite que outros, especialmente o 
cliente ou usuário sem treinamento técnico, possam vi
sualizar e sugerir modificações para o projeto antes que 
seja realizado algum trabalho na entidade física em ques
tão. O arquiteto pode permitir ao cliente dar uma volta no 
edifício virtual, andando nos corredores e entrando nos 
quartos como desejar, com quaisquer mudanças sendo 
rápida e eficazmente incorporadas. PERA, empresa de 
consultoria européia, de desenvolvimento e pesquisa, e 
transferência de tecnologia, usa um "centro de realidade 
virtual" para ajudar seus clientes a formarem uma visão 
das implicações de seus projetos de operações. Equipa
do com o supercomputador Silicon Graphics Onyx Infini

6 A maioria dos livros-textos sobre análise financei 
ra descreve o critério do retorno sobre o investimento 
(ROL/RJ). Por exemplo, veja COOKE, S. ; SLACK. N. Op. cit. 
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te Reality, considerado o mais forte do mundo em com
putação gráfica, o centro oferece visualizações em tempo 
real. 

I . Rea lida de virtual oferece benefícios significati
vos em aplicações individuais, desde teste de merca
do e projeto até treinamento e planejamento de manu
tenção. O centro de realidade virtual faz a ponte entre 
os vendedores de software e os usuários potenciais ao 
fornecer aplicações sob medida, endereçando neces
sidades específicas", diz Gary Eves, gerente de negó
cios da PERA. 

Por exemplo, a Barclaycard, a empresa de cartão 
do banco, empregou tecnologia do centro de realidade 
virtual para deixar alguns de seus 2.500 funcionários 
em Northampton passearem e ajudarem a projetar seus 
novos escritórios. Os funcionários da Barclaycard podiam 
ver como seria a aparência do novo edifício e podiam dar 
opiniões sobre os escritórios, incluindo o arranjo físico 
dos andares e a acessibilidade. 

Questões 

1. 	 Quais são as vantagens de visualizar operações antes 
de serem construídas? 

2. 	 Ocentro de realidade virtual da PERA custou f 2 mi
lhões usando a mais recente tecnologia Silicon Grap
hics. Em sua opinião, o que justificou tanto investi
mento? 

Projeto ecológico 

Com os temas de proteção ambiental tor
nando-se cada vez mais importantes, os projetis
tas devem considerar cada vez mais as questões 
"verdes" em seu trabalho. Em muitos países de
senvolvidos, a legislação já providenciou alguns 
padrões básicos que restringem o uso de mate
riais tóxicos, limitam descargas poluentes no ar e 
na água e protegem os funcionários e o público 
de prejuízos de curto e longo prazo. A maior par
te dessas restrições afeta tanto o projeto e a ope
ração de processos como o projeto dos próprios 
produtos. 

O interesse focalizou alguns assuntos funda
mentais: 

• 	 As fontes de materiais usadas em um pro
duto. (Danificarão as florestas? Usarão 
minerais escassos? Explorarão o pobre ou 
usarão trabalho infantil?) 

• 	 Quantidades e fontes de energia consumi
das no processo. (As garrafas de plásticos 
para bebidas consomem mais energia do 
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que as de vidro? O calor rejeitado deve 
ser recuperado e usado na criação de pei
xes?) 

• A quantidade e o tipo de material rejeitado 
que é gerado nos processos de manufatu
ra. (Esse rejeito pode ser reciclado eficien
temente ou deve ser queimado ou enter
rado em aterros? O rejeito terá impacto 
de longo prazo no ambiente à medida que 
se decompõe e se libera?) 

• 	 O tempo de vida do próprio produto. Argu
menta-se que se um produto tem vida útil 
de, digamos, 20 anos, consumirá menos 
recursos do que um que somente dura 
cinco anos, que deve, portanto, ser substi
tuído quatro vezes no mesmo período. O 
produto de longa vida, entretanto, pode 
exigir investimentos iniciais maiores e 
pode mostrar-se ineficiente na parte final 
de seu uso, quando os últimos produtos 
usam menos energia ou manutenção para 
funcionar. 

• 	 O descarte do produto após sua vida útil. 
(O produto supérfluo será difícil de des
cartar de forma ecológica? Poderia ser re
cicIado ou usado como fonte de energia? 
Ainda poderia ser útil em condições de 
Terceiro Mundo? Poderia ser usado para 
beneficiar o ambiente, assim como carros 
velhos que são usados para fazer arrecifes 
artificiais para a vida marítima?) 

Os projetistas confrontam-se com compro
missos complexos entre esses fatores, embora 
não seja sempre fácil obter toda a informação ne
cessária para fazer as "melhores" escolhas. Por 
exemplo, é relativamente fácil projetar um pro
duto de longa vida, usando material forte, com
ponentes superdimensionados, ampla proteção 
contra corrosão e assim por diante. Sua produ
ção, entretanto, usa mais materiais e energia e 
poderia gerar mais rejeitos. Para ajudar a tomar 
decisões mais racionais no processo de projeto, 
alguns setores estão experimentando a análise do 
ciclo de vida. Essa técnica analisa todos os investi
mentos iniciais da produção, o cicIo de vida, o 
uso do produto e seu descarte final, em termos 
da energia total usada (e, mais recentemente, de 
todos os rejeitos emitidos, como dióxido de car
bono, gases sulfurosos e nitrosos, solventes orgâ
nicos, rejeitos sólidos etc.). As entradas e rejeitos 

são avaliados em cada etapa de sua produção, 
começando com a extração ou produção das ma
térias-primas básicas. 

Sistema de estratégias de prioridades ambientais 
(EPS) da Volvo? 

Existem muitas maneiras pelas quais a abordagem 
da análise do ciclo de vida pode ser usada para avaliar 
informações ambientais de modo a orientar designers 
no uso de materiais diferentes. Uma dessas ferramentas 
foi desenvolvida pela Volvo, o fabricante sueco de cami
nhões, em conjunto com a Federação de Indústrias Sue
cas e o Instituto de Pesquisas Ambientais Sueco. Ela uti
liza "índices ambientais" calculados para materiais 
específicos, como se segue: 

índice ambiental = escopo x distribuição x freqüên
cia ou intensidade x durabilidade x contribuição x reme
diabilidade 

Onde: 

escopo = impressão geral do impacto ambiental 

distribuição =extensão da área afetada 

freqüênCia ou intensidade = regularidade ou intensida
de do problema na área afetada 

durabilidade =permanência dos efeitos 

contribuição = o que representa 1 kg de emissão da 
substância em relação ao efeito total 

remediabilidade = custo relativo de redução da emissão 
em 1 kg 

A "unidade de carga ambiental" (ELU - environmental 
load unit) por kg de qualquer substância pode ser calcu
lada como produto do índice e da quantidade de subs
tância liberada no ambiente. 

Questíles 

1. 	 Em sua opinião, quais são os problemas gerais da 
tentativa de se quantificar o impacto ambiental do 
projeto? 

2. 	 Quais parecem ser as maiores fraquezas da aborda
gem particular apresentada aqui? 

Efeito volume-variedade no projeto 

Embora até aqui tenhamos discutido os as
pectos de projeto que se aplicam a todos os tipos 

7 HORKEBY, I. Environmentally CompatibJe Pro
dllct and Process DeveJopment. NAE Workshop 0/1 Corporate 
E/1viro/1111e/1tal 5tewardship, Woods HoJe, Massachllsetts, 
USA, 10-13 Allg. 1993. 



de produção, há diferenças entre a atividade de 
projeto na prática dos arquitetos e na de uma 
instalação fornecedora de eletricidade. O fator 
mais significativo é a diferença entre suas carac
terísticas de volume e variedade. 

No Capítulo 1, vimos como as operações 
produtivas podem variar desde produzir um vo
lume muito alto de produtos ou serviços (por 
exemplo, uma fábrica de alimentos enlatados) 
até volumes muito baixos (por exemplo, enge
nheiros consultores de grandes projetos). Tam
bém vimos como as operações podem variar 
desde a produção de uma variedade muito baixa 
de produtos ou serviços (por exemplo, em uma 
empresa fornecedora de eletricidade) para uma 
variedade muito alta (por exemplo, como na prá
tica dos arquitetos) . Normalmente, as duas di
mensões de volume e variedade são dependentes 
entre si. Operações de baixo volume em geral 
têm alta variedade de produtos e serviços. Existe, 
portanto, um continuum de baixo volume-alta va
riedade até alto volume-baixa variedade, no qual 
podemos posicionar as operações. 

Se você teve a oportunidade de estudar pro
dução, mesmo em um nível superficial, você 
pode ter notado que operações produtivas dife
rentes, talvez dentro do mesmo setor, adotaram 
abordagens diferentes para projetar seus produ
tos, serviços e processos. Nem todas as operações 
de varejo que você usa, por exemplo, são organi
zadas da mesma forma, ou parecem iguais. Mes
mo em uma única operação fabril podem ser en-
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contradas diferentes abordagens para projetar 
produtos, serviços e processos. Muitas fábricas 
têm uma grande área, são organizadas com base 
na "produção em massa", na qual produzem 
grandes volumes de seus produtos mais vendi
dos. Em outra parte da fábrica, também poderá 
haver uma área na qual se fabrica ampla varieda
de de produtos em volumes muito menores. Tan
to o projeto de cada conjunto de produtos como 
o projeto do processo de fábrica são provavel
mente bem diferentes. Analogamente, no serviço 
médico, quando se compara a abordagem usada 
d urante tratamentos médicos em massa, como os 
programas de imunização em grande escala, com 
uma operação de transplante, na qual o trata
mento é projetado especificamente para atender 
às necessidades de uma pessoa. Essas diferenças 
vão bem além de tecnologias diferentes ou de 
exigências diferentes de processamento dos pro
dutos e serviço. São explicadas pelo fato de que 
nenhuma forma de utilizar os recursos é a me
lhor para todos os tipos de operação em todas as 
circunstâncias. As diferenças são explicadas pelas 
diferentes posições volume-variedade de suas ope
rações. 

Volume e variedade afetam todos os 
aspectos de projeto 

A posição volume-variedade de uma produ
ção tem implicações para quase todos os aspectos 
de atividade de projeto (veja Tabela 4.2). 

Tabela 4.2 O impacto da posição volume-variedade de uma operação em diferentes aspectos das atividades 
de projeto. 

Volume Variedade I Ênfase de pr~jeto Padronização ~e Tecnologia Habilidade delocalização Fluxo na operaçao produto ou servIço de processo funcionários 

Baixo Alto Projeto de Baixa Pode ser Intermitente Propósito Tarefa 
produto ou serviço descentralizado geral 

Alto Baixo Projeto de Alta Geralmente Contínuo Específico Sistema 
processo centralizado 
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Considere novamente as duas operações dis
cutidas anteriormente nos extremos do espectro 
volume-variedade - a prática de arquitetura e a 
empresa fornecedora de eletricidade. A alta va
riedade dos arquitetos significa que seus serviços 
têm pouca padronização. Alguns elementos do 
serviço serão comuns - todos os novos projetos 
precisarão de uma proposta para apresentar ao 
cliente uma programação interna de atividades, 
projetos e assim por diante - mas os detalhes 
deste variarão de trabalho para trabalho. Essa va
riedade de atividades também significa que qual
quer que sej a a tecnologia da operação (por 
exemplo, sistemas de projeto auxiliado por com
putador), ela deverá ter aplicabilidade suficiente
mente geral para adaptar-se a todos os tipos de 
trabalho). O fluxo de informações dentro da ope
ração dependerá do estado dos projetos a serem 
realizados, das circunstâncias dos clientes e do 
nível global de atividade da operação. Certamen
te, não será regular; com maior probabilidade de 
seu fluxo ser intermitente. As habilidades técni
cas individuais dos próprios arquitetos são prova
velmente mais valorizadas do que a habilidade 
envolvida no gerenciamento da operação em si. 

A empresa fornecedora de eletricidade, por 
sua vez, apresenta características quase antagôni
cas às dos trabalhos dos arquitetos. O volume é 
alto, a variedade quase não existe, pois eletrici
dade é um produto quase totalmente padroniza
do. A tecnologia de processo dos geradores não 
pode ser usada para fazer outras coisas diferen
tes de eletricidade, o que ela faz mais ou menos 
continuamente. Nenhuma habilidade individual 
é necessária diretamente para fazer eletricidade 
(embora seja necessária para manter os gerado
res), mas a capacitação de gerenciamento do 
"sistema gerador de eletricidade" para prover su
primento contínuo ao mais baixo custo viável é 
considerável. 

Padronização e modularização 

As operações muitas vezes tentam vencer as 
penalidades de custos de uma alta variedade por 
meio da padronização de seus produtos, serviços 
ou processos. Isso permite que as operações res
trinjam a variedade até a medida que representa 
valor real para o consumidor final. Na verdade, a 

padronização é uma forma de movimentar as 
operações para baixo na escala volume-varie
dade, representada na Tabela 4.2. Geralmente, 
são os outputs das operações que são padroniza
dos. Exemplos disso são os restaurantes de comi
da fastjood, supermercados de desconto ou em
presas seguradoras baseadas em telefone. Um 
perigo para operações estabelecidas é que elas 
permitem que a variedade aumente excessiva
mente. Elas são confrontadas com a tarefa de re
dução de variedade, geralmente quando avaliam 
o lucro real ou a contribuição de cada produto ou 
serviço. Muitas empresas melhoraram significati
vamente sua lucratividade por meio de uma cau
telosa redução da variedade. De modo a superar 
o prejuízo do negócio, os consumidores podem 
ser ofertados com produtos ou serviços alternati
vos que forneçam valor semelhante. 

A padronização de inputs para uma opera
ção pode também reduzir sua complexidade e, 
portanto, seus custos. A padronização de compo
nentes, por exemplo, em um produto manufatu
rado, pode simplificar as tarefas de compras, ma
nufatura e manutenção. Da mesma forma, a 
padronização do formato de inputs da informa
ção em um processo pode ser alcançada ao usar 
formulários projetados ou formatos de tela. 

Modularização 

O uso de princípios de projeto modular en
volve o projeto de subcomponentes padronizados 
de um produto ou serviço, que podem ser monta
dos de diferentes formas. É possível criar ampla 
escolha por meio da montagem completamente 
intercambiável de várias combinações de um 
número menor de submontagens padrões; os 
computadores são projetados dessa forma, por 
exemplo. Esses módulos padronizados, ou sub
montagens, podem ser produzidos em volume 
maior, dessa forma reduzindo seus custos. De 
maneira semelhante, a indústria de pacote de via
gens pode montar viagens para atender a exigên
cias específicas do consumidor, desde o desenho 
de roteiros e compras de passagens de avião até 
acomodação, seguro viagem e assim por diante. 
Em educação, tem havido um aumento do uso de 
cursos modulares que propiciam escolhas aos 
"consumidores", mas permitem que cada módulo 
tenha volumes econômicos de estudantes. 
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We"'Fi 4.6 Tipos de processos em operações de manufatura. 

PROJETO DE PROCESSOS - TIPOS DE 
PROCESSO 

A pOSlçao de uma operação no continuum 
volume-variedade determina a abordagem geral 
para gerenciar os processos. Essas "abordagens 
gerais" para gerenciar projetos são chamadas ti
pos de projetos. São usados termos diferentes 
para identificar tipos de processos nos setores de 
manufatura e serviços. 

Na manufatura, esses tipos de processos são 
(em ordem de volume crescente e variedade de
crescente) : 

• processos de projeto; 
• processos de jobbing; 

• processos em lotes ou bateladas; 
• processos de produção em massa; 
• processos contínuos. 

Em operação de serviços, há menos consen
so sobre os termos do tipo de processo. Os ter
mos que usamos neste texto são (novamente em 
ordem de volume crescente e variedade decres
cente):8 

FITZGERALD, L. ; JOHNSTON, R. ; BRlGNALL, S.; 
SILVESTRO, R.; VOSS, c. Perl'o1"nwn ce Mcasurcment in Servi
cc Industries , CIMA, 1991. 

• serviços profissionais; 

• lojas de serviços; 

• serviços de massa. 

Tipos de processos em manufatura 

Cada tipo de processo em manufatura impli
ca uma forma diferente de organizar as ativida
des das operações com diferentes características 
de volume e variedade (veja Figura 4.6). 

Processos de projeto 

Processos do tipo "projeto" são os que lidam 
com produtos discretos, usualmen te bastante 
customizados. Com muita freqüência, o período 
de tempo para fazer o produto ou serviço é rela
tivamente longo, como é o intervalo entre a con
clusão de cada produto ou serviço. Logo, baixo 
volume e alta variedade são características do 
processo de projeto. As atividades envolvidas na 
execução do produto podem ser mal definidas e 
incertas, às vezes modificando-se durante o pró
prio processo de prod ução. Exemplos de proces
sos de projeto incluem construção de navios, a 
maioria das atividades das companhias de cons
trução, a produção de filmes, construção do túnel 

8 
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sob o Canal da Mancha, grandes operações de fa
bricação como as de turbo-geradores, perfuração 
de poços de petróleo e instalação de um sistema 
de computadores. A essência de processos de 
projeto é que cada trabalho tem inicio e fi m bem 
definidos, o intervalo de tempo entre o início de 
diferentes trabalhos é relativamente longo e os 
recursos transformadores que fazem o produto 
provavelmente serão organizados de forma espe
cial para cada um deles. 

Processos de jobbing 

Processos de jobbing também lidam com va
riedade muíto alta e baixos volumes. Enquanto 
em processos de projeto cada produto tem recur
sos dedicados mais ou menos exclusivamente a 
ele, em processos de jobbing cada produto deve 
compartilhar os recursos de operação com diver
sos outros. Os recursos de produção processam 
uma série de produtos, mas, embora todos os 
produtos exijam mesmo tipo de atenção, diferi
rão entre si pelas necessidades exatas. Exemplos 
de processos de jobbing compreendem muitos 
técnicos especializados) como mestres ferramen
teiros de ferramentarias especializadas, restaura
dores de móveis, alfaiates que trabalham por en
comenda e a gráfica que produz ingressos para o 
evento social local. Os processos de jobbing pro
duzem mais itens e usualmente menores do que 
os processos de projeto, mas, como para proces
sos de projeto, o grau de repetição é baixo. A 
maior pane dos trabalhos provavelmente será 
única. 

Processos em lotes ou bateladas 

Processos em lotes freqüentemente podem 
parecer-se com os de jobbing, mas os processos 
em lotes não têm o mesmo grau de variedade 
dos de jobbing. Como o nome indica, cada vez 
que um processo em lotes produz um produto, é 
produzido mais do que um produto. Dessa for
ma, cada parte da operação tem períodos em que 
se está repetindo, pelo menos enquanto o "lote" 
ou a "batelada" está sendo processado. O tama
nho do lote poderia ser apenas de dois ou três 
produtos; nesse caso, o processo em lotes diferi
ria pouco do jobbing, especialmente se cada lote 
for um produto totalmente novo. Inversamente, 
se os lotes forem grandes, e especialmente se os 

produtos forem fam iliares à operação, os pro
cessos em lotes podem ser relativamente 
repetitivos. Por esse motivo, o processo em lotes 
pode ser baseado em uma gama mais ampla de 
níveis de volume e variedade do que outros ti
pos de processos. Exemplos de processos em lo
tes compreendem manufatura de máqui
nas-ferramentas, a produção de alguns alimentos 
congelados especiais, a manufatura da maior 
parte das peças de conjuntos montados em mas
sa, como automóveis e a produção da maior par
te das roupas. 

Processos de produção em massa 

Processos de produção em massa são os que 
produzem bens em alto volume e variedade rela
tivamente estreita, isto é, em termos dos aspectos 
fundamentais do projeto do produto. Uma fábri
ca de automóveis, por exemplo, poderia produzir 
diversos milhares de variantes de carros se todas 
as opções de tamanho do motor, cor, equipamen
tos extras etc. forem levadas em consideração. É, 
entretanto, essencialmente uma operação em 
massa porque as diferentes variantes de seu pró
prio produto não afetam o processo básico de 
produção. As atividades na fábrica de automóveis, 
como todas as operações em massa, são essencial
mente repetitivas e amplamente previsíveis. 
Como exemplos de processos de produção em 
massa tem-se a fábrica de automóveis, a maior 
parte de fabricantes de bens duráveis, como apa
relhos de televisão, a maior parte dos processos 
de alimentos, como o fabricante de pizza conge
lada, urna fábrica de engarrafamento de cerveja e 
uma de produção de CDs. 

Processos contínuos 

Processos éontínuos situam-se um passo 
além dos processos de produção em massa, pelo 
fato de operarem em volumes ainda maiores e 
em geral terem variedade ainda mais baixa. Nor
malmente, operam por períodos de tempo muito 
mais longos. Às vezes, são literalmente contínuos 
no sentido de que os produtos são inseparáveis, e 
produzidos em um fluxo ininterrupto. Também 
podem ser contínuos pelo fato de a operação ter 
que suprir os produtos sem uma parada. Proces
sos contínuos muitas vezes estão associados a 
tecnologias relativamente inflexíveis, de capital 
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intensivo com fluxo altamente previsível. Exem
plos de processos contínuos são as refinarias pe
troquímicas, instalações de eletricidade, siderúr
gicas e algumas fábricas de papéis. 

Van der Lande suaviza o fluxo 

Quando a Packard Bell projetou seu novo centro de 
moniagem em Angers, na França, optou por não estocar 
nenhum PC acabado. A chave para isso veio da Van der 
Lande, uma empresa especializada em equipamento de 
manuseio de materiais. A fabricação e teste de PCs pode 
ser complexa. Ela envolve grande número de componen
tes de hardware e software, mediante a escolha particu
lar de peças, dependendo da especificação do consumi
dor. Depois da montagem, o programa relevante de 
operação e aplicação é instalado e testado por garantia. 
Se um computador não estiver atendendo inteiramente 
aos altos padrões de qualidade, é automaticamente 
transportado para uma estação de retificação. Depois 
dos reparos, os produtos são reintroduzidos no proces
so de produção. Dessa forma, perdas potenciais de ma
terial e tempo são reduzidas ao mínimo. Finalmente, ma
nuais e documentação são adicionados , depois dos 
quais, o produto é embalado e despachado. Ao longo de 
todo o sistema de montagem, a tecnologia de "rastrea
mento e checagem " permite que qualquer peça do pro
duto seja monitorada e cond uzida por todo o processo 
de produção. Isso permite que qualquer configuração 
seja produzida em qualquer ordem. Todas as instruções 
exigidas por trabalhador no sistema de montagem estão 
presentes no terminal do computador, permitindo aos 

operadores verificar todos os dados de montagem e mo
nitorar os resultados dos testes, à medida que eles vão 
ocorrendo. 

Questões 

1. Como você classificaria esse processo de manufatura? 

2. Essa operação situa-se na diagonal da Figura 4.8? 

Tipos de processos em operações de 
serviços 

Assim como as operações de manufatura, 
cada tipo de processo em operações de serviço 
implica uma forma diferente de organização da 
operação para atender às características diferen
tes de volume-variedade (veja Figura 4.7) . 

Serviços profissionais 

Serviços profissionais são definidos como 
organizações de alto contato, em que os clientes 
despendem tempo considerável no processo do 
serviço. Esses serviços proporcionam altos níveis 
de customização, e o processo do serviço é alta
mente adaptável para atender às necessidades in
dividuais dos cl ientes. Muito tempo de pessoal é 
despendido no escritório da linha de frente, no 
atendimento aos clientes. A quantidade de tempo 

•Volume Alto 
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Lojas de serviço 
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Wf1"iI 4.7 Tipos de processos em operações de serviços. 
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e atenção despendida em cada cliente provavel
mente signifi a que a relação de funcionário por 
clientes é alta. Serviços profissionais tendem a 
ser baseados em pessoas, em vez de equipamen
tos, com ênfase no "processo" (como o serviço é 
prestado) em v z de no "produ o" (o que é forne
cido) . Serviços profissionais compreendem con
sultores de gestão, advogados, arquitetos, cirur
giões, auditores, inspetores de segurança e alguns 
serviços especiais na área de computadores. 

Um exemplo úpico seria a Accenture que 
vende o know-how em solução de problemas de 
gestão, p ssuido por seu pessoal capacitado a re
solver problemas dos clientes. Normalmente, o 
problema será discutido primeiro com os clientes 
para definir as fronteiras do projeto. Cada "pro
duto" é diferente. O papel do gerente de projeto 
, criar urna equipe de projeto com a combinação 
adequada de habilidades para atacar o problema. 
Grande parte do trabalho ocorre nas instalações 
do cliente, com contato freqüente entre membros 
da equipe de projeto e o cliente. 

No outro extremo estão os serviços de massa. 

Serviços de massa 

Serviços de massa compreendem muitas 
transações de clientes que envolvem tempo de 
contato limitado e pouca customização. Esses 
serviços em geral são predominantemente basea
dos em equipamentos e orientados para o "pro
duto", com a maior parte do valor adicionada no 
escritório de retaguarda, com relativamente pou
ca atividade de julgamento exercida pelo pessoal 
da linha de frente. O pessoal, em geral não pro
fi sionaJ, provavelmente tem uma divisão do tra
balho precisamente definida e deve seguir proce
dimen tos preestabelecidos. Serviços de massa 
incluem supermercados, redes nacionais de estra
das de ferro, aeroportos, serviços de telecomuni
caçõe , livrarias, emissoras de televisão, o serviço 
de polícia e o atendimento em um serviço público. 

Por exemplo, os serviços ferroviários, como a 
Virgin Trains no Reino Unido ou a SNCF na Fran
ça, todos movimentam grande número de passa
geiros com grande volume de patrimônio móvel 
percorrendo uma imensa infra-estrutura de ferro
vias. Os passageiros escolhem uma viagem da sé
rie oferecida. O pessoal do eror de vendas de 
passagens da empresa ferroviária pode aconse
lhar os passageiros a respeito da forma mais rápi

da ou barata de sair de A para B, mas não pode 
"customizar" o serviço colocando um trem espe
cial para eles. 

Lojas de serviços 

Lojas de serviços são caracterizadas por ní
veis de contato com o cliente, customização, vo
lumes de clientes e liberdade de decisão do pes
soal, que as posiciona entre os extremos do 
serviço profissional e de massa. O serviço é pro
porcionado por meio de combinações de ativida
des dos escritórios da linha de frente e da reta
guarda, pessoas e equipamentos e ênfase no 
produto/processo. Lojas de serviços compreen
dem bancos, I 1as em ruas com rciais e shopping 
centers, operadores de excursões de lazer, empre
sas d aluguel de autos, escolas, a maior parte 
dos restaurantes, hoté is e agentes de viagens. 

Por exemplo, a organização Multibroadcast 
no Reino Unido oferece tanto aluguel como ven
das de produtos eletrodomé icos no varejo. Sua 
gama de produtos é mostrada em seus pontos-de
venda (linha de frente), enquanto as operações 
de retaguarda procuram comprar e administrar. 
O pes oal da linha de frente não está lá somente 
para receber o dinheiro; tem algum treinamento 
técnico e pode aconselhar os cl ientes durante o 
processo de venda do produto . O cliente está es
sencialmente comprando um produto relativa
mente padronizado l mas será influenciado pelo 
processo de venda, que pode ser customizado no 
sentido de que as necessidades dos clientes indi
viduai são diagnosticadas e atendidas, dentro 
dos limites da gama de produtos da operação. 

Matriz produto-processo 

É limitado o valor de comparações feitas ao 
longo de u m espectro que vai, por exemplo, da 
<:onstrução de navios em um extremo à geração 
de eletricidade no outro. Ninguém reclama que 
iates são tão mais caros que eletricidade. O princi
pal ponto é que tanto nas operações de manufatu
ra como nas de serviços, devido à sobreposição 
dos diferentes tipos de processos, as organiza
ções freqüentemente podem escolher qual tipo 
de processo empregar. Essa escolha terá conse
qüências para a operação, especialmente em ter
mos de seu custo e flexibilidade. 
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Tipos de processos V I • Tipos de processos 
de operações de o ume de operações de 

serviçosmanulatura " Variedade---

Projeto 

Jobbíng 
processo do que é 
necessário, log o, 
./ alto custo 

'

Serviço 
profiSSIonal 

Lotes ou 
bateladas 

Menor 
flexibilidade de / 

Loja de 
serviço 

processo do que é 
Massa f-.. necessário, logo, 

alto custo 

Contínuo 
Serviço 
de massa 

A linha "natural " de aj uste do 
processo às características de 

Fonte: Baseada em Hayes e Wheelwright. volume/variedade de produtos/serviços 

Wa'IF'4.8 Desvios da diagonalllnatural" na matriz produtcrp1'ocesso têm conseqüências para o custo e 
a flexibilidade. 

A representação clássica da variação do cus
to e da flexibilidade com a alternativa do proces~ 
so vem dos professores Hayes e Wheelwright da 
Universidade de Harvard. 9 Eles representam as 
alternativas de processos em uma matriz com o 
volume-variedade em uma dimensão e o que 
chamamos de tipos de processos na outra. A Fi
gura 4.8 mostra a matriz adaptada para ajus
tar-se à terminologia usada neste texto. A maior 
parte das operações tende para a diagonal "natu
ral" da matriz e nenhuma ou poucas operações 
são encontradas nos cantos extremos da matriz. 
Contudo, como há alguma sobreposição entre os 
vários tipos de processos, as operações podem ser 
posicionadas levemente para fora da diagonal. 

A diagonal da matriz mostrada na Figura 
4.8 representa uma posição "natural" do custo 
mínimo de uma operação. As operações que es
tão à direita da diagonal "natural" têm processos 
que normalmente estariam associados com me
nores volumes e variedade maior. Isso significa 
que seus processos provavelmente são mais fle
xíveis do que patecem ser devido a sua posição 
volume-variedade real. Dito de outra fOlma, não 
estão obtendo vantagem ao padronizar seus pro

cessas. Por essa razão, seus custos provavelmente 
são mais altos do que seriam com um processo 
que estivesse mais próximo da diagonal. Inversa
mente, as operações que estão do lado esquerdo 
da diagonal adotaram processos que normalmen
te seriam usados em urna situação de maior volu
me e menor variedade. Seus processos serão, 
portanto, "superpadronizados" e provavelmente 
demasiado inflexíveis para sua posição volu
me-variedade. Essa falta de flexibilidade também 
pode levar a altos custos, porque o processo não 
será capaz de mudar de urna atividade para ou
tra tão eficientemente como um processo mais 
flexível. 

PROJETO - A ESTRUTURA DA PARTE II 

Os vários aspectos da atividade de projeto 
na gestão de operações são tratados nos cinco ca
pítulos restantes da Parte TI. Todos esses aspectos 
são mostrados na Figura 4.1 no início deste capí
tulo. 

o projeto de produtos e serviços é um 
pré-requisito (Capítulo 5) 

HAYES, R. H.; WHEELWRIGHT, S. C. R.estoring Apesar de nossa ênfase de que é desejável a 
our competitive edge. John Wiley, 1984. sobreposição do projeto de produtos/ serviços e 

9 
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do produto dos processos que os produzem, algu
ma compreensão do produto ou serviço deve ser 
o ponto de início para todas as considerações de 
projeto na administração de produção. Por essa 
razão começamos nossa análise detalhada de 
projeto com o projeto de produtos e serviços no 
Capítulo 5. Veremos alguns dos princípios bási
cos de projeto que abordamos neste capítulo e 
aplicaremos às várias etapas que constituem a 
atividade de projeto do produto/ serviço. Essas 
etapas levam o projetista do conceito original do 
produto ou serviço até sua especifica ção final 
detalhada. 

o projeto de processo começa com toda a 
rede (Capítulo 6) 

Com um esboço de como os produtos e ser
viços deveriam ser, uma operação pode começar 
a projetar os processos que dévem produzi-los. 
Em seu nível mais estratégico, isso significa con 
siderar a rede total de operações que produz e 
fornece produtos e serviços aos clientes. Da pers
pectiva de uma única operação dentro da rede, 
as decisões de projeto incluirão a proporção da 
rede que a operação deseja possuir (sua integra
ção vertical) , onde instalar suas unidades (sua lo 
calização) e qual o tamanho de cada local (sua 
capacidade produtiva). O Capítulo 6, Projeto da 
rede de operações produtivas, aborda todas essas 
decisões de projeto. 

Projetar o arranjo físico das operações define 
seu fluxo (Capítulo 7) 

A decisão de localização também é significa 
tiva dentro de cada local individual na rede glo 
bal de operações. Nesse nível, as decisões relativas 
à localização das máquinas, dos equipamentos, 
das instalações e das pessoas relativamente uns 
aos outros usualmente é denominada arranjo físi
co de operações. Decisões de arranjo fís ico são 
especialmente importantes, porque detelminam 
o modelo de fluxo por meio da operação. O Capí
tulo 7, Arranjo fís ico e fluxo, aborda essas deci
sões. 

Tecnologia tem papel-chave (Capítulo 8) 

A localização de máquinas e equipamentos 
dentro da operação detenn inará sua capacitação. 

Embora os gerentes de produção nem sempre 
precisem conhecer em detalhe toda a ciência in
cluída nas tecnologias que usam, precisam com
preender as conseqüências do uso de tecnologias 
alternativas. O Capítulo 8, Tecnologia de proces
sos, descreve algumas das tecnologias mais signi
ficativas que processam materiais, informações e 
clientes. 

As pessoas fazem os processos funcionar 
(Capítulo 9) 

Mesmo depois que os produtos e serviços fo
ram projetados, a rede configurada, o arranjo fí
sico de cada local determinado e a tecnologia de 
processo escolhida, a produção não pode funcio
nar até que o pessoal esteja alocado. Em qual
quer operação produtiva, as pessoas são o catali
sador que lhe dá vida. Embora o assunto deste 
texto não seja gestão de recursos humanos como 
tal, é importante entender como o pessoal da 
operação interage com seu projeto físico. O Capí
tulo 9, Projeto e organização do trabalho, exami
na como diferentes abordagens para projetar tra
balho das pessoas na produção influenciam o 
desempenho de toda a operação produtiva. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que é projeto em gestão da produção? 

• 	 Projeto é a atividade que molda a forma 
física e o propósito tanto de produtos e 
serviços, como dos processos que os pro
duzem. É uma atividade que começa com 
o conceito e tennina com a tradução des
se conceito em especificação de algo a ser 
criado. 

• 	 O objetivo global da atividade de projeto 
é atender às necessidades dos consumido
res, seja por meio do projeto dos produtos 
ou serviços, seja pelo projeto dos proces
sos que os produzirão. 

Quais objetivos a a tividade de projeto 
deveria ter? 

• A 	atividade de projeto pode ser vista 
como um processo de transformação da 
mesma forma que qualquer outra opera



ção. Pode, dessa forma, ser julgada em 
termos de qualidade, rapidez, confiabili
dade, flexibilidade e custo. 

• Esses objetivos têm mais chances de 	se
rem satisfeitos se as atividades comple 
mentares do projeto do produto ou serviço 
e do projeto do processo forem coordena 
das de alguma forma. 

• A atividade de projeto também precisa le 
var em conta questões ambientais. Estas 
incluem examinar a fonte e a susten tabili
dade dos materiais, as fontes e quantida
des de energia consumidas, a quantidade 
e o tipo de lixo produzido, a vida do pro
duto em si e o estado de final de vida do 
produto. 

Como as decisões de projeto deveriam 
ser tomadas? 

• 	 Projeto é um processo de múltiplas eta
pas, que evolui do conceito até a especifi 
cação detalhada. 

• Em cada estágio, é importante compreen
der as opções de projeto e avaliá-las em 
termos de sua viabilidade, aceitabilidade 
e vulnerabilidade. 

• À 	medida que a atividade de projeto 
avança em seus estágios, a incerteza em 
relação ao projeto acabado diminui. Isso 
toma mais difícil mudar decisões tomadas 
previamente. 

Como a atividade de projeto difere nos 
düerentes tipos de operações? 

• 	As características-chaves de uma operação 
que determinam a natureza de suas ativi
dades de projeto são o volume e a varie
dade de seus outputs. 

• A posição da produção no 	continuum de 
volume-variedade influencia muitos aspec
tos de sua atividade de projeto, incluindo a 
ênfase que é dada sobre o projeto do pro
duto/ serviço ou o projeto de processo, as 
políticas de localização que se escolhem, 
a padronização de seus produtos e servi 
ços, sua escolha da tecnologia de proces
so, a natureza de seu arranjo físico e de 
seu fluxo, as habilidades necessárias ao 
pessoal e sua robustez à interrupção. 
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Que são tipos de processos? 

• Tipos de processos são, geralmente, abor
dagens para gerenciar o processo de trans 
formação e dependem do volume e da va
riedade dos outputs de uma operação. 

• Em manufatura, 	esses tipos de processos 
são (em ordem de aumento de volume e 
diminuição de variedade): projeto, job
bing, lotes ou bateladas, produção em 
massa e processos contínuos. 

• Em 	operações de serviço, embora exista 
menos consenso sobre a terminologia, os 
tennos geralmente usados (novamente em 
ordem de aumento de volume e diminui
ção de variedade) são serviços profissio
nais, lojas de serviços e serviços de massa. 

ESTUDO DE CASO 

VERENIGDE BLOEMENVEILlNG AALSMEER (VBA) 
(LEilÕES FLORES UNIDAS, AALSMEER , HOLANDA) 

AVBA é a maior casa de leilões de flores do mundo. 
Seu cen tro de leil ões é um dos maiores prédios comer
ciais da Europa, com mais de 630.000 metros quadra
dos. As operações com põem-se de duas partes principais. 
A primeira é a área dos vendedores. chamada "Seção de 
l eilão", em Que as flores são recebidas, mantidas em 
áreas de armazenagem resfriadas e leil oadas A segunda 
é a "Seção dos Compradores" , em que cerca de 300 
compradores, exportadores e atacadistas alugam espa
ços para preparar as flores para embarque. Dessa seção 
mais de 2.000 caminhões saem de Aalsmeer todos os 
dias úteis para destinos (inclusive aeroportos) por toda a 
Europa. Em um dia típico, há cerca de 10.000 pessoas 
trabalhando no centro (das quais somente 1.800 traba
lham diretamente para a VBA) , juntas manuseando 17 
milhões de flores cortadas e 1,5 milhão de plantas. Para 
Qualquer padrão, essa é uma operação muito grande e 
complexa e mantém-se por sua tecnologia de processa
mento de informação. 

Flores são extremamente perecíveis; portanto, lidar 
com elas em tão grade quantidade torna críticas a rap i
dez, a precisão e a confiabilidade da operação Durante a 
noite, as flores são recebidas em contenedores-padrão, e 
são subseqüentemente transferi das para gaiolas-padrão 
com rodas (há cerca de 124.000 desses "carros" em cir
culação). A cada lote de flores. é dado um número de re
ferência, é feita uma inspeção de Qual idade pela pessoal 
da VBA e é juntada a cada carro uma descrição no "for
mulário de entrega". Os carros são, então. mantidos em 
armazéns resfriados até que sejam reti rados para o pro
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cesso de leilão na manhã seguinte. Os detalhes dos for
mulários de entrega são então alimentados nos compu
tadores centrais do leilão. 

Os leilões acontecem todos os dias da semana em 
cinco salões separados, especializados por categ oria de 
flor ou planta. Omaior salão de leilão tem capacidade de 
lugares para até 500 compradores, todos ligados aos 
computadores do leilão, e cada um com visão ininterrup
ta das flores (que são automaticamente conduzidas pelos 
salões de leilão em seus carrinhos) , e três relógios de 
preço de leilão fi cam at rás dos leiloeiros. A cada compra
dor registrado é dado um cartão de identidade perfurado, 
que é inserido em uma leitora de cartões na mesa, per
mitindo acesso ao processo de lances. Os com pradores 
podem escolher o relógio que preferirem em qualquer 
momento, usando uma chave seletora. Oleiloeiro encar
regado de cada relógio deve dar uma breve informação 
sobre as qualidades do lote particular, colocada em sua 
mesa, mas a informação mais importante sobre as flores 
é mostrada automaticamente nos mostradores dos reló
gios (veja a Figura 8.1 4). As flores são vendidas por "lei 
lão holandês", no Qual o relógio escalonado de 100 para 
1 é inicializado pelo leiloei ro e pelo preço máximo e I 0 

ve-se rap idamente para baixo. O primeiro comprador a 
apertar seu botão na mesa pára o relógio e torna-se o 
comprador desse lote pelo preço mostrado instantanea
mente pelo rel ógio. Esse tipo de lance é particularmente 
adequado para automação, porque somente um lance 
prec isa ser registrado para cada transação. Todos os de
talhes são regi trados pelo computador e impressos em 
um "voucher de distribuição", Que é anexado ao carrinho 
correspondente quando ele deixa o salão de leilão. Todo 
o processo de lances, incluindo o processamento de in
formações, leva somente alguns segundos. Os números 
de identidade dos compradores são usados para separar 
os lotes comprados, que são então distribuídos nos car
rinhos para as áreas apropriadas de embalagem e carre
gamento. Para cada comprador, o computador da VBA 
imprime uma fatura para todas as compras feitas , que 
deve ser liquidada diariamente por uma carta de crédito 
bancána ou por dinheiro retirado de um dos Quat ro ban
cos adjacentes ao escritório do caixa. Dessa forma, os 
vendedores estão certos de receber os pagamentos rap i
damente ja Que nenhum crédito é permitido. 

Os altos níveis de computadorização e automação 
de fluxo de materiais na Aalsmeer permite que a VBA 
opere com custos muito baixos (ce rca de 5% de movi
mento), com altos níveis de velocidade e confiabilidade. 
Cada relógio lida com cerca de 1.000 transações por 
hora, isto é, uma a cada Irês segundos e meio. Quase to
dos os negócios acontecem entre 7hOO e 10hOOda ma
nhã, de modo que as flores frescas podem estar nas lo
jas o mais cedo possível: na hora do almoço na Ho landa, 

no início da tarde em Londres, Paris, Berlim e no dia se
guinte de manhã cedo em New York. 

Questões 

1. 	 Quais dos cinco objetivos de desempenho (qualida
de, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo) são 
os mais Importantes para incorporar ao processo do 
projeto da VBA e por quê? 

2. 	 Como a tecnologia de processo ajUda essa operação 
a alcançar seus objetivos? 

3. 	 Desenhe o fluxo de flores na operação VBA. Em sua 
opinião, quais são os pontos críticos nesse fluxo? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

l. 	 Explique como o bom projeto dos pro
dutos ou serviços e o dos processos das 
operações a seguir podem apoiar os cin
co objetivos de desempenho: 

- um fabr icante de máquinas de lavar; 

- uma software house especializada em 
pacotes de contabilidade; 

- um concerto. 

2. 	 Por que você imagina que projeto de 
produto e de processo têm sido ativida
des separadas em muitas organizações 
de manufatura? Explique por que isso 
está mudando. 

3. 	 Descreva a atividade de projetar um 
novo produto ou serviço de sua escolha 
em termos dos recursos transformados 
e transformadores, da atividade e das 
saídas. 

4. 	 Discuta com alguém que esteja envolvi
do em projetar novos produtos ou servi
ços os problemas existentes. 

5. 	 O gerente do sistema de restaurantes da 
universidade está considerando acres
centar uma lanchonete de lanches para 
viagem a seu conjunto de pontos-de
venda. Explique como a idéia pode ser 
avaliada. 

6. 	 Explique como a idéia de projeto pode 
ser aplicada ao projeto de serviço de 
um home banking. 

7. 	 Explique a importância da dimensão vo
lume-variedade como forma de enten
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der operações e sua abordagem para 
projeto. 

8. 	 Descreva como os cinco objetivos de de
sempenho variam entre: 

- uma lanchonete e um restaurante de 
alta classe; 

- um fabricante de carros em grande 
escala e um restaurador de carros 
clássicos; 

- uma pequena mercearia e um super
mercado. 

9. 	 Quais você acha que seriam as ques
tões-chaves de projeto enfrentadas ao 
montar um salão de cabeleireiro? 

10. Explique a relação entre variedade e vo
lume e descreva por que é improvável 
encontrar muitas operações alto volu
me/alta variedade e baixo volume/bai
xa variedade. 

11. A NYKKT é um fabricante de equipa
mento eletrônico de som e DVD de alta 
qualidade para o mercado doméstico. 
Seus engenheiros projetaram um novo 
equipamento de DVD que contém mais 
propriedades do que qualquer produto 
concorrente no mercado. Em sua opi
nião, quais problemas os usuários desse 
produto podem ter, e como suas visões 
podem ser levadas em conta no projeto 
do produto? 

12. 	Em sua opinião, quais são as diferenças 
entre as decisões de projeto enfrentadas 
por (a) um pequeno agente imobiliário 
que vende propriedades exclusivas para 
uma clientela selecionada, e (b) um 
agente imobiliário que vende proprieda 
des populares pela Internet? 

13. 	Um estudante universitário empreende
dor do último ano montou uma agência 
de encontros via Internet. Que questões 
você poderia fazer para avaliar a viabili
dade, a aceitabilidade e a vulnerabilida
de inerentes ao projeto de seu website? 
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Projeto de Produtos e Serviços 


INTRODUÇÃO 

Produtos e serviços são usualmente a pri
meira coisa que os clientes vêem em uma empre
sa, logo, além do mérito intrínseco do projeto de 
seus produtos e serviços, o desenv lvimento con
tínuo desses projetos e a criação de projetos to
talmente novos também ajudam a definir a posi
ção competitiva de uma organização. Os gerentes 
de produção nem sempre têm a responsabilidade 

direta pelo projeto do produto ou serviço, mas 
sempre têm uma responsabilidade indireta de 
fornecer as informações e as recomendações das 
quais depende o sucesso do desen olvimento do 
produto ou serviço. A Figura 5.1 mostra como 
este capítulo encaixa-se no modelo global de pro
jeto em produção. Lembre-se, entretanto, de que 
há uma sobreposição do projeto do produto/ ser
viço em relação ao projeto de processo, especial
mente no projeto de serviços. 

Princípios gerais de projeto 
em produção 

/ 

ProJeto de 

produtos e serviços 

Geração do cohceito 

Triagem 

Projeto preliminar 

Avaliação e melhoria 

Prototipagem eprojeto 
final 

Projeto de 
processos 

Projeto da rede 

Projeto do 
trabalho 

m4"'i 5.1 Atividades de projeto na gestão de operações abordadas neste capitulo. 
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Por que é Importante um bom projeto de produtos e serviços? 

Quais são os estágios no projeto de produtos eserviços? 

Por que os projetos de produtos e serviços e o projeto de processo deveriam ser 
considerados interativamente? 

Como deveria ser gerenciado o projeto interativo? 	 -J 

VANTAGEM COMPETITIVA DO BOM 
PROJETO 

o objetivo de projetar produtos e serviços é 
satisfazer aos consumidores, atendendo a suas 
necessidades e expectativas atuais e/ ou futuras. 
Isso, por sua vez, melhora a competitividade da 
organização. Pode-se observar, portanto, que o 
projeto de produtos e serviços tem seu inicio com 
o consumidor e nele tennina. Primeiro, a tarefa 
de marketing é reunir informações dos clientes 
(e, às vezes, de não-clientes) para compreender e 
identificar suas necessidades e expectativas e 
também para procurar possíveis oportunidades 
de mercado. Com base nisso, a tarefa dos proje
tistas de produtos e serviços é analisar essas ne
cessidades e expectativas, como interpretadas 
por marketing, e criar uma especificação para o 
produto ou serviço. Essa é uma tarefa complexa, 
que envolve a combinação de muitos aspectos di
ferentes dos objetivos operacionais de uma em
presa (veja quadro sobre a Braun). A especifica
ção é então usada como infonnação de entrada 
para a operação, que produz e fornece o produto 
ou serviço a seus clientes (veja Figura 5.2). 

Que é projetado em um produto ou 
serviço? 

Pode-se considerar que todos os produtos e 
serviços têm três aspectos: 

• 	 um conceito, que é o conjunto de benefi
cios esperados que o consumidor está 
comprando; 

• 	 um pacote de produtos e serviços, que é o 
conjunto de "componentes" que proporcio
nam os benefícios definidos no conceito; 

Princípios de Projeto na Braun AG e o Novo Multipro
cessador da Braun (Mullimix)t 

A Braun, fabricante européia líder no setor de ele
trodomésticos pequenos, é renomada pelos projetos ino
vadores efuncionais de seus produtos. Sua gama de cer
ca de 200 diferentes produtos com marca Braun está 
sendo constantemente atualizada (acima de 60% das 
vendas da empresa são de produtos que foram lançados 
nos últimos cinco anos). A empresa tem 150 de seus 
produtos na coleção permanente do Centro Pompidou, 
em Paris, e tem 40 produtos em exposição no Museu de 
Arte Moderna de New York. Entretanto, os princípios de 
projeto da Braun vão alem da esté1ica. Seus projetistas 
seguem seus "10 princípios" de um bom projeto. Des
creveremos o projeto do Multimix da Braun, cujo objeti
vo era "combinar três eletrodomésticos de cozinha (liqui
dificador, processador de alimentos e moedor) de fo rma 
que o novo produto, único, funcionasse, em cada uma 
das aplicações, pelo menos tão bem quanto o melhor 
produto eqUivalente especializado". 

Os 10 princípios industriais da Braun aplicados ao 
Multimix ' 

1. 	 Utilidade. A funcionalidade de um produto é a razão 
prinCipal de sua existência. Decidiram alinhar o mo
tor, a transmissão e os acessórios em uma única di
reção vertical (produtos concorrentes têm motor ho
rizontal e acessórios verticais, exigindo uma caixa de 
transmissão mais complexa) ASSim, a "função" do 
produto define sua "forma". 

2. 	 Qualidade Os projetistas da Braun enfatizam quatro 
aspectos de Qualidade. Primeiro, sua versatil idade 
oferece a gama completa das tarefas necessárias na 
cozinha: misturar, amassar, moer e picar. Segundo, 
efiCiência mecânica do eletrodoméstico - as sete re 
gulagens de velocidade proporCionam alto desempe
nho em toda a gama de tarefas. Terceiro, muitas ca
racterfsticas de segurança únicas foram incluídas 
para impedir o contato do usuário com partes móveis, 
para evitar acidentes. Quarto, aaplicação de tecnolo

• 	o processo, que define a relação entre os 
Palestra de HARTMUT STROTH, Di retor de cocomponentes dos produtos e serviços. 

municações da Braun AG, Mar. 1994. 
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Interpretação de Expectativas 
expectativas Marketing 

Projeto do 
prod uto/servi ço 

Produção Cliente 

Especificação Produto/ 
do serviço 

produto/serviço 

W;"Zi 5.2 O ciclo de realimentação clie-nte-marketing-pTojeto. 

gia avançada de processo permitiu incorpo rar diver
sos elementos integrados em um único molde. Um 
complexo molde de produção usado na Braun foi de
senvolvido para produzir duas carcaças intei ras em 
uma só etapa de moldagem por injeção. 

3. 	 Facilidade de uso. Grande ênfase foi dada à "enge
nharia humana". para assegurar Que o Multi mix é 
conveniente, confortável ao uso e fáci l de limpar. 

4. 	 Simplicidade. Os engen eiros da Braun acreditam 
em alcançar o máximo de resultados com o mínimo 
de recursos: o que é relevante é enfatizado, o que é 
supérf luo é eliminado. 

5. 	 Clareza. Ênfase especial é dada à eliminação da ne
cessidade de instruções complexas: os controles do 
Mui imix são "auto-explicativos" e, quando possível, 
automáticos. Por exemplo, a inserção dos acessórios 
define automaticamente a faixa de velocidade ade
quada do motor. 

6. 	 Ordem. Todos os detalhes de um produto como o 
Multlmix têm um lugar lógico e significativo: nada é 
arb itrário ou casual. 

7. 	 Naturalida de. Os projetistas da Braun esforçam-se 
para evitar quaisquer elementos deco rativos artificiais, 
rebuscados. ABraun refere-se a um princfpio de "co
med imento e austeridade". 

8. 	 Esté tica. Embora a estética não seja um objetivo 
princ ipal dos projetistas da Braun durante o processo 
de desenvolvimento, ela é conseguida por meio de 
atenção aos detalhes e da exigência de ordem e natu
ralidade. 

9. 	 Inovação. A Braun está comprometida em conseguir 
que seus projetos permaneçam atraentes por longo 
tempo, po r isso as inovações são cu idadosamente 
desenvolvidas e reunidas em novos elet rodomésticos 
como o Multimix. 

10. Verac idade. Um pri ncípio segUido pela Braun é o de 
que "so mente um projeto honesto pode se r um bom 

projeto", de forma que é evitada qualquer tentativa de 
jogar com as emoções e fraqueza das pessoas. 

Questõe.s 

1. 	 A Braun tem orgulho de seu sucesso em projetos es
téticos. Quais benefícios você acha que eles dão à 
empresa com relação ao público comprador de uten
sílios domésticos? 

2. 	 Os 10 mandamentos de projeto industrial da Braun 
são aplicados aqui em utensílios domésticos. Como 
você acha que eles mudariam se fossem aplicados 
em produtos industriais, como uma máquina-ferra
menta? 

3. 	 Escolha um serviço com que você tenha familiarida
de em uma operação ed ucacional (universidade, es
cola ou colégio) e a aval ie em relação aos 10 princí
pios da Braun. Quais desses 10 princípios você acha 
que são os mais úteis para sua avaliação? 

Clientes compram "conceitos" 

Quando clientes fazem uma compra, não es
tão simplesmente comprando um produto ou ser
viço, estão comprando um conjunto de benefícios 
esperados para atender a suas necessidades e ex
pectativas. Isso é conhecido como conceito do 
produto ou serviço. Por exemplo, quando os clien
tes compram uma máquina de lavar roupas, es
tão comprando um conjunto de benefícios espe
rados, que podem incluir: 

• 	um gabinete atraente; 

• 	 que caberá em um espaço nonnalmente 
dispoIÚvel na área de serviço de casas e 
apartamentos; 



• 	 proporcionará os meios de limpar as rou
pas; 

• durante um longo período de tempo; 

• conforto da própria casa do consumidor. 

Analogamente, uma refeição em um restau
rante é comprada para nos proporcionar mais do 
que a satisfação de encher nossos estômagos. Os 
benefícios esperados na compra incluem: 

• 	 um ambiente atraente; 

• 	 no qual se consome uma refeição bem 
preparada e apresentada; 

• 	em uma atmosfera relaxante. 

Nos dois casos, o conjunto de benefícios es 
perados é denominado conceito do produto ou 
serviço - isto é , a intenção globa) do produto ou 
serviço como percebidos da perspectiva do con
sumidor. O conceito não é uma declaração das 
diversas pequenas peças e partes que compra
mos, em vez disso é a forma como os consumido
res e, espera-se, também a organização, seus fun
cionários e acionistas percebem os benefícios do 
produto ou serviço. 

Conceitos compreendem um pacote de 
produtos e serviços 

Normalmente, a palavra produto sugere um 
objeto físico tangível, como uma máquina de la
var ou um relógio, e a palavra serviço significa 
uma experiência mais intangível, como uma noi
te em um restaurante ou clube noturno. Na reali
dade, como discutido no Capítulo 1, a maior par
te das operações, se não todas, produz uma 
combinação de produtos e serviços. A refeição no 
restaurante inclui: 

• produtos como "comidas" e "bebidas"; 

• serviços como "o fornecimento da comida 
à mesa" e "a atenção do garçom ou garço
nete". 

Analogamente, a compra de uma máquina 
de lavar inclui: 

• 	o produto, que é "a própria máquina de 
lavar"; 

1

• serviços como "garantias". 	':serviços pós
venda" e "serviços da pessoa que vende a 
máquina". 

Essa coleção de produtos e serviços, em ge
raJ, é denominada pacote (que os consumidores 
compram). Alguns dos produtos ou servicos no 
pacote são essenciais, isto é~ são fundamentais 
para a compra e não poderiam ser remO\idos 
sem destruir a natureza do pacote. Outras partes 
servirão para melhorar a parte essencial. Essas 
são bens e serviços de apoio. O bem central é a 
própria máquina. No restaurante, a refeição é a 
parte principal. O serviço de sua provisão e p re
paração é importante, mas não absolutamente 
necessário (em alguns restaurantes, você pode 
servir-se e cozinhar a própria refeição). 

Mudando a parte principal ou adicionando 
ou subtraindo bens e serviços de apoio, as orga
nizações podem oferecer diferentes pacotes e, fa
zendo isso, projetam produtos ou serviços dife
rentes. Por exemplo, uma máquina de )avar 
poderia ser construída em tamanho menor, aten
dendo ao conceito de máquina para uma "peque
na área de serviço". Alternativamente, poderia 
ser oferecida sem serviço e garantia pós-venda, 
como uma "compra econômica". O restaurante 
poderia fornecer apenas a comida, devendo você 
mesmo servir-se (conceito de self-service). Alter
nativamente, você poderia ter que selecionar os 
alimentos não cozidos fornecidos pelo restauran
te e cozinhá-los em pequenos fogões em sua pró
pria mesa. 

Garrafas - explosivas ou não2 

Projeto é importante, mesmo nos produtos mais 
simples. Apresentamos, aqui, dois exemplos contrastan
tes de como o projeto pode afetar a garrafa de vidro co
mum. 

Garrafas de cerveja que explodem 

Até uma garrafa de cerveja pode transformar-se em 
uma arma fatal quando mal projetada. Na China (um dos 
maiores fabricantes de cerveja do mundo, com uma pro
dução anual de cerca de 50 bilhões de garrafas), milha
res de pessoas são machucadas ou ficam cegas devido a 
garrafas de cerveja que explodem. Embora as estatísticas 
oficiais falem em cerca de 20 vítimas fatais a cada ano, 
outros estimam que os nÚrleros são da ordem de uma 

2 Exploding bcer bottles kill hundreds. The Times, 
15 July 1999. 
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centena. O problema reside no projeto da garrafa, que 
cria pontos de fraqueza no material e peonlte à base sol
tar-se Quando a pressão interna aumenta. Garrafas de 
cerveja destinadas à exportação precísam conformar-se 
a padrões diferentes e mais rigorosos. Mesmo assim, 
elas devem ser tiradas de circulação depois de dois anos. 

Oferecendo um desenho melhor 

A entrega diária de leite em domicílio é, amda, afor
ma mais comum de venda de leite na Grã-Bretanha.Tra
dicionalmente, o leite vem em garrafas de vidro reutilizá
veis, considerada ainda a forma de embalagem de leite 
mais ecologicamente correta. Durante 30 anos, o projeto 
da garrafa permaneceu o mesmo. Mesmo assim , o proie
to estava longe de ser perfeito. Suas paredes laterais 
nem sempre eram fáceis de o usuário segurar, quando a 
garrafa estava úmida. Uma pesquisa de consumo Indicou 
que a "pega rUim' da garrafa era uma séria preocupação 
para muitos consumidores Além dtsso, quando trans
portada pelo tradicional veiculo elétrico silencioso de en
trega de leite, as garrafas faziam um barulho que não era 
muito apreciado, principalmente pela manhã. A nova gar
rafa possui um ligeiro ombro mOldado em sua forma, 
Que faz com que seja mais fácil e mais seguro pegá-Ia. 
Essa nova forma também Significa Que a garrafa perma
nece mais bem assentada no veiculo - o que proporcio
na um transport mais silencioso e mais seguro. Como 
uma melhoria extra, uma tampa de abrir efechar de plás
tico é fornecida aos consumidores, de modo que o leite 
possa ser mais bem conservado depois de aberto e pos
sa também ser armazenado deitado. 

Relacionamento entre componentes 
defUle o processo 

o pacote de componentes de um produto, 
serviço ou processo são os ingredientes do proje
to. Para transformá-los em um projeto final, eles 
necessitam ser conectados de alguma forma para 
ter o relacionamento entre eles formalizado. Por
tamo, em um restaurante, é necessário mapear a 
seqüência de atividades que os consumidores 
irão experimentar (entrada, acomodação, entre
ga do cardápio, pedido de bebidas etc.). Além 
disso, os outros processos essenciais ao serviço 
necessitam ser definidos) como preparação da co
mida (pedido, recebimento, checagem de quali
dade, lavagem etc.) e projeto do cardápio (infor
mações para os clientes, encontro com a equipe 
do chej de cozinha, escolha da impressão etc.). 
Cada um. desses processos é um arranjo que de
fine o relacionamento entre cada atividade com
ponente. Da mesma forma, o pacote de compo
nentes de uma máquina de lavar é conectado 

formalmeme por seu posicionamento relativo ao 
outro. Seus relacionamentos definem como cada 
parte da máquina opera. 

Em cada caso, o processo inerente ao proje
to do produto ou serviço é o mecanismo pelo 
qual toma-se possível que esse produto ou servi
ço desempenhe sua fu nção e realize o conceito 
original. Geralmente, esse "mecanismo" é, literal
mente, como as partes móveis se relacionam 
umas às outras, sejam elas as partes móveis de 
uma máquina de lavar ou as atividades de "movi
mentação" de um. restaurante. Algumas vezes, 
nada de fato move-se - o processo é em relação 
às peças componentes, como no projeto de um 
circuito eletrônico. Em outros momentos, o pro
cesso é relativo ao posicionamento de peças com
ponentes, como no gabinete externo da máquina 
de lavar, que é necessário definir (determinar a 
aparência estética do produto) . Sempre, no en
tanto, é o relacionamento entre os componentes 
do pacote de projeto que está sendo decidido. 

Aparelho Dyson aspira à frente 

James Dyson revolUCionou a indústria de aspirado
res de pó. Sua abordagem de serviço, manufatura e ma
nutenção de aparelhas domésticos levou-o a um ponto 
em que uas ven das ofuscaram as vendas dos concor
rentes. Tudo começou Quando Dyson sentiu-se frustrado 
com seu próprio aspirador de pó: 

"A bolsa do aspirador esta va vazia, mas os 
poros esta vam entupidos. Algo semelhante estava 
acontecendo com o filtro de ar da sala de pintura e 
acabamento na empresa onde eu trabalhava. Final
mente, descobrimos a solução para o problema 
uma torre ciclone que removia as partículas por 
força centrífuga. " 

Dyson começou a experimentar a mesma idéia apli
cada ao aspirador de pó doméstico. Depois de 5.000 
protótipos, ele ti nha um projeto de trabalho, do qual se 
orgu lhava por ser "único efuncional". Entretanto, os fa
bricantes eXistentes de aspiradores de pó não ficaram 
muito impressionados - dois reje itaram o projeto assim 
Que o viram. Então, Dyson estabeleceu sua própria fábri
ca Que, agora, vende mais do Que seus dois concorren
tes principais na proporção de mais de 2 para 1. A estéti
ca e funcionalidade do pro jeto aj udam a manter as 
vendas crescentes apesar do alto preço de venda no va
rejo. Serviço ao consumidor também é enfatizado. Dyson 
recolhe máquinas Quebradas da casa dos clientes, faz o 
conserto e as devolve em apenas alguns dias. Ele contra
ta principalmente jovens recém-formados que possuem 
"idéias frescas, entusiasmo e energia". 



"Um bom projeto consiste em observar as coi
sas do dia-a-dia com novos olhos e trabalhá-Ias de 
modo que possam funcionar melhor. Consiste em 
desafiar a tecnologia existente. " 

Questões 

1. 	O que você acha que faz um "bom projeto" em mer
cados como o mercado de aparelhos domésticos? 

2. 	 Por que você acha que os dois maiores fabricantes 
de aspiradores de pó rejeitaram a idéia de Dyson? 

3. 	 Como você acha que as abordagens de Dyson a res
peito de projeto de produto, serviço e manufatura 
ajudam um ao outro? 

ETAPAS DE PROJETO - DO CONCEITO À 
ESPECIFICAÇÃO 

o resultado da atividade de projeto é uma 
especificação bem detalhada do produto ou servi
ço. A especificação compreende um conjunto de 
informações, que definem totalmente o produto 
ou serviço: 

• 	 seu conceito global (especificando a for 
ma> a função e o objetivo global do proje
to e os benefícios que trará); 

• 	 seu pacote (especificando todo o conjunto 
de produtos e serviços individuais que são 
necessários para apoiar o conceito); 
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• 	o processo pelo qual o projeto irá realizar 
o conceito (o relacionamento entre pro
dutos e serviços componentes, que for 
mam o "mecanismo" do projeto). 

Para chegar a este ponto, a atividade de 
projeto deve passar por diversas etapas. Essas 
formam uma seqüência aproximada, embora na 
prática os projetistas geralmente circulem ou re
trocedam pelas etapas. Serão descritas na ordem 
em que ocorrem usualmente, como mostrado na 
Figura 5.3. 

A etapa da geração do conceito começa com 
uma idéia de um produto ou serviço. Essas idéias 
precisam ser formalizadas, traduzidas em um 
conceito de produto ou serviço. Os conceitos são 
então selecionados (triados) por diferentes partes 
da organização, para tentar assegurar que eles 
serão um incremento significativo ao portfólio 
de seus produtos/serviços. O resultado desses 
dois primeiros estágios é um. conceito de produ
to/serviço aceitável e consensual para todos. O 
conceito consensado deve ser transformado em 
um projeto preliminar do pacote e do processo. 
Esse projeto preliminar então passa por uma eta
pa de avaliação e melhoria para verificar se o 
conceito pode ser mais bem utilizado, mais eco
nômica ou facilmente. Um projeto consensado 
pode então ser submetido à elaboração de um 
protótipo e projeto final. O resultado dessa etapa 
é uma especificação totalmente desenvolvida do 
produto ou serviço. 

Geração do conceito 

i 
Triagem 

I I 

Prototipagem e projeto 
tinaI 

o 	 o 
conceito 	 processo 

liia"" 5.3 As etapas d.D projeto do produto/serviço. 
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Fontes Fontes 
internas externas 

Análise das 
Pesquisasnecessidades dos --. Departamento .-

de mercadoconsumidores de marketing 

Sugestões do Sugestões 
pessoal de contato dos clientes 

com os clientes 

Idéias de Ações dos 
pesquisa e \ concorrentesl í 

desenvolvimento 

Geração do conceito I 
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GERAÇÃO DO CONCEITO 

As idéias para conceitos de novos produtos 
ou serviços podem vir de fontes externas à orga
nização, como consumidores ou concorrentes, e 
de fontes internas à organização, como o pessoal 
(por exemplo, o pessoal de vendas e da linha de 
frente) ou o departamento de P&D (pesquisa e 
desenvolvimento) (veja Figura 5.4). 

Idéias dos consumidores 

A função de marketing é responsável por 
manter olhos e ouvidos no mercado para identifi
car novas oportunidades para possíveis produtos 
ou serviços. Há muitas ferramentas de pesquisa 
de mercado para coletar dados de maneira for
mal e estruturada, incluindo questionários e en
trevistas. Essas técnicas, entretanto, usualmente 
tendem a ser estruturadas como se fossem pôr à 
prova idéias ou produtos ou serviços em função 
de critérios predeterminados. Ouvir os consumi
dores de maneira menos estruturada, às vezes, 
pode ser um meio melhor para gerar novas 
idéias.3 

Grupos de foco 

Um modo formal, mas não estruturado, de 
coletar idéias e sugestões de consumidores é por 

discussões em grupos de foco. Um grupo de foco 
compõe-se tipicamente de sete a dez participan
tes que não estão familiarizados uns com os ou
tros, mas que foram selecionados porque têm 
certas características comuns que se relacionam 
aos tópicos analisados.4 Os participantes são con
vidados para "discutir" ou "compartilhar" idéias 
com os outros. O pesquisador de conceitos tenta 
criar um ambiente favorável que alimenta dife
rentes percepções e pontos de vista, sem pressio
nar os participantes. A discussão em grupos é 
conduzida diversas vezes com tipos semelhantes 
de participantes para identificar tendências e pa
drões nas percepções. Uma análise cuidadosa e 
sistemática das discussões fornece indícios e in
sights sobre as oportunidades de produtos e ser
viços. 

Ouvindo os clientes 

Muitas idéias podem vir, todos os dias, dos 
clientes. Eles podem escrever para reclamar a 
respeito de um produto ou serviço específico ou 
podem dar sugestões para seu aperfeiçoamento. 
As idéias também podem vir na forma de suges
tões dadas pelos clientes aos funcionários, duran
te a compra do produto ou prestação do serviço. 
Infelizmente, alguns funcionários podem não ver 
a transmissão desta informação como uma função 

PETERS, T.; WATERMAN, R. In search ofexcellen 4 Para mais informações sobre grupos focalizados , 

ce. New York: Harper & Row, 1982. veja, por exe mplo, KRUEGER, A. Focus groups. Sage, 1988. 
3 
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importante; pode até ser que não haja mecanis
mos disponíveis para facilitar essa transmissão. 
Embora algumas organizações tenham mecanis 
mos implicitos para captar idéias de maneira es
truturada e formal, poucas possuem mecanismos 
internos para transmitir boas idéias. 

Idéias das atividades dos concorrentes 

Muitas organizações observam minuciosa
mente as atividades de seus concorren tes. Uma 
nova idéia, traduzida em um conceito, pacote ou 
processo comercializável, pode dar a uma opera 
ção uma vantagem no mercado, mesmo que seja 
somente temporária. Organizações concorrentes 
terão que decidir se seguem as ações do concor
rente com um produto ou serviço similar ou se, 
alternativamente, decidem gerar uma idéia dife 
rente, que possa reduzir ou mesmo reverter a li
derança do concorrente. 

Idéias dos funcionários 

A apenas um passo dos clientes estão as pes
soas que devem lidar com eles. O pessoal de con-
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Propósito 

Anecessidade aque 

o produto ou serviço 
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Benefícios 

As vantagens que o 

produto ou serviço 


trará aos consumidores 


Wl"'Fi 5.5 


Idéia 

tato em uma organização de serviços ou a pessoa 
de vendas em uma organização de manufatura 
atende a clientes todos os dias. Esse pessoal pode 
ter boas idéias sobre o que os clientes gostam ou 
não gostam. Pode ter reunido sugestões dos clien
tes ou possuir idéias próprias a respeito da forma 
como os produtos ou serviços poderiam ser de 
senvolvidos para melhor atender às necessidades 
de seus clientes, ou como uma lacuna de não
atendimento pode ser preenchida numa linha de 
produtos e serviços. 

Idéias da pesquisa e desenvolvimento 

Uma função formal encontrada em muitas 
organizações que produzem produtos (mas ainda 
em poucas organizações de prestação de servi 
ços) é pesquisa e desenvolvimento. Como o 
nome indica, sua função é dupla. Pesquisa usual
mente significa procurar desenvolver novos co
nhecimentos e idéias para resolver um problema 
ou aproveitar uma oportunidade. Desenvolvimento 
é o esforço para tentar utilizar e operacionalizar 
as idéias oriundas da pesquisa. Neste capítulo, 
abordaremos principalmente o que diz respeito à 

~ 
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~ 


~ 
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Conceito 

Com as seguintes características 
•duração de uma semana 
•com acomodação 
• multiatividades 
•aventura 
• um ambienteseguro. mas 

excitante 
•para jovens de 14 a 16 anos 

(meninos e meninas) 
• longe de seus pais 

Comas seguintes característi cas 
• na gama de preços do Quartil 

mais baixo 
• multicolorido 
•comestilo moderno 
• fácil de usar 
•com dupla posição 
(tom/pulso) 

•capaz de acomodar duas 
operadoras 

Transformação de uma idéia em um conceito pode envolver a inclusão de detalhes sobre a 
forma, f unção, propósito e benefícios de um produto ou serviço, por exemplo, neste caso, 
férias de aventuras e telefone. 
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parte de "desenvolvimento" de P&D - por exem
plo, explorar novas idéias que podem surgir a 
partir de novos materiais, como termoplásticos, 
ou novas tecnologias, como as comunicações via 
satélite. Diferentes setores apóiam-se com dife
rente extensão em P&D para suas n ovas idéias de 
produtos ou serviços. 

Engenharia Reversa 

A "engenharia reversa" consiste em desmon
tar um produto para entender como uma organi
zação concorrente o fez. Analisar exata e cuida
dosamente um projeto de um concorre nte e 
como o produto foi produzido pode ajudar a 
identificar suas características-chaves. Alternati
vamente, pode adaptar para uso, sob licença, a 
parte do produto que parece estar proporcionan
do a diferença. Um exemplo é o dispositivo incor
porado no fundo de algumas cervejas em lata. 
Esse dispositivo libera gás durante a abertura 
para criar um colarinho de espuma na parte su
perior da cerveja, dando assim textura e aparên
cia de chope. É uma idéia de projeto que logo foi 
incorporada em muitas outras cervejas em lata 
após sua introdução inicial. 

A alguns aspectos de serviços pode ser mais 
difícil aplicar a engenharia reversa (especialmen
te nos serviços de retaguarda), pois eles são me
nos transparentes aos concorrentes. Contudo, por 
meio da experimentação dos serviços concorren
tes por consumidores "fantasma" especialmente 
enviados, pode ser possível fazer estimativas re
lativamente seguras sobre a fonna como foi cria

do. Muitas organizações de serviços empregam 
"testadores" para verificar os serviços prestados 
por concorrentes. Assim como os supermercados 
verificam os preços anunciados por concorrentes, 
também investigam novos serviços, como servi
ços de entrega, opções de pagamento, encomen
da por telefone e serviços de empacotamento, 
para verificar se são adequados para se desenvol
ver ou produzir. 

Da idéia ao conceito 

Idéias não são o mesmo que conceitos. Na 
realidade, idéias precisam ser transformadas em 
conceitos de forma que possam ser avaliadas e 
então "operacionalizadas" pela organização. Con
ceitos são díferentes de idéias pelo fato de serem 
declarações transparentes que englobam a idéia 
e também indicam sua forma, função, objetivo e 
benefícios globais. O conceito deveria ser simples 
de ser comunicado, de forma que todos na orga
nização pudessem entendê-lo, realizá-lo e ven
dê-lo. 

TRIAGEM DO CONCEITO 

Nem todos os conceitos gerados resultarão 
posteriormente em produtos e serviços. Os proje
tis tas precisam ser seletivos na escolha dos con
ceitos nos quais trabalharão até o ponto de proje
tar os aspectos preliminares de seu pacote e 
processo. O objetivo da etapa de triagem (ou se
I ção) do conceito é considerar o fluxo de concei-

Tabela 5.1 Algumas questões típicas de avaliação sobre marketing, produção e finanças. 

Critério de Marketing Produção Finançasavaliação 

Viabilidade Será o mercad o suficientemente Possuímos as capacitações para Temos acesso a financiamento 
grande? produzir? suficiente para desenvolver e 

lançar? 

Aceitabilidade Quanto do mercado poderemos Quanto teremos que organizar Qual o retorno econômico que 
ganhar? nossas atividades para produzir? conseguiremos sobre nosso in

vestimento? 

Vulnerabilidade Oual é o risco de fracasso no Qu al é o risco de não conse- Quanto dinheiro poderemos per
mercado? guitmos produ zir de forma ade der se os desenvolvimentos não 

quada? forem os planejados? 



tos que emergem da organização e avaliá-los 
quanto a sua viabilidade, aceitabilidade e ''vulne
rabilidade" ou risco (veja Capítulo 4). Os concei
tos podem ter que passar por muitos crivos dife 
rentes e diversas funções podem estar envolvidas 
(por exemplo, marketing, produção e finanças) . 
A Tabela 5.1 fornece questões típicas sobre viabi 
lidade, aceitabilidade e vulnerabilidade para 
cada um desses três filtros funcionais. 

Exercício resolvido 

A Figura 5.6 ilustra como a triagem pode ser aplica
da ao exemplo do telefone descrito anteriormente. 

Análise do concorrente 

Neste caso, cinco produtos concorrentes foram es
colhidos e analisados de acordo com certo número de 
critérios (suas características de manuseio, seu estilo es
tético, sua robustez de construção e a facilidade com a 
qual eles podem ser fixados de diversas formas). Entre
tanto, cada critério não possui a mesma importância. 
Nesse caso, ao critério estilo éatribuído um peso igual a 
4; manuseio, peso 2; e robustez e facilidade de fixação , 
peso 1. Cada produto concorrente é avaliado mediante 
notas em uma escala de 1 a 10 (1 indica desempenho 
muito pobre e 10 indica desempenho excepcionalmente 
bom). Uma indicação do desempenho geral do produto 
pode ser obtida calculando-se o resultado total para cada 
produto (por exemplo, a nota para cada critério multipli 
cada pelo peso e somado o resultado da coluna). Adicio
nalmente ao desempenho do produto, o preço de cada 
produto concorrente é, também, obtido. 

Avaliando o desempenho de preço 

A informação da análise do concorrente permite que 
cada produto concorrente seja analisado de acordo com 
o gráfico de desempenho de preço, conforme ilustrado. 
Isso não só permite a comparação entre produtos con
correntes, mas, principalmente, permite que os projetis
tas dos produtos identifiquem aárea-alvo para o novo te
lefone. Na Figura 5.6, foi decidido projetar um produto 
para uma "faixa de preço" de f 30 mas, pOSSUindo ca
racterísticas de desempenho superior a todos, nessa 
mesma faixa de preço. 

Análise financeira 

A empresa está agora em posição de checar aviabi
lidade financeira da proposta do novo produto. Isso é fei
to de duas maneiras: primeiro, uma abordagem "de cima 
para baixo" ou "preço-menos" é utilizada, calculando-se 
da frente para trás, com base no preço de venda. Tip ica
mente, a margem do varejista e a margem de distribui
ção são retiradas do preço de vendas de modo a deter
minar o preço pelo qual o fabricante de telefone deverá 
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vender seu produto para atender ao preço proposto de 
venda no varejo. Subtraindo-se a margem do varejista e 
a margem de distribuição do preço final de vendas. tere
mos que o fabricante de telefone poderá ser capaz de 
vender o produto por f 30 - I: 15 - f 4 = f 11, se o pro
duto for vendido nesta faixa de preço. 

A outra abordagem de custo, a abordagem bottom
up ou "custo-mais", pode então ser usada. Isso envolve 
começar do zero e adicionar os custos de man ufatu ra 
nesse caso, custos de material mais custos de fabricação 
das peças componentes mais custos de montagem. Isso 
indica que o custo de produzir um telefone será: r 5 + f 
2,50 + f 2 =f 9,50. Assim, o lucro deixado para o fabri
cante é de f 1,50. A questão para aempresa, então, é ve
rifi car se este lucro é suficiente para dar um retorno so
bre o investimento em tais áreas, como o custo do 
projeto, o custo do equipamento de manufatura adicional 
e os custos de lançamento de mercado. Caso contrário, é 
necéssário, então, reconsiderar sua área-alvo no gráfico 
de desempenho de preço e/ou revisitar seus pressupos
tos de como fabricar o produto. Isso significa mudar o 
pro jeto de modo a reduzir custos de material ou custos 
de fabr icação de peças, ou ainda, custos de montagem. 

PROJETO PREUMINAR 

Tendo gerado um conceito de produto ou 
serviço aceitável para as diversas partes de uma 
organização, a próxima etapa é criar o projeto 
preliminar. O objetivo dessa etapa é ter uma pri
meira versão de: 

• especificação 	dos produtos e serviços 
componentes do pacote; 

• definição dos processos para gerar o pa
cote. 

Especificar os componentes do pacote 

A primeira tarefa desta etapa de projeto ·é 
definir exatamente o que estará incluído no pro
duto ou serviço, isto é, especificar os componen
tes do pacote de produtos ou serviços, a estrutu
ra de produto/selviço, isto é, a ordem na qual as 
partes componentes do pacote devem ser reuni
das e a lista de materiais, isto é, as quantidades 
de todas as partes componentes necessárias para 
constituir o pacote total. A lista de materiais (bill 
of materials) , em especiat é um método para de
finir produtos ou serviços, usada, inclusive, em 
outras áreas da atividade de gestão de produção 
(veja, por exemplo, o Capítulo 14). 
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Re1açlio preço-desempenhoAnálise da concorrência 
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Análise financeira materiais 

5.6 	 Análise dos produtos ou serviços da concorrência pennite atingir a desejável relação preço
desempenho, que, por sua vez, possibilita a análise financeira inicial.. 

Exemplo 1: Férias de aventuras 

Cada atividade das férias de aventuras pode 
ser analisada dessa forma. Por exemplo, os mate 
riais e equipamentos necessários para cada criél ll 

ça participar da atividade de tiro ao alvo com e.
pingarda podem incluir: 

• uma espingarda de pressão 0,22; 

• alguns chumbinhos; 

• um anteparo; 
• um suporte para alvo; 
• alguns alvos em papelão; 
• alguns alvos-mod los. 

A estrutura de produtos/serviços é mostrada 
na Figura 5.7. A lista de materiais que incorpora 
a estrutura de produtos/serviços e também in
clui as quantidades necessárias é mostrada na 
Tabela 5.2. 
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Nível O Tiro ao alvo comespingarda 
j 

Nlvel1 Espingarda Alvo Balas 

r 
Nível 2 Anieparo Suporte Alvos 

j 

Nível 3 Cartões Modelos 

mAU" 5.7 A estrutura de produto/atividade para tiro ao alvo com espingarda. 

Tabela 5.2 Lista de materiais para a atividade de tiro ao alvo com esp ingarda. 

Nível O Nível 1 Nível 2 Nível 3 Quantidade 

Atividade de ti ro ao 
alvo com espingarda 

Espingarda 1 
Chumbinho 50 
Alvo 

Anteparo 
Supo rte 
Alvos 

Cartões 10 
Modelos 5 

Exemplo 2: Telefone 

Os componentes para o telefone podem in
cluir: 

• uma carcaça de fone; 

• uma carcaça de base; 

• um fone de ouvido; 

• um microfone; 

• um fio; 
• um cabo elétrico de entrada; 

• um circuito eletrônico; 

• um plugue. 

A estrutura do produto mostra como esses 
componentes se agregam, gradualmente, entre 
si, para compor o telefone (veja Figura 5.8) . A 
lista de materiais incorpora a eSITutura de produ 

tos/ serviços e também inclui as quantidades ne
cessárias, como mostrado na Tabela 5.3. 

Definir os processos para criar o pacote 

A estrutura de produtos/serviços e a relação 
de materiais especificam o que deve ser reunido; 
a próxima etapa é especificar como os processos 
reunirão os vários componentes para produzir o 
produto ou serviço final. Há muitas técnicas que 
podem ser usadas para documentar processos 
(ou fazer seu blueprinting, como é chamado às 
vezes). Todas as técnicas, entretanto, têm duas 
características: 5 

5 QUlNN, J. B. ; GAGNON, C. E, Will services follow 
ma nufacturing into decline? Harvard Busirzess Review, v. 64, 
n" 6, p. 95·103, 1986. 
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Nível O Telefone 
I 

Nível 1 Base Fone 

I I I 
Nível 2 Carcaça Cabo 

Placa de 
circuito 

Carcaça Placa de 
circuito 

Fio 

I 
I 

I 

Nível 3 Fio elétrico Plugue Fone de 
ouvido 

Microfone 

@iI"5.8 Estrutura de p"oduto para o telefone. 

Tabela 5.3 Lista de materiais para o telefone. 

Nrvel O Nível 1 Nível 2 Nível 3 Quantidade 

Telefone 
Base 

Carcaça 
Cabo 

Cabo elétrico 
Plugue 

Placa do circuito 
Fone 

Carcaça 
Placa do circuito 

Fone de ouvido 
Microfone 

Fio 

• 	 mostram o fluxo de materiais ou pessoas 
ou informações por meio da operação 
produtiva; 

• 	 identificam as diferentes atividades que 
ocorrem durante o processo. 

Examinaremos quatro tipos comtms de téc
nicas de documentação de projeto: 

• 	 diagramas de fluxo simples; 
• 	 folhas de roteiros; 
• 	 diagramas de fluxo de processo; 
• 	 estrutura de processamento do cliente. 

Diagramas de fluxo simples 

o diagramas de fluxo simples são usados 
para identificar os principais elementos de um 
processo. Eles, freqüentemente, incluem símbo
los que foram originados no diagrama de fluxos 
de computador e que identificam as decisões
chaves no processo e as implicações de cada deci
são. A Figura 5.9 mostra um diagrama de fluxo 
que indica o fl uxo de informações na central de 
atendimento de clientes de uma empresa de for
necimento de energia elétrica. 
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Recebimento 
de chamada 
te lefônica 

ContaOuvir 
Entender 

Fornecimento Ouvir 
Entender 

Chamar a Chamar .a 

conta do 
 informação de 

cliente 
 engenharia 

Sim 
resolvido 

Sim Assunto 

Chamar o 

Sim I sistema de 


~ gestão de 
correspondência 

: 

Gerar formUlárioSim
Completar o de relatóno 

Não relatório de engenharia 

Passar a ligação Enviar o relatóriO Passar a ligação Enviar rillatór:o 
~ unidade do à :In:dade de ao supervisor de para a 

atendimento aos atendimento engenharia engenharia
clientes aos clientes 

- - - - - Fronteira de responsabilidade do escritório de clientes 

5.9 	 Diagrama de fluxo de informações para a central de atendimento de clientes de uma compa
nhia fornecedora de energia elétrica. 

Folhas de roteiro 

As folhas de roteiro (também conhecidas 
como diagramas de processo de operações) for 
necem mais informações sobre as atividades en
volvidas no processo, incluindo uma descrição da 
atividade e as ferramentas ou equipamentos ne
cessários. A Figura 5.10 mostra parte de uma fo 
lha de roteiro para a montagem do telefone. 

Diagrama de fluxo de processo 

o diagrama mais comumente usado para 
documentar processos em gestão de produção é 
o diagrama de fluxo de processo. Esse tipo de dia
grama, que documenta o fluxo e as diversas ativi
dades, usa diversos símbolos diferentes para 
identificar os diferentes tipos de atividades (veja 
Figura 5.11). 
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Folha de roteiro 


Item .... r.~l,~t:qD.~h.gQ~ ...... Data .................. ...l ....!..?./...?.! ... 


Item nº 
 .........# Eº~.Jh) 
......... 
 Emitido por 


Número 
 I 

da 
 Descrição da ope ração 


I 


I 

V -
~Wgi'" 5.10 Folha de roteiro para o telefone. 

operação 
] ~ntar fones ele ouvido e nucrofones 

2 Fixar na parte inferior da carcaça 

I nserir e fixar o fio3 

I 
4 llintar a carcaça superior 

Al.i..nhar e vedar5 

6 Teste de l uz e vibração 

............ ....... 


Equipamento 

Gabarito #24 /3SA 

Gaban _o #2 4/122 

Alicate para desencapar 

fio (tipo #22 ) e suport e 

para r::arafusol chave ele renda 

Gabarito #24 /490 e polysege 

, Qualiteste 12 (principa1ll48 

e jig de vibração 

Uma operação, Um movimento Uma Inspeção, Uma espera Uma estocagem, 
tarefa ou atividade de materiais, uma verificação ou ou uma um estoque de 

de trabalho informações ou exame de materiais, pausa no materiais ou 
pessoas de um informações processo arquivo de 
lugar a outro ou pessoas informações ou 

fila de pessoas 

Wa"" 5.1 1 Símbolos para diagrama dejluxo de processo. 

Os diagramas de fluxo de processo permi mente aos fluxos de clientes. Identifica algumas 
tem detalhar mais o projeto e sua avaliação. A Fi  das atividades-chaves que podem ocorrer duran
gura 5.12 mostra um diagrama de fluxo de pro te o "processamento" de clientes por meio da 
cesso para um dia de férias de aventuras. operação, incluindo: 

• a seleção - a decisão do cliente de escoEstrutura de Processamento de Clientes 
llier uma de diversas operações de servi
ços possíveis; A estrmura de processamento de clientes6 é 

um método de diagramação que visa especifica- • o ponto de entrada - o ponto no qu 1 o 
cliente faz o primeiro contato com a ope

6 JOH STON, R. Framework for developing a qua ração escolhida, seja fisicamente ao en
lity strar.egy in a customer proces ing operarian. Tnternatio trar no sistema, seja remotamente, por te 
nal JOllmal of QlIality and Reabilizy Ma nagement, v. 4, nU 4, lefone, por exemplo; 
p. 35-44, 1987. 
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Diagrama de fluxo de processo 

Atividade Um dia nas férias de aventura Local Perinong 

mau" 5.12 

Descri ção do elemento 

Levantar 

2 Ir ao banheiro 

3 Lavar-se, escovar os dentes 

4 Retornar ao dormitório 

5 Vestir-se 

6 Ir à sala de refeições 

7 I Esperar ser servido 

8 Comer 

9 Ir ao local de tiro ao alvo 

10 Esperar instrutor e equipamento 

11 Verificar o equipamento 

12 I Praticar tiro ao alvo 

Diagrama de fluxo de processo para um dia nas férias de aventuras. 

• 	 O tempo de resposta - o tempo que um 
cliente deve esperar até que o sistema res
ponda; 

• 	o ponto de impacto - o momento no qual 
o funcionário do prestador do serviço co
meça a atender ao cliente; 

• 	 a prestação - a parte do processo que 
presta o serviço principal ao cliente; 

• 	o ponto de partida - ponto em que o 
cliente deixa o processo do serviço; 

• 	o acompanhamento - as atividades do 
pessoal do prestador de serviços para 
acompanhar o cliente após a conclusão do 
serviço. 

A Figura 5.13 ilustra essas etapas-chaves no 
projeto do setor de pronto-socorro de um hospi
tal. Quando examinadas em detalhes, as opera
ções de serviços, em sua maior parte, compreen
dem diversas seqüências de processamento de 
clientes, que podem ser em série e/ou paralela
mente . O número de processos e de relaciona
mentos entre eles são indicações da escala e da 
complexidade da tarefa de produção envolvida. 

AVALIAÇÃO E MELHORIA DO PROJETO 

o objetivo dessa etapa da atividade de pro 
jeto é considerar o projeto preliminar e verificar 
se pode ser melhorado antes que o produto ou 
serviço seja testado no mercado. Há diversas téc
nicas que podem ser empregadas nessa etapa 
para avaliar e melhorar o projeto preliminar. 
Aqui, abordamos três que se mostraram especial
mente úteis: 

• desdobramento da função qualidade 
(QFD - Quality Function Deployment); 

• engenharia de valor (VE - Value Enginee
ring); 

• métodos de Taguchi. 

Desdobramento da função qualidade 
(QFD) 

o objetivo principal do desdobramento da 
função qualidade é tentar assegurar que o proje
to final de um produto ou serviço realmente 
atenda às necessidades de seus clientes. Os clien
tes podem não ter sido considerados explicita 
mente desde a etapa de geração do conceito, e 
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opaciente escolhe se vai ao médico ou 
para o hospital 

opaciente chega ao pronto-socorro do 
hospital 

opaciente espera pelo médico 

omédico encontra o paciente 

omédico providenoia tratamento 

opaciente registra a saida com a 
recepcionista 

Verificações posteriores agendadas 

Wa"Ei 5. 13 	Etapas-chaves como mostrado no diagrama de atendimento de clientes para um paciente 
que r'ecebe tratamento médico em um pronto-socorro. 

Acompanhamento 

por isso é adequado verificar se o que está sendo 
proposto como projeto do produto ou serviço 
atenderá a essas necessidades. 

O desdobramento da função qualidade 
uma técnica que foi desenvolvida no Japão no es
taleiro da Mitsubishi, em Kobe, e é usada ampla
mente pela fabricante de veículos Toyota e por 
seus fornecedores. Também é conhecido como 
"casa de qualidade" (devido a sua aparência) e 
"voz do cliente" (devido a seu objetivo). A técni 
ca tenta captar o que o cliente precisa/deseja e 
como isso pode ser conseguido.? 

Para mais informações sobre QFD para produtos 
e serviços, veja, por exemplo: 

BDIARA, R. S.; CHASE, R. B. Service quality deploy
ment: quali ry service by designo In : SARIN, R. V. CEd .). Pers
pective in operutions manageme n/ : essays in honor of Elwood 
S. 	Buffa. K1uwer Academic, 1993. 

EVANS, J . R.; LINDSAY, W. M. The management and 
control of quality. 2. ed . West, 1993 . 

FITZSfMMO S, J . A ; FITZSIMMONS, M. J . Service ma
nagement fo r competirive advantage. McGraw-Hill 1994. 

MEREDITH, J. R. The management of operations. 4 . ed . 
Jo hn WiJey, 1992. 

A Figura 5.14 ilustra um exemplo do desdo
bramento da função qualidade usada no projeto 
de um novo produto de sistema de informação.8 

A matriz QFD é uma articulação formal de como 
a empresa vê o relacionamento entre os requisi
tos do consumidor (o quê) e as características de 
projeto do novo produto (como). A matriz con
tém várias seções, como explicado a seguir: 

• O quê ou os "requisitos dos consumidores" 
são a lista de fatores competitivos que os 
consumidores acham relevantes. Sua im
portância relativa recebe uma nota, nesse 
caso, numa escala de 10 pontos, tendo o 
fator precisão recebido a nota mais alta. 

• 	 As notas competitivas indicam o desempe
nho do produto, nesse caso numa escala de 
1 a 5. Também indicados são os desempe
nhos de dois produtos concorrentes. 

8 Baseado em CAMBRIDGE, M. Quality function 
deploymenr, Quality and Corporate Affa irs Business Improve
ment Series, 92/ 03 ICL, Dec. 1992. 

7 
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lii4"" 5.14 Matriz QFD para um p1'Oduto de sistema de informação. 

• O como ou "características do projeto" do dade intranet do produto é forte. Todos 
produto são as várias "dimensões" do pro os relacionamentos são estudados, mas 
jeto que irão operacionalizar os requisitos em muitos casos, em que a célula da ma
dos consumidores dentro dos produtos e triz está em branco, não existe nenhum 
serviços. relacionamento. 

• A matriz central (muitas vezes, chamada • A linha de baixo da matriz representa 
de matriz de relacionamento) representa uma avaliação técnica do produto. Ela 
uma visão do inter-relacionamento de o contém a importância absoluta de cada 
quê e como. Isso é, geralmente, baseado característica de projeto. (Por exemplo, a 
em julgamentos de valor feitos pela equi  característica de projeto "interfaces" pos
pe de projeto. Os símbolos indicam a for  sui uma importância relativa de (9 x 5) + 
ça do relacionamento - por exemplo, o (1 x 9) = 54.) Isso também é traduzido 
relacionamento entre a habilidade de co em termos de importância relativa e clas 
nexão remota ao sistema e a compatibili- sificada. Adicionalmente, o grau de difi
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cuIdade técnica para alcançar níveis altos 
de desempenho em cada característica de 
projeto é indicado na escala de 1 a 5. 

• O 	"teto" triangular da "casa" captura 
qualquer informação que a equipe tenha 
sobre as correlações (positivas ou negati
vas) entre as várias características de pro
jeto. 

Embora os detalhes do QFD possam variar, 
o princípio é geralmente comum, a saber, identi 
ficar os requisitos do consumidor para um produ
to ou serviço Guntamente com sua importância 
relativa) e relacioná-los às características de pro
jeto que traduzem tais requisitos na prática. De 
fato, esse princípio pode ser estendido ao fazer o 
como de um estágio tornar-se o quê do próximo 
(veja a Figura 5.15). Alguns usuários experientes 
de QFD possuem até quatro matrizes ligadas des
sa forma. Se compromissos (trade-offs) de pro 
cesso ou engenharia tiverem que ser feitos em 
um estágio posterior, as casas inter-relacionadas 
permitem que o efeito disso sobre os requ isitos 
do consumidor seja determinado. 

Engenharia de valor 

O objetivo da engenharia de valor é tentar 
reduzir custos e prevenir quaisquer custos desne
cessários, antes de produzir o produto ou serviço. 

Matriz de 
relacionamento 

"Casa da 
Qualidade " 

In 

"" C,.) o 
';::ã:)
Vl ._ 
;::0
lU .... 
tio.. 
ra o 
t<i'O 
o 

MatriZ de 
relacionamento 

Disposição dos 
componentes 

W.,'II' 5.15 Matrizes QFD podem estar associadas 
pr6xima. 

De forma simples. tenta eliminar quaisquer cus
tos que não contribuam para o valor e o desem
penho do produto ou serviço. (Análise de valor é 
o nome dado ao mesmo processo, quando se tra
ta de redução de custos depois que o produto ou 
serviço foi iniciado.) 

Os programas de engenharia de valor usual
mente são conduzidos por equipes de projeto 
compostas de projetistas, especialistas de com
pras, gerentes de produção e analistas financei
ros. A análise de Pareto (veja Capítulos 12 e 18) 
é freqüentemente usada para identificar as partes 
do pacote que meTecem a maior atenção. Os ele
men os escolhidos do pacote são submetidos a 
investigação rigorosa. A equipe analisa a função e 
o custo desses elementos e tenta en ontrar quais 
quer componentes similares que poderiam fazer 
a mesma função a um custo menor. Mais especi
ficamente, a equipe tentaria : reduzir o número 
de componentes, usar materiais mais baratos e 
simplificar os processos. Por exemplo, a Motoro
la, fabricante de produtos eletrônicos, usou enge
nharia de valor para reduzir o custo de produção 
de seu telefone celular. lllicialmente, um telefone 
possuía cerca de 3.200 peças. Após aplicar a enge
nharia de valor a seus novos modelos, o número 
de peças foi reduzido para 400 com uma drástica 
redução do tempo de processamento também. 

A engenharia de valor exige raciocínio ino
vador e crítico, mas também é realizada com a 

~ E~--------l 
<.:1<1) 

:;:::;c: 
 individuais 

~ 	~ Matriz de 

~ 8 
 relacionamento Matriz de
B~ relacionamento 

Planejamento do 
processo 
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Contrapeso 

5.16 Principais componentes de uma máquina de lavar roupas automática. 

Motor 

Conjunto do painel 
de instru mentos e 

recipiente de sabão 

Tambor externo ___ 

Roda motriz 

Aquecedor 

utilização de um procedimento fOImal. O proce
dimento examina o objetivo do produto ou servi
ço, suas funções básicas e suas funções secundá
rias. Considerando o exemplo do telefone usado 
previamente, temos: 

• O 	objetivo do telefone é a comilllicação 
com outra pessoa. 

• 	As fu nções básicas são ouvir outra pessoa 
e falar com ela. 

• 	As funç ões secundárias são conectar-se 
com o equipamento de outra pessoa, dis 
car automaticamente e memorizar o nú
mero de telefone de outras pessoas. 

Os membros da equipe proporiam maneiras 
de melhorar as funções secundárias por meio de 
combinação, revisão ou eliminação delas . Por 
exemplo, o fone de ouvido e o microfone pode
riam ser incorporados na carcaça da base, elirnj
nando a necessidade de um fone, ou o circuito e 
o disco poderiam ser incorporados no fone, eli
minando a necessidade de uma base. Todas as 
idéias seriam depois verificadas quanto à viabili
dade, à aceitabilidade e à vulnerabilidade do pro

tampa 

Conjunto da porta 

duto ou serviços, e também quanto a sua 
contribuição ao valor e ao objetivo deles. 

Análises custo versus função 

Urna análise reveladora de qualquer produ
to ou serviço pode ser obtida pela verificação de 
qual parte de seu custo é despendida em suas 
funções principais e nas secundárias. Componen
tes do produto ou serviço que parecem ter parti 
cipação desproporcional no custo total, quando 
comparada a suas funções, exigiriam atenção es
pecial. Por exemplo, a Figura 5.16 mostra as ca
racterísticas de uma máquina de lavar e a Tabela 
5.4 mostra a decomposição das funções da má
quina de lavar e a porcentagem do custo total do 
produto que é dedicada a realizar cada função. 
Nesse caso, 77,09% de seu custo estão associados 
à realização de sua função básica.9 Como a má
quina é um modelo automático, grande parte do 

9 Este exemplo é usado com a gentil pennissão de 
WEBB, A. Ma naging imlOvate prujects . Chaprnan and Hall, 
1994. 
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Tabela 5.4 Decomposição funcional de uma máquina de lavar roupas. 

FunçãD 

Operações de contro le 
Prover ou restringir movimento 
Distribuir água 
Reter água 
Aquecer água 
Proporc ionar proteção 
Peças de posicionamento 
Aparência atraente 

% Acumulada
% de Custo do Custo 

24,41 24.41 

24,48 52,82 
 A função 
11 ,09 63,91 lavagem Uma máquina 
8.89 72,80 1 prática "como"
4,29 77,09 

10.07 87,16 j
6,67 93,82 

6,18 100,00 


Um produto 
vendável 

custo é devida ao controle da seqüência de suas 
atividades. Depois dos componentes que reali
zam as operações de lavar e controlar, o restante 
do custo é despendído com funções que tornam a 
máquina mais prática para operar e mais fácil de 
vender aos clientes. 

Métodos de Taguchi 

o principal objetivo dos métodos de Tagu
chi, como defendido por Genichi Taguchi,10 é tes
tar a robustez de um projeto. O fundamento da 
idéia é que o produto ou serviço deveria conse 
guir manter seu desempenho em condições ad
versas extremas. Um telefone, por exemplo, de 
veria trabalhar mesmo quando tivesse caído no 
chão. Embora não se espere que os clientes dei 
xem o telefone cair no chão, isso acontece, e por 
isso é preciso considerar em seu projeto a neces 
sidade de construir urna carcaça resistente. 

Da mesma forma, urna pequena pizzaria de 
veria ser capaz de lidar com repentino aumento 
no fluxo de clientes e um hotel deveria ser capaz 
de lidar com chegadas antecipadas. Os projetistas 
de produtos e serviços, portanto, precisam exer
cer o brainstorming (geração de idéias) para ten 
tar identificar todas as situações possíveis e veri 
ficar que o produto e o serviço são capazes de 
lidar com aquelas que são consideradas necessá
rias a custos adequados. 

No caso de férias de aventuras, por exem
plo, os projetistas precisam planejar para contin
gências, como: 

10 TAGUCHI, G.; CLAUSING. D. Robust quality. 
Harvard Bllsiness Review, v. 68, n" 1, p. 65·75. Jan.!Feb. 
1990. 

• tempo ruim - necessidade de alternativas 
para mau tempo; 

• falha de equipamentos -	 provisão de equi
pament s suficientes para substituir os 
que estão em manutenção; 

• faltas do pessoal - trabalho flexível para . 
conseguir substituir pessoas de uma área 
em outra; 

• acidentes 	- habilidade de lidar com um 
acidente sem prejudicar as outras crianças 
do grupo, com equipamentos de primei
ros socorros facilmente acessíveis e uso de 
instalações e equipamentos que são fáceis 
de limpar e com pouca probabilidade de 
causar problemas para as crianças; 

• doenças - habilidade de lidar com crian
ças doentes, que são incapazes de tomar 
parte em uma atividade. 

O trabalho do projetista do produto ou ser
viço é realizar um projeto que pode lidar com to
das essas incertezas. O principal problema que os 
projetistas enfrentam é que o número de fatores 
de projeto que poderiam variar para lidar com as 
incertezas, quando considerados conjuntamente, 
é muito grande. Por exemplo, no projeto da car
caça do telefone, poderia haver muitos milhares 
de combinações de tamanho, formato, espessura, 
materiais, métodos de união de carcaças etc. 
Realizar todas as investigações (ou experimentos, 
como são chamados na técnica de Taguchi) para 
ensaiar e encontrar uma combinação de fatores 
de projeto que forneça um projeto ótimo pode 
ser um processo moroso. Taguchi utiliza um pro
cedimento estatístico para realizar relativamente 
poucos experimentos e, ao mesmo tempo, ser ca
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paz de determinar a melhor combinação de fato
res de projeto. Aqui, "melhor" significa menor 
custo e maior grau de uniformidade. 

PROTOTIPAGEM E PROJETO FINAL 

A próxima etapa na atividade de projeto é 
transformar o projeto melhorado em um protóti
po que possa ser testado. Pode ser demasiado 
grande o risco de começar a produção completa 
do telefone ou das férias de aventuras antes de 
testá-los, de forma que é usualmente mais ade
quado fazer e testar um protótipo. 

Protótipos de produtos podem incluir mode
los em cartão/papelão ou argila e simulações em 
computador, por exemplo. Protótipos de serviços 
podem compreender simulações em computador, 
mas também a implementação real do serviço em 
uma escala-piloto. Muitas organizações varejistas 
realizam testes-piloto de novos produtos e servi
ços em um pequeno número de lojas para testar 
a reação dos clientes. 

Prototipagem virtual 

Cada vez mais, é possível armazenar infor
mações que definem um produto ou serviço em 
formato digital em sistemas de computador, o 
que permite que esse "protótipo virtual" seja tes
tado, mais ou menos da mesma fonna que um 
protótipo físico. Essa é uma idéia familiar em al
gumas indústrias, como em editoras de revistas, 
em que imagens e textos podem ser repaginados 
e sujeitos a exame minucioso antes de existirem 
em sua forma f ísica. Isso permite que eles sejam 
melhorados até o momento da produção sem in
correrem em alto custo. Agora, esse mesmo prin
cípio é aplicado ao estágio de prototipagem no 
projeto tridimensional de produtos e serviços. Si
mulações baseadas em realidade virtual permitem 
que empresas testem novos produtos e serviços, 
bem como visualizem e planejem os processos 
que os produzem. Peças componentes individuais 
podem ser posicionadas juntas virtualmente e 
testadas quanto ao encaixe e à interferência. Até 
trabalhadores virtuais podem ser introduzidos no 
sistema de prototipagem para ellecar a facilidade 
de montagem ou produção. 

Projeto auxiliado por computador 
(CAD - Computer-Aided Design) 

Os sistemas de CAD proporcionam a capaci
dade, auxiliada por computador, para criar e mo
dificar desenhos de produtos. Esses sistemas per
mitem adicionar formas (chamadas entidades) 
usadas freqüentemente, como pontos, linhas. ar
cos, círculos e textos, a uma representação do 
produto no computador. Uma vez incorporadas 
no projeto, essas formas podem ser copiadas. 
transferidas de lugar, giradas, aumentadas ou 
apagadas. Usualmente, o sistema pode "usar o 
recUrso zoom de ampliar e reduzir" para revelar 
diferentes níveis de detalhe. Os projetos assim 
criados podem ser arquivados na memória do sis
tema e recuperados para uso posterior. Isso per
mite construir uma biblioteca de desenhos padro
nizados de peças e componentes. Isso não 
somente pode aumentar dramaticamente a pro
dutividade do processo, mas também auxiliar na 
padronização de peças durante a atividade de 
projeto. 

O sistema CAD' mais simples modela somen
te em duas dimensões de urna forma semelhante 
aos desenhos convencionais de engenharia. Siste
mas mais sofisticados podem modelar produtos 
em três dimensões. Eles podem fazer isso, repre
sentando as arestas e os vértices da forma (repre
sentação conhecida como modelo de estrutura de 
arame), ou representando um modelo totalmente 
sólido e completo. A vantagem da modelagem 
em estrutura de arame é que exige consideravel
mente menos capacidade de computador, porque 
um objeto é representado somente por seu contor
no. Para objetos complexos, entretanto, os mode
los de estrutura de arame podem ser confusos. 

Vantagens do CA.D 

A vantagem mais óbvia dos sistemas de CAD 
é sua capacidade para armazenar e recuperar da
dos de projeto rapidamente, e sua capacidade 
para manipular detalhes de projeto pode aumen
tar consideravelmente a produtividade da ativi
dade de projeto. Além disso, como as alterações 
podem ser feitas rapidamente nos projetos, os 
sistemas de CAD podem melhorar consideravel
mente a flexibilidade da atividade de projeto, 
permitindo que as modificações sejam feitas mui
to mais rapidamente. O uso de bibliotecas padro
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lançamento equilíbrio 

W4"0' 5.17 	A demora para lançar novos produtos e serviços não só reduz e atrasa a receita, mas tam
bém aumenta os custos de desenvolvimento. A combinação de ambos estes efeitos normal
mente atrasa o ponto de equilíbrio bem mais do que o atraso no lançamento. 

nizadas de formas e entidades pode ainda redu
zir a possibilidade de erros no projeto. Talvez o 
CAD possa ser visto mais significativamente 
como uma ferramenta para teste de protótipos 
do que para projeto. Na realidade, o projetista 
está modelando o projeto para avaliar sua ade 
quação antes da produção concreta. 

BENEFÍCIOS DO PROJETO INTERATIVO 

Anteriormente, ressaltamos a questão de 
que na prática ocorre um erro ao se separar o 
projeto dos produtos e serviços do projeto dos 
processos que os produzem. O gerente de opera
ções deveria ter algum envolvimento desde a 
avaliação inicial do conceito até a produção do 
produto ou serviço e sua introdução no mercado. 
O ato de fundir o projeto de produtos/serviços e 
o projeto do processo que os produz às vezes é 
chamado projeto interativo. 

Os benefícios do projeto .interativo residem 
na redução do tempo utilizado para a atividade 
de projeto, desde o conceito até a introdução no 
mercado. Isso, em geral, é chamado tempo até o 
lançamento (ITM - time to market). O argumen

to a favor da redução do tempo at ' o lançamento 
é de que isso aumen ta a vantagem competitiva. 
Por exemplo, se uma empresa leva cinco anos 
para desenvolver um produto desde o conceito 
até a comercialização, com determinado conjun
to de recursos, ela somente pode introduzir um 
novo produto uma vez a cada cinco anos, e se o 
concorrente consegue fazê-lo em apenas três 
anos, este poderá introduzir seu novo produto, 
com seu (supostamente) desempenho melhora
do, uma vez a cada três anos. Isso significa que o 
concorrente não precisa fazer aperfeiçoamentos 
tão radicais no desempenho toda vez que intro
duzir um novo produto, porque está introduzin
do seus novos produtos com maior freqüência. 
Em outras palavras, menores tempos até o lança
mento significam que as empresas têm mais 
oportunidade para melhorar o desempenho de 
seus produtos ou serviços. 

Se o processo de desenvolvimento levar 
mais tempo do que o esperado (ou pior, mais 
tempo do que os concorrentes), dois efeitos po
dem ocorter. O primeiro é que os custos de de
senvolvimento aumentarão. Ter de usar recursos 
de desenvolvimento, como projetistas, técnicos, 
fornecedores e assim por diante, por um período 

vendas 

Tempo 



de desenvolvimento mais longo, em geral, au 
menta os custos de desenvolvimento. Talvez mais 
grave, a introdução tardia do produto ou serviço 
atrasará a receita de sua venda (e, possivelmen
te, reduzirá substancialmente a receita total, se 
os concorrentes já tiverem conquistado o merca
do com seus próprios produtos ou serviços). O 
efeito líquido disso poderia ser não somente re
duzir consideravelmente as vendas, mas também 
prolongar consideravelmente o tempo para atin
gir o ponto de equilíbrio (break even point) de 
seu investimento no novo produto ou serviço. 
Isso é ilustrado na Figura 5.17. 

Foram sugeridos diversos fatores que podem 
reduzir significativamente o tempo até o lança
mento de um produto ou serviço, incluindo os se
guintes: 

• desenvolvimento 	simultâneo de várias 
etapas no processo global; 

• resolução rápida de conflitos e incertezas 
de projeto; 

• 	 estrutura organizacional que reflita o de
senvolvimento do projeto. 

Desenvolvimento simultâneo 

Neste capítulo, já descrevemos o processo 
de projeto como, essencialmente, um conjunto 
de etapas individuais predeterminadas. Algumas 
vezes, uma etapa é concluída antes que a próxi
ma comece. Essa abordagem passo a passo, ou 
seqüencial, era a forma tradicional de desenvolvi
mento de produtos/serviços. Ela tem algumas 
vantagens. É fácil gerenciar e controlar os proje
tos organizados dessa forma, desde que cada eta
pa esteja claramente definida. Além disso, como 
cada etapa está concluída antes que a próxima 
comece, cada etapa pode focalizar suas capacida
des e experiências em um conjunto limitado de 
tarefas. O principal problema da abordagem se
qüencial é que consome muito tempo e é dispen
diosa. Quando cada etapa é separada, com um 
conjunto claramente definido de tarefas, quais
quer dificuldades encontradas durante o projeto 
em uma etapa podem exigir que o projeto fique 
parado, enquanto a responsabilidade volta para a 
etapa anterior. Essa abordagem seqüencial é 
mostrada na Figura 5.18(a). 

Em geral, há pouca necessidade real de es
perar a finalização absoluta de uma etapa para 
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que a outra comece. Por exemplo, talvez, en
quanto o conceito esteja sendo criado, a 
atividade de triagem e seleção possa ser iniciada. 
É provável que alguns conceitos possam ser jul
gados como "inviáveis" relativamente cedo no 
processo de geração de idéias. Analogamente, 
durante a etapa de triagem, é provável que al 
guns aspectos do projeto tornem-se óbvios antes 
que a fase esteja totalmente completa. Por isso, o 
trabalho preliminar nessas partes do projeto po 
deria ser iniciado nesse ponto. Esse princípio 
pode ser considerado em todas as etapas de pro
jeto, uma etapa começar antes que a anterior es
teja concluída, de forma que haja trabalho simul
tâneo ou concorrentes nas etapas (veja Figura 
5.18 (b)). 

Podemos articular essa idéia com a idéia de 
redução de incertezas que foi discutida no último 
capítulo. Neste, afirmamos que a incerteza re
duz-se à medida que o projeto avança. Isso tam
bém se aplica a cada etapa do projeto. Se isso é 
de fato assim, então deve haver algum grau de 
certeza de que a etapa seguinte pode considerar 
como seu ponto de partida um ponto anterior ao 
ponto final da etapa precedente. Em outras pala
vras, os projetistas podem reagir continuamente 
a uma série de decisões e indicações que lhes são 
fornecidas pelos projetistas da etapa precedente. 
Isso, entretanto, somente funciona se houver co
municação efetiva entre todos os pares de etapas. 

Engenharia simultânea 

O que denominamos desenvolvimento si
multâneo em geral é chamado engenharia simul
tânea (ou concorrente) em operações de manufa
tura. Embora não haja nenhuma definição de 
engenharia simultânea aceita universalmente, as 
visões da maioria das organizações são razoavel
mente semelhantes. Por exemplo, as seguintes 
citações dão idéia de como o termo é compreen
dido. 

"Engenharia simultânea significa que as pes
soas que projetam ou fabricam produtos traba
lham com os mesmos objetivos e o mesmo senso de 
valores para atacar os mesmos problemas entusias
ticamente desde as primeiras fases. Os objetivos 
aqui são redução do tempo de desenvolvimento, 
projeto para melhor manufatura, desenvolvimento 
de produtos e de tecnologias avançadas de produ
ção. A medida comum de valor é a satisfação dos 
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(a) 

Primeira etapa na 
atividade de projeto 

Segunda etapa na 
atividade de projeto 

Terce ira etapa na 
atividade de projeto 

(b) B 
Primeira etapa na 

atividade de projeto 

Segunda etapa na 
atividade de projeto 

Te rceira etapana 
atividade de projeto 

! Comunicação 
entre etapas

ma"FJ 5.18 (a) Arranjo seqüencial das etapas na atividade de projeto. 
(b) Arranjo simultâneo das etapas na atividade de projeto. 

clientes, que é uma das filosofias corporativas da 
empresa. "11 

''A engenharia simultânea procura otimizar o 
projeto do produto e do processo de manufatura 
para conseguir reduzir tempos de desenvolvimento 
e melhorar a qualidade e os custos por meio da in
tegração das atividades de projeto e manufatura e 
da maximização do paralelismo nas práticas de 
trabalho. "12 

Resolução rápida de conflitos 

Caracterizar a atividade de projeto como 
uma série coerente de decisões é uma forma útil 
de pensar sobre projetos. A decisão, entretanto, 

11 YAMAZOE, T. Simultaneous engineering in aero 
gas turbine design and manufacture in The proceedings of 
the First International Conference on Simultaneous Enginee
ring, Londres, p. 73-80, 1990. 

uma vez tomada, não precisa comprometer 
totalmente a organização. Por exemplo, se uma 
equipe de projeto está projetando um novo aspi
rador de pó, a decisão de adotar um estilo e tipo 
de motor elétrico específico pode ter parecido ra
zo ' vel no momento em que a decisão foi toma
da, mas pode ter que ser mudada depois, à luz 
de nova informação. Poderia ser o surgimento de 
um novo motor elétrico, claramente superior ao 
inicialmente selecionado. Sob essas circunstân
cias, os projetistas podem muito bem mudar sua 
decisão. 

Há, entretanto, outras razões, mais fáceis de 
evitar, pelas quais os projetistas podem mudar 
suas opiniões durante a atividade de projeto. Tal

12 BROUGHTON, T. Simultaneous engineering in 
aero gas turbine design and man ufacture in the proceedings 
of the First [nternational Conference on Simultaneous Engi
neering, Londres, p. 25-36, 1990. 
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vez, uma das decisões iniciais de projeto não te
nha sido suficientemente discutida entre o pes
soal da organização que tivesse uma contribuição 
válida para fazer. Também pode ter ocorrido 
que, no momento da tomada de decisão, houves
se consenso insuficiente para formalizá-la e a 
equipe de projeto tenha decidido continuar sem 
formalizar a decisão. Ainda assim, decisões sub
seqüentes podem ter sido feitas como se a deci
são anterior tivesse sido formalizada. Por exem
plo, suponha que a empresa não concordasse 
com o tamanho correto do motor elétrico a ser 
usado em seu aspirador de pó. Poder-se-ia conti
nuar com o restante do trabalho de projeto, en
quanto ocorressem discussões e investigações pos
teriores a respeito de qual tipo de motor elétrico 
incorporar no projeto. Eventualmente, grande 
parte do restante do projeto do produto poderia 
depender da escolha do motor elétrico. As carca
ças de plástico, os rolamentos, os tamanhos de 
diversos orifícios, por exemplo, poderiam ser afe
tados por essa decisão. Deixar de resolver esses 
conflitos e/ou tomar essas decisões logo no início 
do processo pode prolongar o grau de incerteza 
na atividade global de projeto. Além disso, se 
uma decisão for tomada (mesmo que implicita
mente) e mudada depois, no processo, os custos 
dessa mudança podem ser muito grandes (como 
discutido no Capítulo 4) . 

Contudo, se a equipe de projeto conseguir 
resolver conflitos logo no início da atividade de 
projeto, isso reduzirá o grau de incerteza no pro

jeto, o custo extra e, mais significativamente, o 
tempo associado com a administração dessa in
certeza ou com as decisões sobre mudanças já fei
tas. A Figura 5.19 ilustra dois modelos de mu
danças de projeto durante a vida total do projeto, 
o que implica desempenhos diferentes com rela
ção ao tempo até o lançamento. 

Estnlturas organizacionais por projeto 

o processo global de desenvolvimento, desde 
o conceito até o lançamento, quase certamente 
envolverá pessoas de diversas áreas da organiza
ção. Para continuar com o exemplo do aspirador 
de pó, é provável que sua empresa envolvesse 
pessoas de seu departamento de pesquisa e de
senvolvimento, da gerência da produção, de mar
keting e de finanças . Todas essas funções dife
rentes terão papel na tomada de decisões que 
determinarão o projeto final. Ainda assim, qual
quer projeto terá existência própria. Terá um 
nome de projeto, um gerente individual ou um 
grupo de pessoas que estarão defendendo o pro
jeto, um orçamento e, espera-se, um objetivo es
tratégico claro na organização. A questão organi
zacional é: qual dessas duas idéias - as diversas 
funções organizacionais que contribuem para o 
projeto ou o próprio projeto - deve dominar a 
fo rma de administração da atividade de projeto? 

Antes de responder a essa questão, é conve
niente observar a gama de estruturas organiza-

Tempo lento de lançamento 
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W!j!i@i 5.20 Estruturas organizacionais para a atividade de projeto. 

cionais que existem - desde a funcional pura, 
todo o pessoal associado ao projeto pertence sem 
ambigüidade a seus grupos funcionais. Não há 
nenhum grupo "do projeto". Podem estar traba
lhando em tempo integral no projeto, mas todas 
as comunicações e ligações são realizadas por 
seus gerentes funcionais. O projeto existe devido 
ao acordo entre esses gerentes funcionais. 

No outro extremo, todos os membros indivi
duais de cada função que estão nvolvidos no 
projeto saem de suas funções e talvez, mesmo fi
sicamente, são realocados a uma "força-tarefa" 
dedicada somente ao projeto. A força-tarefa pode 
ser conduzida por um gerenle de projeto, que 
pode ser responsável por todo o orçamento alo
cado ao projeto. Não é necessário que todos os 
membros da força-tarefa permaneçam na equipe 
durante todo o período de desenvolvimento, mas 
um grupo substancial deve participar d projeto 

desde o início até o fim. Alguns membros de uma 
equipe de projeto podem ser, até mesmo, de ou
tras empresas, como na equipe que desenvolveu 
o tubo de distribuição de entrada do motor do 
Ford Zeta (veja boxe) . 

Entre esses dois extremos, há vários tipos de 
organização "matricial" com ênfase variável nes
ses dois aspectos da organização (veja Figura 
5.20) . 

Embora a organização do tipo "força-ta
refa'" especialmente para pequenos projetos, pos
sa ser às vezes um pouco incômoda, parece haver 
consenso geral de que, para projetos grandes 
pelo menos, é mais efetiva para reduzir o tempo 
total até o lançamento.13 

13 HAYES, R. H. ; WHEELIGHT, S. c. ; ClARKE, K. B. 
Dy namic manufacturing. Free Press , 1988. 

http:lan�amento.13


o TUBO DISTRIBUIDOR PARA O MOTOR ZElA DA 
FORD14 

Odesenvolvimef1to do motor Zeta 1.6 pela Ford foi 
um de seus projetos mais importantes durante anos. 
Como qualquer projeto do motor, foi uma tarefa enorme 
e complexa. Cada peça do motor precisou passar por to
das as etapas da atividade de projeto, do "conceito até o 
mercado". Consideremos, por exemplo, o tu bo de distri
buição do ar de entrada. Essa é uma peça especialmente 
importante do motor, porque recicla os gases de exaus
tão e requeima parte deles, reduzindo assim os níveis de 
emissão global do motor. 

No motor Zeta, o tubo distribuidor (incomumente) 
não é feito de metal, mas de uma resina de náilon refor
çada com fibra de vidro. As vantagens do uso desse ma
terial incluem sua resistência ao impacto, resistência ao 
calor e facilidade de processamento. Houve, entretanto, 
muitos problemas de projeto a resolver, incluindo baru
lho evibração, estabilidade dimensional do produto e ca
pacidade do material de suportar temperaturas muito al
tas envolvidas. 

Oprojeto do tubo distribuidor do motor durou qua
se três anos e foi organizado com o uso de todos os 
princípios de projeto interativo. Antes de tudo, as várias 
etapas do projeto foram comprimidas e conduzidas para
lelamente (o que a Ford chama de "engenharia concor
rente"). Em segundo lugar, os diversos problemas fun
damentais de projeto foram resolvidos logo no início do 
processo. Em terceiro lugar, uma equipe de projeto foi 
formada não somente com diversas pessoas da Ford 
Motor Company, mas também com os fornecedores 
mais importantes. Entre os envolvidos, havia represen
tantes de projeto da empresa química Ou Pont, que for
necia material , a Ounlop, que deveria desempenhar a 
operação de mOldagem, e diversos fornecedores espe
cialistas, incluindo a Oowty, que estava projetando os se
Ios mecânicos, a Elring, que estava incumbida do projeto 
de vedações, a Elm Steel, que estava envolvida com o 
fornecimento de tubulações, e assim por diante. 

A tecnologia de projeto também tinha um grande 
papel no desenvolvimento desse produto. Por exemplo, a 
Ou Pont usou técnicas de projeto auxiliado por computa
dor (CAO) para estudar os efeitos da vibração do motor 
no tubo de distribuição. Por meio da simulação das con
dições do motor, pOdiam ser estimados os vários níveis 
de tensão no tubo distribuidor. Isso permitiu à equipe ex
plorar diferentes soluções de projeto sem ter que dedicar 
tempo e custos para fabricar uma quantidade demasiada 
de protótipos alternativos - especialmente importante, 
porque o projeto do tubo de distribuição deveria ajus
tar-se ao projeto global do motor. Protótipos de tubos de 
distribuição foram necessários para suprir a equipe prin

14 COSTANZO, L. Working as one. Englncerln g, Nov. 
1992. 
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cipal de projeto do motor, Que estava Querendo iniciar os 
testes do motor diversos meses antes do final do pro
cesso de projeto do tubo de distribuição. 

Envolvendo seus fornecedores.oeixando-os resol
ver os consideráveis problemas técnicos logo no início 
do projeto e resolvendo os problemas técnicos de forma 
interativa e simultânea, a equipe consE!{Julu um produto 
muito inovador e complexo, projetado pafd ajustar-se 
mais rapidamente, com menor custo e maiorconiiabil i
dade ao projeto global do motor, que não teria sido con
seguido de outra forma. 

Questões 

1. 	 Ao desenvolver esses produtos, a Ford juntou iJma 
equipe de fornecedores. Você acha que isso sena o 
mesmo para cada fornecedor de cada peça de qual
quer produto? Caso contrário , como você escolheria 
os fornecedores, as peças e os produtos sujei tos a 
esse tipo de tratamento? 

2. 	A Ford deveria ter incluído os fornecedores dos for
necedores também? 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Por que é importante um bom projeto de 
produto e serviço? 

• 	Um bom projeto de produto e serviço tra
duz as necessidades dos consumidores na 
forma e configuração do produto ou servi
ço e, assim, especifica as capacitações exi
gidas da operação produtiva. 

• Esse processo de tradução inclui a forma
lização de três questões particularmente 
importantes para os gerentes de produ
ção: o conceito, o pacote e os relaciona
mentos envolvidos no projeto. 

• Muitas 	empresas descobriram que um 
bom projeto em termos de estética e fun
cionalidade aumenta a lucratividade. 

Quais são os estágios no proje to de pro
dutos e serviços? 

• A geração do conceito transforma uma 
idéia de um produto ou serviço em um 
conceito que indica a forma, a função, o 
propósito e os benefícios da idéia. 

• A 	triagem do conceito envolve examinar 
sua aceitabiJidade em termos gerais para 
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garantir que seja uma adição sensata ao 
portfólio de produtos ou serviços da em
presa. 

• O projeto preliminar envolve a identifica
ção de todas as peças componentes do 
produto ou serviço e a forma como elas se 
encaixam juntas. Ferramentas típicas usa
das durante essa fase incluem as estrutu
ras de atividade/ produto, listas de mate
riais e diagramas de fluxo. 

• A avaliação e a melhoria do projeto envol
vem reexaminar o projeto para verificar 
se ele pode ser elaborado de forma me
lhor, mais barata ou mais fácil. Técnicas 
típicas utilizadas aqui incluem o desdo
bramento da função qualidade, engenha
ria de valor e método de Taguchi. 

• 	 Prototipagem e projeto final envolvem os 
detalhes finais que permitem que o pro
duto ou serviço seja produzido. O projeto 
auxiliado por computador (CAD) é geral
mente utilizado nesse ponto, embora tam
bém possa ser usado em outros momentos 
do processo de projeto. O resultado desse 
estágio é uma especificação inteiramente 
desenvolvida para o pacote de produtos e 
serviços, bem como uma especificação 
para os processos que irão produzi-los e 
fornecê-los aos consumidores. 

Por que os projetos de p roduto e serviço 
e o projeto de process o deveriam ser 
considerados interativamente? 

• 	 Observá-los de forma conjugada pode me 
lhorar a qualidade tanto do projeto do 
produto ou serviço, quanto do projeto do 
processo. Considerar as restrições da pro
dução durante o projeto do produto ou 
serviço garante que os projetos finais se
jam "produzíveis". Considerar o projeto 
do produto e serviço durante o projeto do 
processo garante que os processos sejam 
desenvolvidos com as necessidades de 
longo prazo do produto ou serviço em 
mente. 

• O projeto interativo ajuda a conseguir tun 

tempo mais rápido de lançamento. Isso 
garante que a empresa atinja, mais cedo 
do que normalmente aconteceria, o ponto 

de equilíbrio (break even) sobre seu inves
timento no novo projeto. 

Como deveria ser gerenciado o projeto 
interativo? 

• 	Empregar desenvolvimento simultâneo 
quando as decisões de projeto são toma
das o mais cedo possível, sem necessaria
mente esperar que uma fase inteira de 
projeto seja completada. Esse comprome
timento precoce dos recursos de projeto 
também precisa incluir uma comunica
ção eficaz entre as fases da atividade de 
projeto. 

• Garantir a resolução de conflito que permi
te que decisões contenciosas sejam resol
vidas cedo no processo de projeto, não 
permitindo, dessa forma, que elas causem 
tardiamente mais demora e confusão no 
processo. 

• Usar uma 	estrutura organizacional basea
da em projeto que possa garantir que uma 
equipe de projetistas coerente e focaliza
da dedique-se a um só projeto ou grupo 
de projetos. 

ESTUDO DE CASO 

British Airways London Eye (A) 

A British Airways London Eye é uma das maiores 
rodas-gigantes e uma das mais espetaculares atrações 
turísticas da Grã-Bretanha. É duas vezes a altura da fa
mosa Roda Prater em Viena, mas possui , também, três 
diferenças de projeto fundamentais se comparada com 
as rodas convencionais Ferris: primeiro, as Cápsulas dos 
passageiros são inteiramente fechadas e refrigeradas; se
gundo, são posicionadas na parte externa da estrutura da 
roda e não ficam inclinadas para baixo; e terceiro, a es
trutura inteira é apOiada em uma moldura tipo A só de 
um lado, de modo que possa ficar em balanço sobre o 
rio Tâmisa. 

As 32 cápsulas de passageiros, fixadas no períme
tro de 135 metros de diâmetro de aro, abrigam, cada 
uma, 25 pessoas. A roda gira continuamente; portanto, 
os passageiros precisam entrar nas cápsulas que estão 
em movimento a 0,26 metros por segundo, que repre
senta um quarto da velocidade normal de uma pessoa 
andando. Uma volta completa de 3600 de rotação leva 30 
minutos, ao final da qual as portas abrem-se e os passa
geiros desembarcam. Embarque e desembarque são fei
tos separadamente em plataforma especialmente dese
nhada que foi construída sobre o rio. 
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A atração é operada em nome da Bri tish Airways 
pelo grupo Trussauds, e é a única de suas atrações a uti
lizar um sistema de reserva de ingressos com horários 
marcados, tanto para reservas individuais, como para re
servas de grupos. Esse sistema aloca pedidos para "vol
tas" com base na duração de 30 minutos para cada ses
são. A atração abre, diariamente, com exceção do dia de 
Natal, e funciona das 10hOO às 21 h30 min no verão , que 
vai do início de abril até meados de setembro. Para o 
restante do ano, considerado estação de inverno, as ad .. 
missões são feitas a partir de 10hOO e as últimas admis
sões são feitas para a sessão de 17h30 minoOs preços 
foram estabelecidos inicialmente a \:: 7,45 para adultos, 
\:: 4,95 para crianças e \:: 5,85 para idosos. Grupos com 
mais de 10 pessoas recebem desconto de 10%, mais 
uma volta grátis para mais de 16 pessoas pagantes . Re
servas pagas com cartões de crédito são acrescidas de 
\:: 0,50 para o período entre junho e dezembro. 

A BA London Eye previu antecipadamente que 2,2 
milhões de passageiros iriam usar a London Eye em 
2000, excluindo-se o mês de janeiro, que foi reservado 
para teste final e admissão de convidados somente. Um 
comunicado à imprensa informou a jornalistas que a 
London Eye iria girar a uma média de 6.000 rotações por 
ano. 

Informações sobre o projeto de construção da BA 
London Eye foram incluídas no Capítulo 16 e maiores de
talhes estão disponíveis na internet no site: www. ba
londoneye.com. 

Questões 

1. 	 Em sua opinião, quais foram as principais questões 
de projeto durante o projeto da London Eye? 

2. 	 Calcule a capacidade de projeto diária, semanal e 
anual da London Eye com base no horário de funcio
namento planejado. Como isso se compara com a 
capacidade de projeto teórica máxima se ela fosse 
operar 24 horas por dia? Quão preciso é o número 
de rotações mencionado no comunicado à imprensa? 

3. 	 Baseando-se no número de passageiros, qual é a uti
lização de capacidade prevista durante o primeiro 
ano de operação? Explique por que ela é menor do 
que 100%. 

4. 	 Assumindo algumas suposições suas, estime a recei
ta (em \::) que a BA London Eye poderá ter no primei
ro ano, baseado na previsão de número de passagei
ros. O que pOderá ter que ser feito para aumentar a 
receita em anos subseqüentes? Quais informações 
deverão ser coletadas pelos operadores (grupo Trus
sauds) durante o ano de 2000 que poderiam ajudar 
uma estratégia de gestão de renda (yield manage
ment), visando maximizar receita e lucro? Isso seria 
consistente com os objetivos de marketing do patro
cinador British Airways? 
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ESTUDO DE CASO 

Royal Mint 

Uma operação de manufatura única no Reino li1101l 
é a Royal Mint em Lantrisant (South Wales) . A Ror
Mint (casa da moeda) é uma Agência Executiva que res
ponde ao Tesouro do Governo Real Britânico. O chance
ler do Ministério da Fazenda é nomeado (ex affieia) 
Administrador principal da Casa da Moeda (Master of 
the Mint) . Seu objetivo é fornecer ao governo a cunha
gem de moedas a um preço competitivo. A Royal Mint 
tem capacidade de lidar com toda a demanda do Reino 
Unido e ainda ser capaz de conseguir contratos dos paí 
ses que não possuem sua própria operação de cunha
gem de moedas. Ela atende a mais de 60 países por ano 
e produz mais de três bilhões de moedas atualmente. 
Suas exigências de manufatura abrangem de altos volu
mes de cunhagem padronizada a serviços individuais de 
medalhas ou moedas comemorativas. 

No Reino Unido, o Tesouro assina contratos anual
mente com a Royal Mint para as necessidades prováveis 
de cunhagem nos 12 meses seguintes; o Tesouro tam
bém é responsável pelas decisões sobre quaisquer mu
danças na cunhagem. A Royal Mint recentemente com
pletou a introdução da nova e pequena moeda de 10 
centavos de libra; isso representa mais de um bilhão de 
novas moedas e a retirada de circulação de todas as moe
das antigas. Representou um dos maiores projetos que 
realizou e um exercício maciço de logística para ordenar 
o movimento das moedas. A Royal Mint reúne-se trimes
tralmente com os executivos dos bancos de compensa
ção do Reino Unido para discutir suas necessidades de 
moedas correntes a curto prazo. Essas estimativas são 
depois atualizadas em reuniões de planejamento sema
nais. A Royal Mint gostaria de trabalhar com uma pro
gramação just in time, mas, devido à natureza do produ
to e às implicações da não-disponibilidade do dinheiro, é 
obrigada a manter um estoque de segurança predetermi
nado para cobrir quaisquer faltas. 

Como em qualquer operação de manufatura, o cus
to unitário do produto é um fator crítico na medida do 
desempenho, e no caso da Royal Mint, há somente um 
único limite de custos, que é o valor de face das moedas 
produzidas. Por isso, esse processo de manufatura em 
massa deve focalizar a monitoração de seus custos ope
racionais . O resultado do pagamento pelo produto é um 
conceito interessante no setor de "cunhagem" e no Rei
no Unido. Os bancos de compensação pagam o valor de 
face das moedas ao Tesouro, e o contrato anual com a 
Royal Mlnt é baseado no acordo do Tesouro de cobrir 
uma porcentagem fixa de seus custos fixos e o custo va
riável de cada unidade comprada durante o ano. A Royal 
Mint pode enviar a fatura do Tesouro pelas moedas pro
duzidas. 

http:londoneye.com
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As moedas são custeadas em termos de libras por 
milhar de peças. Do total de custo, aproximadamente 40 
a 50% compreendem o custo de matéria-prima, e os ou
tros 20 a 40% são devidos ao processo de produção que 
transforma o metal bruto em uma moeda "em branco". A 
estam pagem real do símbolo e do valor na moeda com a 
simultânea marcação de suas bordas representam parte 
quase insignificante do custo total do processo, princi

. palmente devido às grandes economias de escala nessa 
etapa. A eficiência do processo de estampagem é nomi
nalmente determinada pela expectativa de vida do cunho 
da moeda, e a pesquisa da Mint compreende iniciativas 
para melhorar os materiais usados tanto nas moedas 
como nas matrizes para aumentar esse período de uso. 
As máquinas de cunhar usadas no processo de manufa
tura são flexíveis, visto que podem produzir qualquer 
moeda do Reino Unido e a maioria das moedas estrangei
ras, sem despender muito tempo com as trocas, e os pe
didos podem variar de um bilhão de moedas para um 
país grande até um pedido de 5.000 moedas para uma 
pequena ilha. As máquinas são capazes de operar avelo
cidades de até 750 moedas por minuto; por isso, um lote 
de 5.000 moedas é muito dispendioso, mas mesmo as
sim ainda viável. 

Uma preocupação tem sido a ameaça de o custo in
trínseco do metal bruto exceder o valor de face da moe
da, algo que tem prevalecido nos países com inflação 
alta que leva à retirada de circulação de moedas por 
aqueles que desejam capitalizar os retornos proporciona
dos pelo material de base. No Reino Unido, as moedas 
de pequeno valor estavam chegando a esse ponto, e a 
Casa da Moeda teve que modificar a composição das 
moedas de 1 e 2 centavos para um núcleo de aço com 
uma camada externa de cobre eletrodepositado. Isso re
duziu o custo unitário da moeda e também aumentou 
seu tempo de vida esperado, por que usava um metal de 
base mais barato. Esse novo formato de moeda repre
senta a maior mudança no processo de manufatura de 
moedas que ocorreu nos últimos anos, e o núcleo de aço 
carbono comum é submetido à eletrodeposição, na qual 
uma camada de cobre, níquel ou latão é depositada. Isso 
resultou em um processo que ajudará na conservação 
dos materiais. A redução nos custos também está sendo 
conseguida sem redução notável no valor reconhecido 
da moeda. Outra conseqüência do procedimento de ele
trodeposição é que as moedas têm propriedades magné
ticas devido à presença do núcleo de aço carbono co
mum, o que causou problemas iniciais para fabricantes 
de máquinas automáticas de venda de produtos. 

Fonte: Reproduzido com a gentil permissão da Royal 
Mint. 

Questões 

1. 	 Qual o "conceito" dos produtos da Mint (Casa da 
Moeda)? 

2. 	Explique os critérios que a Mint precisará considerar 
quando projetar novas cunhagens. 

3. 	Como o conceito de projeto simultâneo pode ser apli
cado no projeto de cunhagem? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Descreva o que você pensa ser o concei
to, o pacote e os processos principais 
envolvidos na criação/ produção ou for
necimento dos seguintes itens: 

- um carro de alto desempenho 

- uma viagem aérea 

- uma consulta com o dentista 

- um livro-texto de administração de 
produção 

2. 	 Usando seus conhecimentos como clien
te de uma biblioteca da universidade, 
tente gerar três novas maneiras para 
melhorar os serviços da biblioteca para 
você. Discuta a aceitabilidade, a pratici
dade e a viabilidade de cada uma. 

3. 	 Desmonte um produto simples, como 
uma caneta ou um cassete velho. Expli
que como pode ter sido montado (enge
nharia reversa) e verifique se você pode 
melhorar seu projeto. 

4. 	 Explique a diferença entre uma idéia e 
um conceito. Um cabeleireiro está ana
lisando a alternativa de abrir um salão 
em um campus. Desenvolva essa idéia 
de acordo com o que você pensa que 
possa ser um conceito aceitável, prático 
e viável. 

5. 	 Olhe cuidadosamente para um item de 
mobília que você possui e crie uma es
trutura de produto e uma lista de mate
riais para ele . Não esqueça os pregos, os 
diferentes tipos de parafusos e cola. 

6. 	 Desenhe um diagrama de fluxo de in
formações, descrevendo os processos de 
decisão envolvidos em uma decisão 
quer você deve tomar com freqüência, 
como o que fazer à noite. Avalie a com
plexidade e a perfeição do diagrama. 

7. 	 Desenhe um diagrama de fluxo de pro
cesso, descrevendo sua última consulta 



com o médico. Como você acha que o 
processo poderia ser melhorado? 

8. 	 Blueprinting, de uma forma ou de outra, 
é uma ferramenta-chave para analisar, 
projetar ou desenvolver produtos e servi
ços. Por que você acha que isso é assim? 

9. 	 Aplique o desdobramento da função 
qualidade a um compasso e avalie quão 
bem ele parece atender a suas necessi
dades percebidas. 

10. Explique o que significa "projeto intera
tivo" e discuta os benefícios para as or
ganizações que o empregam. 

11. Por que é difícil ou inadequado separar 
o projeto de um produto ou o serviço 
do projeto do processo que o produz? 

12. Leia o quadro sobre o projeto do Multi
mix da Braun no início deste capítulo e 
responda às seguintes perguntas: 
a. 	 Em que grau os "Princípios de proje

to da Braun" parecem incorporar 
elementos de: 
- projeto para manufatura? 

- padronização? 

- engenharia simultânea? 

- desdobramento da função quali

dade? 

b. 	 Quais são os objetivos de desempe
nho mais importantes para a Braun? 

c. 	 A Braun escolheu realizar a maior 
parte de suas operações de manufa
tura na Europa e muitas delas na 
Alemanha. Quais são as conseqüên
cias dessa política para o projeto 
dos produtos da companhia? 

13. Como 	o conceito de projeto interativo 
pode ser aplicado a um varejista basea
do em internet de MP3? 

14. Como a técnica 	QFD poderia ser apli
cada a um centro de conferência ou 
hotel? 
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INTRODUÇÃO 

Nenhuma operação produtiva, ou parte 
dela, existe isoladamente. Todas as operações fa
zem parte de uma rede maior, interconectada 
com outras operações. Essa rede inclui fornece
dores e clientes. Também inclui fornecedores dos 
fornecedores e clientes dos clientes e assim por 
diante. Em nível estratégico, os gerentes de pro
dução estão envolvidos em "projetar" a forma e a 

configuração da rede na qual a operação está in 
serida. Essas decisões de projeto da rede come
çam com a definição dos objetivos estratégicos 
para a posição da operação na rede. Isso ajuda a 
produção a decidir como quer influenciar a for 
ma geral de sua rede, a localização de cada ope
ração produ ·va e como administrar sua capaci
dade geral dentro da rede. Este capítulo trata de 
todas essas decisões estratégicas de projeto no 
contexto das redes de operações. 
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Por que uma empresa deve adotar a perspectiva de rede de suprimento total? 

oque está implícito na configuração da rede de suprimentos? 

Onde uma operação produtiva deve estar localizada? 

Qual a capacidade que uma operação deve planejar ter? 

PERSPECTIVA DA REDE 

Começamos nosso tratamento do projeto de 
processos de transformação definindo a operação 
produtiva no contexto de todas as outras opera
ções com as quais interage, algumas das quais 
são seus fornecedores e outras, seus clientes. Ma
teriais, peças, outras informações, idéias e às ve
zes pessoas, tudo flui pela rede de relações clien
te-fornecedor formada por essas operações. No 
lado do fornecimento , uma operação tem seus 
fornecedores de peças ou informações ou servi
ços. Esses fornecedores têm seus próprios forne
cedores, que, por sua vez, também têm fornece
dores etc. No lado da demanda, a operação tem 
clientes. Esses clientes podem não ser os usuários 
finais dos produtos ou serviços da operação; po
dem ter seu próprio conjunto de clientes. 

No lado do fornecimento, há um grupo de 
operações que fornecem diretamente para a ope
ração; estas em geral são chamadas fornecedores 
de "primeira camada". São supridos por fornece
dores de "segunda camada". Alguns fornecedores 
de segunda camada podem, entretanto, suprir a 
operação diretamente, contornando um elo da 
rede. Analogamente, no lado da demanda da 
rede, os clientes da "primeira camada" são o 
principal grupo de clientes da operação produti
va. Estes, por sua vez, suprem clientes de "segun
da camada", embora novamente a operação pos
sa, às vezes, fornecer diretamente para clientes 
de segunda camada. Os fornecedores e clientes 
que têm contatos diretos com uma operação são 
denominados de rede imediata de fornecimento , 
enquanto todas as operações que formam rede 
de fornecedores de fornecedores e clientes de 
clientes etc. são chamadas de rede total de supri
mentos. 

A Figura 6.2 ilustra a rede total de supri
mentos para um fabricante de artigos domésticos 
de plástico (tigelas de cozinha, potes para ali
mentos etc.). Note que, no lado da demanda, o 

fabricante de artigos domésticos fornece alguns 
de seus produtos básicos a atacadistas que forne
cem a pontos-de-venda varejistas. Também for
nece, entretanto, a alguns varejistas diretamente 
produtos "produzidos sob encomenda". 

Junto com o fluxo de bens dos fornecedores 
para os clientes, cada elo da rede enviará, no 
sentido inverso, pedidos e informações para seus 
fornecedores. Quando os estoques se reduzem, 
os varejistas fazem pedidos ao atacadista ou dire
tamente ao fabricante. O atacadista, da mesma 
forma, fará pedidos ao fabricante, que por sua 
vez fará pedidos a seus fornecedores, que com
pletarão seus próprios estoques com os produtos 
que recebem de seus fornecedores. É um proces
so de duas vias, com bens fluindo em um sentido 
e informações no sentido contrário. 

Não são somente os fabricantes que são par
te de uma rede de suprimentos. As operações de 
serviços também têm fornecedores e clientes, que 
por sua vez também têm seus próprios fornece
dores e clientes. A Figura 6.3 mostra a rede de 
suprimentos de uma operação que administra um 
shopping center. 

Por que considerar toda a rede? 

Em seu nível mais estratégico, a atividade 
de projeto em administração de produção deve 
incluir toda a rede da qual uma operação faz par
te. Há três razões importantes para isso. ] 

• Ajuda 	a empresa a compreender como 
pode competir mais efetivamente. 

• Ajuda a identificar ligações entre nós 	es
pecialmente significativas na rede. 

• Ajuda a empresa a focalizar uma perspec
tiva de longo prazo na rede. 

1 JONES, C. Cross-boundary supply chain manage
ment. Professional Engineer, v. 3, n" 5, 1990. 
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Fornecedores de Fornecedores de Clientes de Clientes de 
seguntla camada primeiracamada primeiracamada segunda camada 
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_/ '----_... 
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wa"" 6.2 Rede de operações para um fabricante de artigos domésticos de plástico. 
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w4"" 6.3 Rede de operações para um shopping center. 

Compreendendo a competitividade 

Faz sentido que os clientes e fornecedores 
imediatos sejam a principal preocupação de em
presas com mentalidade competitiva. Algumas 
vezes, entretanto, precisam olhar além dessas re
lações imediatas para compreender por que os 
clientes e fornecedores agem de tal forma. Toda 
empresa tem somente duas opções se deseja 
compreender seus consumidores finais ao final 

da rede. E ela pode confiar que todos os clientes 
dos clientes intermediários etc., que formam os 
elos da rede entre a companhia e os consumido
res finais alternativamente, podem tomar para si 
a responsabilidade de entender como os relacio
namentos cliente/ fornecedor transmitem suas 
necessidades competitivas na rede . Cada vez 
mais, as organizações estão seguindo o último 
caminho. Confiar em sua rede imediata é visto 
como colocar fé demasiada no julgamento de ou



tra pessoa sobre aspectos fundamentais para a 
própria saúde competitiva de uma organização. 

Identificando ligações significativas na rede 

A chave para entender redes de suprimentos 
consiste na identificação das partes de rede que 
contribuem para os objetivos de desempenho va
lorizados pelos consumidores finais. Todas as aná
lises de redes devem começar, portanto, com uma 
compreensão do lado "a jusante" da rede. Depois 
disso, as partes da rede que mais contribuem 
para o serviço ao consumidor final precisam ser 
identificadas. Cada elo da rede contribui com al
guma coisa, mas as contribuições não serão 
igualmente significativas. 

Por exemplo, o importante para os consumi
dores finais de encanamentos residenciais e ele
trodomésticos são as empresas instaladoras e de 
serviço que lidam diretamente com os consumi
dores de residências. Elas são supridas por distri
buidores que competem baseados em uma com
binação de preço, variedade e, acima de tudo, de 
uma alta disponibilidade de suprimentos; isso 
significa ter todas as peças em estoques e sempre 
fornecê-las rapidamente. Os fornecedores de pe
ças dos distribuidores contribuem da melhor for
ma para a competitividade de seus clientes, par
cialmente oferecendo um prazo de entrega curto, 
mas principalmente mediante confiabilidade de 
entrega. Os elementos-chaves neste exemplo são 
os estoquistas. A melhor forma de conquistar pe
didos do cliente final, neste caso, é dar aos esto
quistas fornecimento imediato, o que ajuda a 
manter os custos baixos e ao mesmo tempo alta 
disponibilidade de peças. 

Foco em uma perspectiva de longo prazo 

Há ocaSlOes em que circunstâncias tornam 
algumas partes da rede de suprimentos mais fra
cas do que seus elos adjacentes. Uma parada im
portante de máquina, por exemplo, ou uma greve 
de trabalhadores, podem interromper uma ope
ração. Como deveriam então reagir seus clientes 
e fornecedores imediatos? Devem explorar a fra
queza com intenção de melhorar sua própria po
sição competitiva ou devem ignorar a oportuni
dade, tolerar os problemas e esperar que o 
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cliente ou fornecedor finalmente se recupere?~ 
Uma perspectiva de longo prazo na rede de su
primentos seria avaliar as vantagens relativas a 
serem obtidas ajudando ou substituindo o elo 
fraco. 

Decisões de projeto da rede 

A perspectiva da rede é útil porque sugere 
três decisões de projeto especialmente importan
tes. Estas são as mais estratégicas de todas as de
cisões de projetos tratadas nesta parte do livro, e 
por isso não são decisões tomadas com muita fre
qüência. É necessário entendê-las neste ponto, 
entretanto, porque, tendo impacto especialmente 
significativo na estratégia da organização, elas 
estabelecem o contexto no qual todas as outras 
decisões de projeto de processo são tomadas. As 
três decisões são: 

1. 	 Como a rede deveria ser configurada? 
Isso possui dois aspectos. Primeiro, 
como uma operação produtiva pode in
fluenciar a forma que a rede poderá ter? 
Segundo, quanto da rede a operação 
produtiva deveria possuir? Esta última 
questão é chamada decisão de integra
ção vertical. 

2. 	 Onde deve ser localizada cada operação 
da parte da rede pertencente à empresa? 
Se a empresa de artigos domésticos 
construir uma nova fábrica, esta deve 
estar próxima de seus fornecedores óu 
de seus clientes ou em algum lugar en
tre eles? Como a empresa do shopping 
center deve escolher uma localização es
pecífica para seu shopping? Essas deci
sões são denominadas decisões de locali
zação das operações produtivas. 

3. 	 Que capacidade de produção deve ter 
cada operação da parte da rede perten
cente à empresa ao longo do tempo? Que 
tamanho deve ter a fábrica de artigos 
domésticos? Se precisar expandir-se, de
verá fazê-lo em pequenos ou grandes in
crementos de capacidade? Deve assegu
rar-se que em cada momento tenha mais 
ou menos capacidade do que a demanda 
prevista? Estas são chamadas decisões de 
gestão de capacidade produtiva a longo 
prazo. 

2 	 JONES, C. Op. cito 1990. 
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Fornecedores 
de terceira 

camada 

Rede de suprimentos "desordenada" Rede de suprimenlos "ordenada" 

Wa";' 6 .4 Mudanças na rede de suprimentos "desordenada" para "ordenada". 

No Capítulo 13, abordaremos os assuntos 
cotidianos mais operacionais da gestão de redes 
de operações. Neste capítulo, abordaremos essas 
três decisões estratégicas interdependentes men
cionadas. 

CONFIGURANDO A REDE 

Mudando a forma da rede 

Mesmo quando uma operação produtiva 
não possui, ou mesmo controla, diretamente ou
tras operações produtivas na rede, pode ainda as
sim desejar usar sua influência para mudar a for
ma da rede. Isso envolve tentar gerenciar o 
comportamento da rede por meio de sua reconfi
guração, de modo a mudar o escopo de atividades 
desempenhadas em cada operação e a natureza 
dos relacionamentos entre eles. Reconfigurar a 
rede de suprimentos muitas vezes envolve a fu
são de partes da operação - não necessariamente 
uma mudança da propriedade sobre partes da 
operação, mas uma realocação da responsabilida
de pela realização de tais atividades. 

O exemplo mais comum de reconfiguração 
de rede veio das tentativas feitas nos últ imos 
anos por muitas empresas de redução do número 
de fornecedores com quem possuíam contato di
reto. A complexidade de lidar com muitas cente
nas de fornecedores pode ser cara para uma ope
ração, mas, muitas vezes mais importante, pode 
também impedir a operação de desenvolver um 
relacionamento próximo com o fornecedor. Não é 
fácil ter um relacionamento próximo com cente
nas de diferentes fornecedores. Isso levou muitas 
empresas a reconfigurar suas redes de suprimen

to, tornando-as mais simples e mais organizadas 
(veja Figura 6.4). 

Fornecedores de Sistema Automotivo3 

Dê uma olhada na parte dianteira de um carro - so
mente a parte dianteira, aquela com pára-choque, grade 
do radiador, farol , lanternas, emblema do carro e assim 
por diante. Em algum momento, cada um desses com
ponentes vinha de fornecedores especialistas diferentes. 
Agora, todo esse "módulo" pode vir de um mesmo "for
necedor de sistema ou módulo". Fabricantes tradicionais 
de carros estão diminuindo de tamanho e confiando em 
fornecedores de sistemas, como a TRW nos EUA, a 
Bosch na Alemanha, e a Magna no Canádá, para forne
cê-los em pedaços mais completos do carro . Alguns 
desses fornecedores de sistemas são empresas globais 
que se assemelham aos próprios fabricantes de carros 
em abrangência e alcance. Entre elas, está a Magna. Se
diada no Canadá, possui mais 4.000 empregados nos 
EUA, Canadá, México, Brasil e China, fabricando desde 
submontagens de grades frontais para a Honda, General 
Motors e Daimler-Chrysler até painéis de instrumentos 
para o Jaguar XK8 e carroceria para o carro esporte 
BMW Z3. A Magna, assim como outros fornecedores de 
sistemas, beneficiou-se da mudança de estratégia de for
necimento na fabricação de carros. As pressões de custo 
forçaram os fabricantes de carros a deixar seus fornece
dores assumirem mais responsabilidades pela engenha
ria e pré-montagem. Isso também significa trabalhar 
com menos fornecedores. Por exemplo, nas operações 
européias da Ford , o antigo modelo Escort usava peças 
de cerca de 700 fornecedores diretos, enquanto o novo 
modelo Focus usa peças de somente 210. Modelos futu
ros podem ter menos de 100 fornecedores diretos. Pos
suir menos fornecedores diretos também significa um 
desenvolvimento conjunto mais fácil. Por exemplo, a 

3 ZWICK, S. World Ca rs. Time Magazi7le, 22 Feb. 
1999. 
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Etapas integradas verticalmente 
transacionam somente entre si 
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Dh"" 6.5 Direção, amplitude e equilíbrio de integração verticaL 

Volvo, que atribui grande ênfase à segurança do passa
geiro, juntou-se com um fornecedor (a Autoliv) para de
senvolver sistemas de segurança incorporando aír bags 
laterais. Em resposta a seu apoio, aVolvo obteve direitos 
exclusivos para usar o sistema no primeiro ano. Um nú
mero menor de fornecedores de sistemas também facili
ta a atualização das peças. Enquanto um fabricante de 
carro pode não achar econômico mudar seus sistemas 
de bancos mais de uma vez a cada sete ou oito anos, um 
fornecedor especialista pode ter, em desenvolvimento pa
ralelo, vários tipos alternativos de bancos de uma só vez. 

Questão 

Quais são as implicações de as empresas reduzirem 
o número de fornecedores diretos, tanto para os fornece
dores como para os consumidores? 

Integração vertical 

Integração vertical é o grau e a extensão de 
propriedade que uma organização tem da rede 
da qual faz parte. Em sentido estratégico, envol
ve a análise, pela organização, da conveniência 
de adquirir fornecedores e/ ou clientes. No nível 
de produtos ou serviços individuais) significa que 
a operação está decidindo se produz um compo
nente individual específico, ou se ela mesma rea
liza um serviço específico, ou, alternativamente, 
compra-o de um fornecedor. 

Os Profs. Hayes e Wheelwright da Harvard 
Business School4 definem estratégica de integra
ção vertical de uma organização em termos: 

HAYES, R. H.; WHEELWRIGHT, S. C. Restoring 
OU I" competi tive edge . John Wiley, 1994. 

• 	 da direção da expansão; 

• da amplitude necessária de processo; 

• do equilibrio 	resultante entre as etapas 
verticalmente integradas. 

A Figura 6. 5 ilustra isso. 

Direção da integração vertical 

A primeira decisão de integração vertical 
que uma organização deve tomar diz respeito à 
direção na Qual tem interesse de exercer proprie
dade na rede. Se o fabricante de artigos de plásti
co ilustrado na Figura 6.2 decidir que deve con~ 
tro1ar parte maior de sua rede, deve expandir-se 
comprando um de seus fornecedores (tornan
do-se seu próprio distribuidor de plástico, por 
exemplo) , ou comprando um de seus clientes 
(um atacadista ou um varejista)? A estratégica de 
expandir-se no lado do fornecimento da rede às 
vezes é chamada integração vertical a montante 
(upstream), ou para trás, e de expandir-se para o 
lado da demanda é, às vezes, chamada integra
ção vertical a jusante (downstream) , ou para a 
frente. 

Amplitude da integração vertical 

Depois de estabelecer sua direção e sentido 
de expansão, uma organização deve deCidir até 
que ponto deseja lançar sua iniciativa de integra
ção vertical. Algumas organizações deliberada
mente escolhem não integrar até um nó muito 

4 
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distante de sua poslçao original na rede. Por 
exemplo, a empresa do shopping center ilustrada 
na Figura 6.3 pode decidir que deseja concen
trar-se somente na gestão de suas propriedades 
atuais e da localização, financiamento e constru
ção de novas propriedades. Não deseja tornar-se 
um varejista em seus próprios shoppings, nem 
quer empregar pessoal de segurança, manuten
ção ou limpeza. Em vez disso, está contente em 
especializar-se no que conhece melhor e "com
prar" todos os serviços que são necessários para 
fazer funcionar os shopping centers. 

Alternativamente, algumas organizações es
colhem tornar-se muito integradas verticalmente. 
Consideramos uma grande empresa internacional 
de alumínio, por exemplo. Pode estar envolvida 
com fusão de minerais que produzem alumínio 
(bem como com a reciclagem de produtos usados 
de alumínio) para produzir os lingotes básicos 

. desse material. Também pode ter operações que 
transformam os lingotes em chapas de alumínio. 
Outras unidades produtivas podem laminar mais 
ainda as chapas para produzir folhas de alumínio 
que podem ser transformadas em recipientes 
(para alimentos para viagem ou congelamento 
caseiro) - o que é feito em outra unidade produ
tiva. 

Equilíbrio entre etapas 

A decisão final de integração vertical não 
diz respeito estritamente à propriedade da rede; 
é relativa à capacidade e, em certo grau, ao com
portamento operacional de cada etapa na rede. O 
equiUbrio da parte da rede pertencente a uma or
ganização é o nível da capacidade de cada etapa 
na rede que é dedicado a fornecer à etapa se
guinte. Assim, um relacionamento de rede total
mente balanceado é aquele no qual uma etapa 
produz somente para a próxima na rede e satis
faz totalmente a suas exigências. Equilíbrio in
completo nas etapas permite que cada etapa ven
da seus produtos a outras empresas ou comprem 
alguns de seus suprimentos de outras empresas. 

Redes completamente balanceadas têm a 
virtude da simplicidade e também permitem que 
cada etapa focalize as necessidades da seguinte 
ao longo da rede. Tendo que fornecer para ou
tras organizações, talvez com necessidades ligei
ramente diferentes, podem dispensar atenção e 
esforços necessários a seu (próprio) cliente prin

cipa!. Uma rede totalmente auto-suficiente, 
entretanto, às vezes não é viável, nem necessaria
mente desejável. 

Efeitos da integração vertical 

Os benefícios e limitações da integração ver
tical são complexos e as organizações, em dife
rentes circunstâncias com diferentes objetivos, 
têm probabilidade de tomar diferentes decisões. A 
questão de integração vertical a que todas as or
ganizações devem responder é relativamente 
simples, mesmo se a decisão em si não o for. "As 
vantagens que uma integração vertical confere, 
dado um conjunto particular de circunstâncias de 
uma organização, atendem aos objetivos de de
sempenho necessários para ela competir mais 
efetivamente em seus mercados?" Por exemplo, 
se os principais objetivos de desempenho de uma 
operação são confiabilidade de entrega e atendi
mento a mudanças de curto prazo nas necessida
des de fornecimento dos clientes, a questão-cha
ve deve ser "Como a integração vertical melhora 
a confiabilidade e a flexibilidade de entrega?" 
Responder a essas questões significa julgar dois 
conjuntos de fatores opostos - os que favorecem 
o potencial para melhorar o desempenho e os que 
trabalham contra a realização desse potencial. 

Integração vertical afeta a qualidade 

Os benefícios potenciais de qualidade da in
tegração vertical derivam da proximidade da 
operação produtiva com seus clientes e fornece
dores. As origens de quaisquer problemas de qua
lidade são normalmente mais fáceis de rastrear 
por meio de operações "internas à empresa" do 
que mediante fornecedores externos. Atuando 
contra isso, existe o perigo de que operações de 
casa, que estão livres da disciplina de uma verda
deira relação comercial, tenham menos incenti
vos para cooperar na me[horia da qualidade, se 
não houver uma possibilidade real de perder os 
negócios com seus clientes cativos. 

Integração vertical afeta a rapidez 

Operações verticalmente integradas podem 
significar sincronização mais próxima de progra
mações, o que acelera a passagem de materiais e 
informações ao longo da rede. Além disso, estar 



próximo de fornecedores e clientes pode ajudar a 
reduzir o risco de produzir produtos ou serviços 
para os quais a demanda nunca se materializa. 
Essas vantagens potenciais podem ser destruídas 
se demanda garantida "em casa" significar que os 
clientes "da casa" terão baixa prioridade em rela
ção aos clientes externos, que podem fazer seus 
negócios com qualquer outra empresa. 

Integração vertical afeta a confiabilidade 

Melhores comunicações ao longo de uma 
rede verticalmente integrada também podem re
sultar em promessas de entrega mais confiáveis. 
Mesmo quando obstác.ulos internos significarem 
que as entregas serãú perdidas, haverá maior 
probabilidade de os fornecedores da casa identi
ficarem o problema, de forma que o cliente pode
rá ser notificado. Tudo isso pressupõe novamente 
que o relacionamento entre elos verticalmente 
integrados na rede de fato receberão prioridade 
alta, em vez de serem deixados de lado em favor 
de clientes que podem negociar com concorren
tes se não estiverem satisfeitos com o serviço que 
recebem. 

Integração vertical afeta a flexibilidade 

Integração vertical fornece o potencial de 
flexibilidade para guiar desenvolvimentos tecno
lógicos, bem corno negá-los aos concorrentes. 
Integração vertical a jusante fornece o potencial 
para desenvolver produtos e serviços que aten
dem mais específica e precisamente a necessida
des dos clientes. O perigo é que, se a atenção da 
gerência estiver dispersa demasiada e superficial
mente ao longo de uma ampla rede integrada 
verticalmente, serão perdidas as oportwtidades 
para explorar elos estruturais, por causa da dis
persão de atenção. No que diz respeito à flexibil i
dade de volume e de entrega, possuir os fornece
dores pode proporcionar o potencial par~ ditar 
mudanças de volume a fim de ajustar-se a flutua
ções a jusante, bem como ajudar a expedir pedi
dos específicos pela rede. Contra isso, pode ilaver 
relutância para impor alterações de volume a for
necedores e clientes da casa. Às vezes, é mais fá
cil ser comerciante realista com empresas inde
pendentes. 
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Integração vertical afeta o custo 

Operações integradas verticalmente podem 
proporcionar o potencial para compartilhamento 
de alguns custos, como pesquisa e desenvolvi
mento ou logística, por exemplo. A longo prazo, 
a integração vertical também pode permitir que a 
capacidade, e portanto a utilização de capacida
de, seja equilibrada. Talvez mais significativa
mente, se as margens forem altas nas operações 
fornecedoras, isso permite que empresas integra
das captem os lucros que seriam perdidos e redu
zam os custos de peças ou serviços comprados. 
Isso pressupõe que outros clientes de um forne
cedor recentemente adquirido continuem satisfei
tos em fazer negócios com ele. Se não estiverem, 
a demanda pode cair e, logo, os custos unitários 
podem aumentar. Mesmo se a demanda manti
ver-se no mesmo nível, há a questão de a gerên
cia, que agora está preocupada com negócios 
mais diversos, deixar de estar tão preocupada em 
manter os custos baixos, como uma que está con
centrando-se em manter seus clientes. 

LOCALIZAÇÃO DA CAPACIDADE 

Depois de decidir sobre a configuração de 
sua rede de operações por meio de decisões de 
integração vertical, uma organização deve esco
lher a localização de cada operação. A localização 
é a posição geográfica de uma operação relativa~ 
mente aos recursos de input, a outras operações 
ou clientes com os quais interage. Nem todas as 
operações podem justificar logicamente suas lo
calizações. Algumas estão onde estão por razões 
históricas. Mesmo as operações que "estão aí por
que estão" implicitamente tomam uma decisão 
de não se mudar. Provavelmente, sua hipótese é 
que o custo e a ruptura envolvidos na mudança 
de localização não compensariam os benefícios 
potenciais de melhor localização. 

Importância da localização 

Atribui-se ao Lord Seif, chefe da Marks and 
Spencer, organização varejista sediada no Reino 
Unido, a frase: 

"Há três coisas importantes em vendas no 
varejo: localização, localização e localização." 
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Todas as operações de venda no varejo sa
bem exatamente o que ele quer dizer: estar na 
localização errada pode ter impacto significativo 
nos lucros. No comércio varejista, uma diferença 
de alguns metros na localização pode fazer dife
rença entre lucro e prejuízo. 

A decisão de localização também é impor
tante em outros tipos de operação. Por exemplo, 
localizar mal um quartel de bombeiros pode di
minuir o tempo médio de viagem para os bombei
ros chegarem aos locais dos incêndios; localizar 
uma fábrica onde é difícil atrair mão-de-obra 
com as qualificações adequadas afetará a eficácia 
de sua produção e assim por diante. Em outras 
palavras, as decisões de localização normalmente 
terão efeito nos custos de produção, bem como 
sua habilidade de servir seus clientes (e, portan 
to, em suas receitas) . Outra razão pela qual as 
decisões de localização são importantes é que, 
uma vez tomadas, são difíceis de desfazer. Os 
custos de mudança de uma operação de um lo
cal para outro podem ser extremamente altos, 
assim como o risco de criar inconvenien tes para 
os clientes . Nenhuma operação deseja mudar de 
local com muita freqüência. 

Razões para decisões de localização 

Há duas categorias de estímulos que influem 
nas decisões de localização das organizações : 

• 	 alterações na demanda de bens e serviços; 

• 	 alterações na oferta de insumos para a 
operação. 

As decisões de localização em virtude de al
terações na demanda em geral são devidas a au
mentos ou reduções no volume agregado de de
manda. Por exemplo, o aumento da demanda 
para um fabricante de roupas pode exigir capaci
dade maior. A empresa poderia expandir seu lo 
cal atual ou, alternativamente, se o local não 
comportar uma instalação maior, poderia escolher 
um local maior em outra região. Uma terceira op
ção seria manter a fábrica existente e encontrar 
uma segunda localização para uma fábrica adi
cional . Duas dessas alternativas envolvem uma 
decisão de localização. 

Operações de processamento de clientes 
com alto contato em geral não podem escolher 
expandir-se no mesmo local para atender a de

manda maior. Por exemplo, se uma empresa que 
oferece serviço de processamento de fotos em 
uma hora é tão bem-sucedida que deseja expan
dir suas atividades, ampliar seu local atual traria 
somente poucos negócios a mais. A empresa ofe
rece um serviço local, e, portanto, conveniente. 
Parte de sua forma de competir é estar num local 
próximo a seus clientes. Encontrar nova localiza
ção para uma operação adicional provavelmente 
é sua única opção para expansão. 

Alterações no custo, ou disponibilidade, do 
suprimento de insumos para a operação é a outra 
razão para tomar a decisão de localização. Por 
exemplo, uma empresa de mineração ou perfura
ção de petróleo precisa deslocar-se quando os 
minérios que está extraindo se esgotam; uma 
empresa de manufatura pode escolher realocar 
sua produção para uma parte do mundo onde os 
custos de mão-de-obra são baixos, porque os re
cursos equivalentes (pessoas) em sua localização 
original tornaram-se caros. Às vezes, é o preço da 
terra que provoca a mudança. Por exemplo, uma 
empresa pode escolher mudar seu escritório cen
tral, porque o valor do terreno que ocupa repre
senta uma excelente alternativa para venda, ge
rando fundos consideráveis para a empresa. 

Disneylandia5 

Do ponto de vista da Walt Disney Corporation, a de
cisão de investir no projeto Disneylandia Paris foi uma 
das decisões de localização mais importante que já fize
ram. A decisão foi tomada em duas partes. Primeiro, de
veria a Disney abrir um de seus famosos parques temáti
cos na Europa? Segundo, se sim , onde na Europa 
deveria ser localizado? 

A decisão da Disney de localizar-se na Europa foi in
fluenciada parcialmente por suas experiências no Japão. 
A Disneylandia de Tóquio, aberta oficialmente em 1983, 
teve enorme sucesso desde a abertura. Na Europa, entre
tanto, já havia um mercado bem estabelecido para férias 
na Flórida, que dizia respeito tanto à Disney como a ou
tros parques temáticos. Para os turistas do Reino Unido, 
especialmente a Flórida era somente um pouco mais cara 
do que viajar para o que, mais tarde, ficou conhecido 
como a Euro Disney, com o benefício de melhor clima. 
Havia também uma diferença entre a visão japonesa dos 
temas da Disney e os da Europa. Muitas histórias da Dis
ney são baseadas em lendas européias. "Por que", disse

5 Unlucky ar unwise? Financiai Tim es , 13 Na v. 
1993; LOVEMAM, G. Eura Disney: the fi rst 100 days . Har
vard Business School Case 5tudy. 5-093-013. 



ram alguns críticos , "construir um castelo falso em con
tinente cheio de castelos reais? Por que construir um 
parque temático em um continente que em si mesmo já é 
um 	parque temático?" 

Se algumas dúvidas perturbaram a Disney, elas fo
ram vencidas. Em seguida, decidiu onde na Europa ia 
construir o parque. Pelo menos dois lugares foram con
siderados - um na Espanha e outro na França. A vanta
gem da França é que estava numa localização mais cen
traI. A demografia da Europa significa que, localizando 
seu parque temático 30 quilômetros a leste de Paris, ele 
estaria a uma distância de viagem relativamente fácil de 
literalmente milhões de cliente potenciais. Geografica
mente, a Espanha era menos conveniente . Havia tam
bém, nessa parte da França, uma infra-estrutura de 
transporte já boa, que foi ainda melhorada pelo governo 
francês como um fator indutor. Ogoverno francês ainda 
ofereceu à Disney numerosos outros fatores financeiros 
indutores. 

A Espanha, geograficamente mais isolada e prova
velmente incapaz de oferecer atratividade semelhante aos 
fatores indutores do governo francês, tinha, entretanto, a 
vantagem crítica de clima melhor e mais previslvel. O 
que talvez não tenha sido previsto na época foi a hostili
dade dos meios de comunicação franceses ao que al
guns viam como o imperialismo cultural. O projeto foi 
chamado de "Chernobyl cultural" e descrito por um críti
co francês como "um horror feito de papelão, plástico e 
cores apavorantes; uma construção de goma de mascar 
endurecida e folclore idiota extraído de livros cômicos 
escritos para americanos obesos" . Inicialmente, também 
houve algumas questões culturais relatadas no recruta
mento e treinamento do pessoal (ou "elenco" , como a 
Disney os chama) . Nem todos os europeus (especial
mente franceses) foram tão receptivos aos códigos de 
comportamento e vestuário como seus equivalentes nos 
empreendimentos Disney nos Estados Unidos 

Questões 

1. 	 Resuma as principais questões que influenciaram a 
decisão da Walt Disney Corporation de localizar a 
Euro Disney perto de Paris. 

2. 	 Em sua opinião, quais dificuldades a Disney Corpora
tion enfrentou nos primeiros dias de funcionamento 
da Disneylandia Paris? 

3. 	 Quando da transferência de uma operação de serviço 
como esta, entre culturas regionais ou nacionais, 
quais mudanças são necessárias ao projeto de ope
ração? 

Objetivos da decisão de localização 

o objetivo global da decisão de localização 
é at ingir um equilíbrio adequado entre três 
subobjetivos relacionados: 
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• 	 custos espacialmente variáveis da operação 
(espacialmente variável significa que algo 
se altera com a localização geográfica) ; 

• 	 serviço que a operação é capaz de prestar 
a seus clientes; 

• 	 receita potencial da operação. 

Em organizações com fins lucrativos. os dois 
últimos objetivos estão relacionados. A hipótese ' 
de que, quanto melhor o serviço da operação 
prestado a seus clientes, tanto melhor será seu 
potencial para atrair clientes e, conseqüentemen
te, gerar receita. Em organizações sem fins lucra
tivos, o potencial de receitas pode não ser um ob
jetivo relevante, logo custo e serviço ao cliente 
são em geral considerados como os objetivos 
principais da localização. 

Ao tomar decisões sobre a localização de 
uma operação, os gerentes devem preocupar-se 
em minimizar os custos espacialmente variáveis e 
examinar as receitas/ serviços ao cliente. A loca
lização afeta os dois, mas não igualmente para 
todos os tipos de operações. Por exemplo, locali
zação tem pouca probabilidade de afetar signifi
cativamente as receitas de uma operação de ma
nufatura pura. Por outro lado, os custos da 
produção provavelmente serão afetados pela lo
calização. Serviços, por outro lado, geralmente 
terão custos e receitas afetados pela localização. 

A decisão de localização para qualquer ope
ração é determinada pela influência relativa dos 
fatores do lado da oferta e do da demanda. Veja 
Figura 6.6. 

Influências do lado dos fornecedores 

Custos da mão-de-obra 

Os custos com o emprego de pessoal com 
habilidades específicas pode variar entre diferen
tes áreas em um país, mas provavelmente é um 
fator muito mais significativo quando são feitas 
comparações internacionais. Por exemplo, a Fi
gura 6.7 mostra os custos do trabalho em diver
sos países. Esses custos incluem tanto custos de 
salário direto como outros custos. Estes úl timos 
são impostos de emprego, custos de seguridade 
social, férias e previdência social. Os custos são 
expressos de duas formas. O custo por hora é o 
que as empresas necessitam pagar aos trabalha
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Wa"" 6 .6 Fatores do lado do fornecimento e da demanda que influem nas decisões de localização. 
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W..hEi 6.7 Custos do trabalho por hora e por unidade para países selecionados. 

dores, em média, pela hora de trabalho. Entre inclui tanto os efeitos da diferença de produtivi
tanto, o custo unitário é uma indicação do custo dade entre os países, como a diferença de taxas 
de mão-de-obra por unidade de produção. Isso de câmbio de moedas. 



Variações na taxa de câmbio podem causar 
mudanças dramáticas nos custos unitários ao 
longo do tempo. Apesar disso, no entanto, os 
custos de mão-de-obra exercem grande influên
cia na decisão de localização, particularmente 
para indústrias como a de confecção de roupas, 
onde os custos de mão-de-obra são uma propor
ção relativamente alta dos custos totais. 

Custos da terra 

o custo da aquisição de um terreno é algu
mas vezes um fator relevante na escolha de uma 
localização. Custos de terreno e de aluguel variam 
entre países e cidades. No âmbito local, os custos 
da terra também são importantes. Uma operação 
de varejo, ao escolher locais de "alta classe", pa
gará um nível específjco de aluguel somente se 
acreditar que pode gerar certo nível de receita 
naquele lugar. 

Custos de energia 

Operações que usam grandes quantidades 
de energia, como produtores de al umínio, podem 
ser influenciadas em suas decisões de localização 
pela disponibilidade de energia relativamente ba
rata. Isso pode ser direto, como na disponibilida
de de geração hidroelétrica na regjão, por exem
plo, ou indireto, como com carvão de baixo custo 
que pode ser usado para gerar eletricidade barata 

Custos de transporte 

Os custos de transporte podem ser conside
rados em duas partes: 

a. 	 custos de transporte dos insumos desde 
o fornecedor até o local da operação; 

b. 	 custos de transporte dos bens do local 
de produção até os clientes. 

Enquanto quase todas as operações preocu
pam-se com o item (a), nem todas as operações 
transportam bens até os clientes, mas, em muitas 
situações, estes vêm até a operação (por exem
plo, hotéis) e então não se preocupam com (b). 
Mesmo com operações que transportam seus 
bens até os clientes (a maior parte dos fabrican
tes, por exemplo) , nós consideramos o transporte 
como um fa tor do lado do fornecedor, porque 
quando a localização muda, alteram-se os custos 
de transporte. 
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Proximidade em relação às fontes de supri
mentos domina a decisão de localização quando 
o custo do transporte dos insumos é alm ou difí
cil. O processamento de alimentos e ouuas ativi
dades com produtos agrícolas, por exemplo, em 
geral são realizados próximo às áreas de plantio. 
Inversamente, o transporte até os clienres domi 
na as decisões de localização quando este é cara 
ou difícil. Os projetos de engenharia ci\il, por 
exemplo, são construídos no local onde são ne 
cessários. 

Nissan ganha um novo modelo 

Na indústria automobilística global , os fabricantes 
multinacionais de carros pensam cuidadosamente antes 
de decidir onde gastar o dinheiro necessário à constru
ção de novos modelos. Fatores de custo, impostos locais, 
proximidade de mercados e oportunidades de expansão 
são todos questões que influenciam tais decisões. No 
entanto, igualmente importante é o registro da trajetória 
de melhoria da produção da fábrica. Foi (pelo menos 
parcialmente) o excelente desempenho da produção 
que assegurou à fáb rica Nissan , em Sunderland , na 
Grã-Bretanha. seu novo modelo, que começou a ser pro
duzido em 2000. O programa de melhoria da fábrica 
Sunderland conseguiu, em quatro anos, reduzir os tem
pos de entrega e o número de componentes rejeitados 
significativamente de um patamar que já era baixo. Tam
bém incluía um programa que ajudava os fornecedores a 
aumentar suas próprias habilidades de desenvolvimento 
de produto. As atividades de desenvolvimento de pes
soas dentro da fábrica incluíam melhoria de desenvolvi
mento de carreira, rotação do trabalho para garantir va
riedade no trabalho e mudanças no projeto de trabalho 
no chão da fábrica inspi radas na ergonomia. Tudo isso 
ajudou a levar o desempenho ao nível das médias japo
nesas em várias áreas - fato incomum para fábricas eu
ropéias. A próxima iniciativa (chamada Next 21) objetiva 
trazer os melhores níveis de desempenho japonês a to
das as operações produtivas da Nissan na Europa. 

Que~tões 

1. 	A iniciativa de melhoria que ajudou a fábrica Sunder
land a ganhar seu novo modelo foi chamada de 
NX96. um programa de quatro anos que começou 
em 1992. O novo modelo não foi iniciado até 2000. 
Por que você acha que iniciativas como esta levam 
oito anos para serem desfrutadas? 

2. 	 O que a Nissan fez para ajudar seus fornecedores? 
Por que, em sua opin ião, é tão importante investir 
tempo e esforço em criar uma boa base de supri
mento? 
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Fatores da comunidade 

Fatores da comunidade são os que influen
ciam os custos de uma operação e que derivam 
do ambiente social, político e econômico do lo
cal. Compreendem: 

• 	 impostos locais; 

• 	 restrições de movimentação de capital; 

• 	 assistência financeira do governo; 

• 	 assistência de planejamento do governo; 

• 	 estabilidade política; 

• 	 atitudes locais em relação a investimentos 
estrangeiros no país; 

• 	 língua; 
• 	 amenidades locais (escolas, teatros, lojas 

etc.); 

• 	 disponibilidade de serviço de apoio; 

• 	 histórico de comportamento; 

• 	 restrições ambientais e disposição de rejei 
tas; 

• 	 procedimentos e res trições de planeja
mento. 

Os fatores da comunidade podem ter impac
to direto na rentabilidade de uma organização. 
Não é de surpreender que impostos locais, por 
exemplo, tenham papel importante nas decisões 
de localização de empresas internacionais. Ou
tros, como a língua falada na região, parecem 
não ter muitas conseqüências nos custos, mas na 
prática podem mostrar-se muito importantes 
(veja quadro sobre investimentos japoneses na 
Grã-Bretanha). 

Por que o Japão investiu no Re ino Unido6 

A década de 90 assistiu a centenas de empresas ja
ponesas estabelecerem operações produtivas na Europa. 
Empresas, particularmente de manufatura, reconheceram 
a importância de estabelecer uma base dentro do enorme 
mercado europeu para evitar ter que encarecer seus pro
dutos com taxas de importação. 

Algumas das primeiras grandes empresas que en
traram, como a Nissan, foram atraídas para o Reino 
Unido pelo generoso apoio financeiro do governo e por 

6 PITMAN, J . La nd of the rising Slln casts a long 
shadow. The Tim es, 7 Sept. 1994. GARNER, R. Why Toyota 
chose Derby. Fin anciai Tim es, 5 June 1990. 

concessões nos impostos em áreas de desenvolvimento 
regional. Reconheceram que, embora empregados po
tenciais não tivessem necessariamente as habilidades 
necessárias para produzir seus produtos, eles estavam 
dispostos a ser treinados e não vinham com alguns 
"maus hábitos" trazidos de empregos similares. As che
gadas posteriores tiveram muito menos incentivos finan
cei ros diretos, mas viram as outras vantagens obtidas 
pelos que chegaram primeiro. Em algumas áreas, como 
Telford e Milton Keynes, desenvolveu-se uma massa crí
tica de companhias japonesas, que criaram um fluxo de 
boa pUblicidade que retornou ao Japão e encorajou no
vos interessados nessas regiões. Esse sucesso foi refor
çado por um crescimento em infra-estrutura de apoio , 
como as escolas japonesas, atividades sociais e mesmo 
vendas de alimentos no varejo para auxiliar as famílias 
expatriadas a sentirem-se em casa. 

Outro fator importante foi a língua. Muitas empre
sas de manufatura japonesas estão acostumadas a co
mercializar e produzir nos Estados Unidos, e por isso a 
língua inglesa é a primeira língua estrangeira da maior 
parte dos executivos. Desenhos de produtos e proces
sos, folhas de instruções e programas de computador 
em geral estavam imediatamente disponíveis para uso 
sem necessidade de tradução para o Reino Unido. Isso 
significa risco menor de mal-entendidos e más tradu
ções, e suaviza as comunicações entre a nova fábrica e o 
escritório central no Japão. 

Ficou claro que tanto a qualidade como o custo da 
mão-de-obra eram razões importantes para instala
rem-se no Reino Unido. Enquanto muitas grandes em
presas de manufatura locais vinham criticando o padrão 
educacional da mão-de-obra, as empresas japonesas to
mavam grande cuidado na seleção dos empregados, que 
tinham entusiasmo para aprender, eram adaptáveis , ti
nham grande vontade de trabalhar e eram capazes de 
criar melhorias. Algumas empresas conseguiram níveis 
excepcionalmente altos de desempenho em produtivida
de e qualidade no Reino Unido, a exemplo de sua mão
de-obra japonesa. Outros começaram a exportar produ
tos do Reino Unido para o Japão. Ao mesmo tempo, o 
custo total da mão-de-obra no Reino Unido era relativa
mente baixo, em razão dos salários horários significati
vamente menores do que os pagos em outros países eu
ropeus, e também por causa dos baixos custos indiretos 
com a mão-de-obra. Outras razões significativas para a 
escolha do Remo Unido foram os impostos relativamente 
baixos para as empresas, boas ligações de comunicação 
com a maior parte do mundo e um sistema político e so
cial estável. 

O processo de planejamento do desenvolvimento é 
(como em outras economias mais avançadas) incômodo, 
mas pelO menos étransparente, e problemas com subor
no e protecionismo normalmente não ocorrem. 



Também há outros fatores básicos que não podem 
ser desconsiderados. O Reino Unido é renomado por 
seus excelentes campos de gOlfe; existem moradias es
paçosas no campo próximo às áreas de desenvolvimento 
industrial; Londres é conhecida por suas excelentes op
ções de compras e lazer. Oclima, embora não seja mais 
agradável da Europa, é temperado, e as chuvas não são 
muito diferentes das do Japão. 

Questões 

1. 	 Resuma o que, em sua opinião, representa os princi
pais fatores que favoreceram a Grã-Bretanha a atrair 
investimento do Japão para seu mercado interno. 

2. 	 Nissan, Toyota e Honda possuem, todas, fábricas na 
Grã-Bretanha. Quais fatores você acha que podem in
fluenciar essas fábricas a expandirem ou não? 

Influências do lado da demanda 

Habilidade da mão-de-obra 

As habilidades da mão-de-obra local podem 
ter efeito na reação do cliente aos produtos ou 
serviços que a operação produz. Por exemplo, 
"parques tecnológicos" normalmente são locali
zados próximo a universidades, porque esperam 
atrair companhias que estão interessadas em 
usar as habilidades disponíveis na universidade. 

Adequação do local em si 

Locais diferentes provavelmente têm carac
terísticas intrínsecas diferentes, que podem afetar 
a habilidade de uma operação em atender a seus 
clientes e gerar receitas. Por exemplo, a localiza
ção de um hotel luxuoso de veraneio que oferece 
acomodações de férias de alta classe (como a 
descrita no estudo de caso do Capítulo 2) é mui
to dependente das características intrínsecas do 
local. Localizado próximo à praia, rodeado por 
palmeiras à brisa e com uma vista para uma baía, 
o hotel é muito atraente para seus clientes. Se 
sua localização for mudada alguns quilômetros 
para um distrito industrial, rapidamente perde 
sua atratividade. 

Imagem do local 

Alguns locais são firmemente associados, 
nas mentes dos consumidores, com uma imagem 
específica. Ternos de Savile Row (o centro do 
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distrito de alfaiataria de alta classe em Londres 
podem não ser melhores do que os ternos de alta 
qualidade feitos em qualquer outro lugar, mas, 
localizando sua operação lá, um alfaiate prova
velmente melhora sua reputação e com isso sua 
receita. O produto e as casas de moda de Milão e 
os serviços financeiros da City of London também 
gozam de uma reputação constituída parcialmen
te por sua localização. 

Conveniência para os clientes 

De todos os fatores do lado da demanda, 
este é, para muitas operações, o mais importante. 
Localizar um hospital geral, por exemplo, em 
uma área rural pode ter muitas vantagens para 
seu pessoal e mesmo talvez para seus custos, mas 
seria claramente muito inconveniente para seus 
clientes. Os que visitariam o hospital precisariam 
viajar longas distâncias. Os que estão sendo aten
didos em uma emergência deveriam esperar mais 
do que o necessário para serem internados. Por 
esses motivos, os hospitais gerais estão localiza
dos próximos aos centros de demanda. Analoga
mente, para outros serviços públicos, a localiza
ção tem efeito significativo na capacidade da 
operação de atender eficazmente a seus clientes. 
Da mesma forma, para restaurantes, lojas, ban
cos, postos de combustível e muitas outras opera
ções de alto contato com o cliente, a localização 
determina o esforço que os clientes devem des.
pender para usar a operação e, portanto, sua re
ceita. 

Níveis de decisão de localização 

A decisão de localização normalmente é 
apresentada em três níveis : 

• escolha da região/ país onde será localiza
da a operação; 

• escolha da área do país ou região; 

• escolha do local específico na área . 

Escolha da região ou país 

Cada vez mais, a decisão de localização em 
grandes empresas considera o mundo todo como 
localização possível. Embora tenha sido sempre 
possível fabricar em uma parte do mundo e ven



184 PROJETO 

der em outra, até recentemente operações de 
não-manufatura eram consideradas confinadas a 
seu mercado doméstico. Não mais, as capacida
des produtivas (bem como a imagem de marca) 
de muitas operações de serviços são transferíveis 
por fronteiras nacionais. Empresas como hotéis 
Novotel, os restaurantes McDonald's, as lojas de 

. roupas Benetton e os auditores da Accenture to
mam decisões de localização em âmbito interna
cional. Analogamente, operações de processa
mento de informações agora podem localizar-se 
fora das proximidades de sua sede, graças às so
fisticadas redes de telecomunicações. Se um ban
co percebe uma vantagem de custos em localizar 
parte de sua operação de retaguarda em uma 
parte do mundo onde o "custo por transação" é 
menor, ele pode fazer isso. Os digitadores, os ge
rentes de serviços de computador e os programa
dores de Estocolmo, Frankfurt e Londres atual
mente estão competindo diretamente com os de 
Deli, Kuala Lumpur e Seul. 

Escolha da área dentro de um pais ou região 

Depois de decidir em que país deseja insta
lar-se, uma organização pre isa escolher um a 
área do país. Muitos dos fatores que influencia
ram na escolha do país também têm papel impor
tante na escolha da área. A estabilidade política e 
a língua podem ser considerados importantes no 
conjunto. Os preços dos terrenos, a mão-de-obra 
local, o desenvolvimento da infra-estrutura e fa 
tores de comunidade podem também ter papel 
importante. 

Escolha de um local 

A escolha de um local em uma área é um 
tipo diferente de decisão daquelas tomadas nos 
dois níveis "mais altos". Normalmente, o número 
de alternativas é muito menor. Em qualquer mo
mento, pode haver somente um local disponível, 
e a decisão é aceitá-lo ou não. Se não, a procura 
por um local aceitável continuará. Os fatores usa
dos para aceitar ou rejeitar um local em geral di
zem respeito às características de lUn local espe
cífico e sua vizinhança imediata. Por exemplo, a 
aparência do local e a composição de seu solo 
podem limitar a natureza dos edifícios construí
dos no local. O acesso a algum local por rodovia 
ou ferrovia , de forma que os materiais e bens pos

sam ser enviados convenientemente de e para o 
local, provavelmente também é importante. Ana
logamente, disponibilidade de utilidades, instala
ções de drenagem e disposição de rejeitos deverão 
ser consideradas. Espaço para expansão, por 
exemplo, pode ser uma questão; logo, a possibili
dade de arrendar ou comprar terras adjacentes 
ou próximas ao local pode ser importante. 

Técnicas de localização 

Embora os gerentes de produção precisem 
exercer um nível de julgamento considerável na 
escolha de localizações alternativas, há algumas 
técnicas sistemáticas e quantitativas que podem 
ajudar no processo de decisão. Descrevemos duas 
neste texto - o método de pontuação ponderada 
e o método do centro de gravidade. 

Pontuação ponderada 

o procedimento envolve, em primeiro lugar, 
a identificação de critérios que podem ser usados 
para avaliar as diversas localizações. Em segundo 
lugar, envolve a definição da importância relati
va de cada critério e a atribuição de fatores de 
ponderação ("pesos") par cada um deles. O ter
ceiro passo é avaliar cada localização segundo 
cada critério. A escala de ponruação é arbitrária. 
Em nosso exemplo, usaremos de O a 100, onde O 
r presenta a pior pontuação possívd e 100, a 
melhor. 

Exercício resolvido 

Uma empresa irlandesa, que imprime e faz mate
riais de embalagem especiais para a indústria farmacêu
tica, decidiu constru ir uma nova fábrica em algum lugar 
dos países do Benelux, para oferecer um serviço rápido a 
seus clientes na Europa continental. Para escolher o lo
cai, decidiu avaliar todas as alternativas em relação a di
versos criténos, como os que seguem: 

• o custo do local ; 


• os impostos locais sobre propriedades; 


• 	a dIsponibili dade de mão-de-obra com capacitação 
adequada; 

• o acesso do local à rede de rodovias; 


• o aces o do local ao aeroporto: 


• 	o potencial do local para expansões futuras. 

Após consulta a seus agentes imobiliários, a empre
sa identificou três locais que pareciam bem aceitáveis. 
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Tabela 6.1 Método da pontuação ponderada para três locais . 

Pontuação 

Critérios Ponderação da 
importâ ncia Locais 

A B C 

Custo do local 4 80 65 60 
Impostos locais 2 20 50 80 
Disponibilidade de mão-de-obra capacitada 1 80 60 40 
Acesso a auto-estradas 1 50 60 40 
Acesso a aeroporto 1 20 60 70 
Potencial para expansão 1 ~ ...1Q ~ 

Total 585 580 605~ 

Opção preferida. 

São denominados de locais A, B e C. A empresa também 
analisou cada local e elaborou a tabela com pontuação 
ponderada mostrada na Tabela 6.1. É importante lembrar 
Que as pontuações mostradas na Tabela 6.1 são as que o 
gerente forneceu como uma indicação de como cada lo
cai atende às necessidades específicas da empresa. Nada 
está sendo concluído com relação ao valor intrínseco das 
localizações. Da mesma forma, os pesos são uma indica
ção da importância Que a empresa atribui a cada critério 
nas circunstâncias em Que se encontra. O "valor" de um 
local segundo cada critério éentão calculado multiplican
do sua pontuação pelo peso de cada critério. 

Para o local A, sua pontuação ou nota se
gundo o critério "custo do local" é 80 e o peso 
desse critério é 4; logo, seu valor é de 80 x 4 = 

320. Todos esses valores são somados para cada 
local para obter sua pontuação ponderada total. 

A Tabela 6.1 indica que o local C tem a pon
tuação ponderada total mais alta e por isso seria 

a escolha preferida. É interessante, entretanto, 
notar que o local C tem a menor nota do critério 
que é mais importante para a empresa - custo 
do local. A alta pontuação ponderada atingida 
pelo local C, nos outros critérios, entretanto, 
compensa essa deficiência . Se, na análise dessa 
tabela, uma empresa não aceitar o que lhe pare
cer ser uma inconsistência, então os pesos atri
buldos a cada critério ou as notas dadas n ão re
fletem as preferências da empresa e devem ser 
alterados. 

Método do centro de gravidade 

o método do centro de gravidade é usado 
para encontrar uma localização que mínimiza os 
custos de transporte. É baseado na idéia de que 
todas as localizações possíveis têm um ''valor'', 
que é a soma de todos os custos de trallSporte de 

ma"" 6.8 Método do centro de gravidade. 
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e para essa localização. A melhor localização, 
que minimiza custos, é representada pelo que, 
em uma analogia física, seria o centro de gravi
dade ponderado de todos os ponto de e para 
onde os bens são transportados. Assim, por 
exemplo, na Figura 6.8 dois fornecedores, cada 
um enviando 20 toneladas de peças por mês para 
urna fábrica, estão situados nos pontos A e B. A 
fábrica deve montar essas peças e enviá-las para 
um cliente situado no ponto C. Como o pont C 
recebe o dobro da tonelagem dos pontos A e B 
(assume-se que o custo de transporte seja direta
mente propor ional ao peso dos bens transporta
dos), então seu peso é o dobro do peso dos pon
tos A e B. O local com menor custo de transporte 
para a fábrica está no centro de gravidade de um 
cartão (sem peso), onde as localizações dos dois 
fornecedores e de um cliente estão representadas 
em escala e têm pesos proporcionais à tonelagem 
enviada ou recebida. 

Exercício resolvido 

Uma empresa que opera quatro lojas de artigos 
para jardinagem fora da cidade decidiu manter todos os 
estoques de produtos em um único armazém. Cada loja, 
em vez de manter grandes estoques de produtos, fará 
seus pedidOS ao pessoal do armazém, que enviará esto
ques de reposição para cada loja conforme for necessário. 

A localização de cada loja é mostrada no mapa da 
Figura 6.9. A grade de referência é superposta ao mapa. 
As coordenadas do centro de gravidade da localização 
com menor custo para o armazém, xgeYg, são dadas pe
las fórmulas: 
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onde: 

x, =a coordenada X da fonte ou destino i 
Yi =a coordenada Y da fonte ou destino i 
Vi = a quantidade a ser enviada de ou para a fonte ou 

destino i 

Cada uma das lojas tem um tamanho diferente e di
ferentes volumes de vendas. Em termos do número de 
caminhões de produtos vendidos cada semana, a Tabela 
6.2 mostra as vendas das quatro lojas. 

Tabela 6.2 	 Níveis de demanda por semana (em cami
nhões de produtos vendidos) para cada 
das quatro lojas de jardinagem. 

Vendas por semana 
(cargas de caminhão) 

Parque A 5 
Parque B 10 
Parque C 12 
Parque O 8 

Total 	 35 

Neste caso 

x = (1 x 5) + (5 x.10) + (5 x 12) + (9 x 8) = 534 e
35 	 ' 

- = (2 x 5) + (3 x 10) + (1 x 12) + (4 x 8) = 1 14 
Y 35 ' 

Logo, a localização de custo mínimo para o arma
zém é o ponto (5,34; 1,14) como mostrado na Figura 
6.9, pelo menos teoricamente. Na prática, a localização 
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Localização pelo centro de gravidade para o armazém central das lojas de jardinagem. 



ótima também pode ser influenciada por outros fatores, 
como a rede de transporte. Assim , se a localização ótima 
estava em um ponto com acesso ruim a uma rodovia 
adequada ou em algum outro local inadequado (em uma 
área residencial ou no meio de um lago, por exemplo), 
então a localização deve ser adaptada. A técn ica, entre
tanto, fornece uma indicação da área na qual a emp resa 
deveria procurar por locais para seu armazém . 

Quatro decisões de localização7 

Na prática, as empresas são impulsionadas por uma 
grande variedade de motivos quando fazem suas deci
sões de localização. Aqui , temos quatro Que ilustram a 
diversidade de objetivos da produção. 

• 	Em 1994, a Ford Motor Company embarcou em uma 
das mais radicais reorganizações em escala mundial. 
Parte de seu plano era estabelecer cinco centros de 
programa de veículo (VPCs). Cada VPC assumiria res
ponsabilidade pelo projeto de um ti po particular de veí
culo em todo o mundo. A idéia de formar esses cinco 
VPCs era evitar a duplicação cara de projeto e esforço 
de desenvolvimento. Por exemplo, o Ford Escort, lan
çado no início da década de 90, foi desenvolvido sepa
radamente para os mercados americano e europeu. 
Embora ambos os carros fossem quase das mesmas 
dimensões e objetivassem atingir segmentos mu ito si
milares de seus respectivos mercados, versões inteira
mente independentes foram construídas nos EUA e na 
Europa. A Ford percebeu que localizar o projeto e de
senvolvimento de cada classe de carro em um único 
lugar poderia prevenir esse tipo de desperdício . A lo
calização desses cinco VPCs foi baseada na parte da 
organização que possuía mais experiência e co mpe
tência. Por exemplo, o VPC europeu iria assumir res 
ponsabilidade pelo projeto, desenvolvimento e enge
nharia de todos os carros pequenos e médios da Ford. 
OVPC americano possuía mais experiência em carros 
maiores, caminhões e caminhonetes. 

• O governo pOlonês tem estado envolvido em sua es
tratégia de fazer retornar empresas públicas a mãos 
privadas. Uma indústria em particular tem atraido inte 
resse e investimento consideráveis de empresas oci
dentais. A capacidade de fabricação de carros e camI
nhões do país foi o foco de atenção de empresas 
automotivas gigantes como Fiat, PSA (Peugeot e Ci
troen), Ford , Volvo, General Motors, Mercedes-Benz e 
Volkswagen. Acausa para todo esse interesse fo i so
mente parcialmente em razão do baixo custo de man u
fatura da Polônia (de qualquer forma, a exportação da 
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Polônia foi em alguns períodos restring ida: por 
exemplo, a União Europé ia permitiu somente a certo 
número de modelos serem importados sem pagar os 
30% de imposto de importação). Os fabricantes de 
carro estavam jogando uma parti da mais longa. Ti
nham em mente o crescimento potencial do mercado 
do leste eu ropeu no médio e longo prazos. Quando a 
Rat comprou 90% da antiga fabricante estatal de car
ro FSM, sediada em Bie lsk-Blola, no sul da Polônia, 
não estava investindo em experiência e recursos su
butili zados da empresa. mas esperava que seus in
vestimentos pudessem tomar-se , no lon go prazo, 
uma porta de entrada para outros mercados da Euro
pa orienta l. 

• 	Quando a Hyundai mudou suas operações de compu
tadores pessoais para os EUA, sua participação no 
mercado caiu de 5% no final da década de 80 para 
1,5% na década de 90. Parece. portanto, uma decisão 
incomum a mudança para um pais com custos de 
mão-de-obra mais altos. Na verdade, a Hyundai avalia 
que o aumento dos custos foi mais do que compensa
do pela economia de tempo e estoq ue. Quando fabri
cava na Coréia, seus produtos levavam, ge ralmente 
dois meses para atingir os EUA, e depOis disso suas 
operações de vendas costu mavam segurar a mercado
ria em estoque por cerGa de três meses. Depois da 
mudança, a quantidade de estoque foi reduzida para 
menos de um te rço e a resposta às tendências do 
mercado tornou-se mais rápida pela prOXimidade do 
mercado prop riamente dito. Além disso, o tempo de 
desenvolVimento do produto , Que antes era entre 12 e 
18 meses, fo i reduzido para cinco meses depois da 
mudança. 

• Em 1994, o fabricante de utensfl ios domésticos Hoover 
(de propriedade da American Maytag Corporation ) fe
chou sua operação francesa de fabricação de aspira
dores de pó e a transferiu para a Escócia. A decisão fo i 
pri ncipalmente influenciada pelo custo da manufatura. 
A empresa considerou que, para continuar competitiva 
no mercado globalizado, toda a produção de aspirado
res de pô deveria estar concentrada em uma única fa
brica, de modo a ganhar economias de escala. Os tra
balhadores da Hoover na Escócia ganhavam salários 
menores Que seu colegas franceses. Além disso, cus
os indiretos, como seguro-saú de, eram uma porcen

tagem muito menor dos custos totais na Grã-Bretanha 
do que na França. A empresa também acred itava que a 
mão-de-obra da fábrica escocesa teria demonstrado 
mais flexibil idade em adaptar-se a novos métodos de 
trabalho. °que ajudaria a manter os custos de manu
fatura baixos no futuro . 

Ford revamp leads Europe in the driving seat for Questões 
small cars, The European, 29 Apr. 1994; Car giant makes po

land their gateway to the east, The European, 29 Apr. 1994, 1. Para cada uma dessas quatro decisões de localiza

Gone west, The EcorlOrnist, 11 July 1992. ção, classifique Quais foram, em sua opinião, os prin

7 
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cipais fatores Que influenciaram a decisão de locali
zação. 

2. 	O Que você acha Que as empresa descri tas em cada 
caso estavam tentando melhorar e por Quê? 

3. 	 Na decisão da Ford Motor Company em estabelecer 
centros de programa de veículos, você acha Que os 
fatores influenciadores da localização dos centros 
são diferentes dos Que influenciam a localização das 
operações de produção? 

GESTÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA A 
LONGO PRAZO 

Após a integração vertical da rede de opera
ções e a localização de suas diversas operações 
ser decidida, o próximo conjunto de decisões diz 
respeito ao tamanho ou à capacidade de cada 
parte da rede. Aqui, trataremos da capacidade 
em sentido amplo e a longo prazo. As questões 
específicas relativas a medição e ajuste de capaci
dade a médio e curto prazos são examinadas no 
Capítulo 11. 

Nível ótimo de capacidade 

A maioria das organizações precisa decidir 
sobre o tamanho (em termos de capacidade) de 
cada uma de suas instalações. Uma empresa de 
ar-condicionado, por exemplo, pode operar fábri
cas com capacidades individ uais (para mix de 
prodtltos normal) de 800 unidades por semana. 
Com níveis de atividade abaixo deste, o custo 

médio de produção de cada unidade aumentará, 
porque os custos fixos da fábrica estarão sendo 
cobertos por menor número de unidades produ
zidas. Os custos totais de produção da fábrica 
têm alguns elementos fixos - estes existem inde
pendentemente da quantidade produzida. Outros 
custos são variáveis - são os custos que a fábrica 
têm para cada unidade produzida. Juntos, os 
custos fixos e variáveis abrangem o custo total de 
qualquer nível de output. Dividindo esse custo 
pelo nível de output, teremos o custo teórico mé" 
dia de produção de unidades para aquela taxa de 
output. Essa é a linha maior mostrada na curva 
de custo unitário teórico para uma fábrica com 
capacidade de 800 unidades da Figura 6.10. 
Entretanto, a curva de custo médio real pode ser 
diferente dessa linha por diversas razões. 

• 	Os custos fixos não são todos incorridos 
de uma vez quando a fábrica começa a 
operar. Em vez disso, ocorrem em vários 
momentos (chamados "pontos de quebra" 
de custos fixos) , à medida que o volume 
aumenta. Isso torna mais descontínua a 
suave curva teórica de custo médio. 

• 	 Os níveis de produção podem ser aumen
tados acima da capacidade teórica da 
planta, por meio do uso de horas extras, 
por exemplo, ou subcontratando tempora
riamente alguma parte do trabalho. 

• 	 Pode haver penalizações menos óbvias em 
custo ao operar a fábrica em níveis próxi
mos ou acima de sua capacidade nominal. 

Curva de custo unitário Curva de custo unitário Curva de custo unitário 
real para fábrica de real para fábrica real para fábrica 

600 unidades de 800 unidades de 1000 unidades 

~ \ 
Curva de custo unitário 


técnico para fábrica 

de 800 unidades 


/ 

400 600 800 1000 

Wi1i!II 6.10 Curvas de custo unitcÍl'io para fábrica com diferentes capacidades e curva de custo unitário 
para este tipo de fá brica à medida que a capacidade varia. 



Por exemplo, longos períodos de horas 
extras podem reduzir os níveis de produ
tividade, assim ter maior custo com paga
mentos extras ao pessoal; operar a planta 
durante longos períodos com tempo redu
zido de manutenção pode aumentar a pro
babilidade de quebras e assim por diante. 
Isso normalmente significa que os custos 
médios começam a aumentar depois de 
um ponto que em geral será menor do 
que a capacidade teórica da planta. 

A linha pontilhada da Figura 6.10 mostra 
esse efeito. As duas outras linhas mostram curvas 
similares para fábricas com capacidade de produ
ção de, respectivamente, 600 e 1.000 unidades. 
A Figura 6.10 também mostra que uma relação 
similar ocorre entre as curvas de custo médio 
para a fábrica de tamanho crescente. À medida 
que a capacidade nominal das fábricas aumenta, 
os pontos de custo mínimo reduzem-se. Há duas 
razões para isso: 

• 	 Os custos fixos de uma operação não au
mentam proporcionalmente a sua capaci
dade. Os custos fixos de uma fábrica de 
800 unidades são menores do que o dobro 
do custo de uma planta de 400 unidades. 

• 	Os custos de capita1 para constituir-se 
uma fábrica não aumentam proporcional
mente a sua capacidade. Uma fábrica de 
800 unidades custa menos para construir 
do que duas vezes o custo de construção 
de uma fábrica de 400 unidades. 

Estes dois fatores, considerados conjunta
mente, normalmente são denominados de econo
mias de escala. Acima de certo tamanho, entre
tanto, o ponto de custo mínimo pode aumentar. 
Na Figura 6.10, isso ocorre em fábricas com ca
pacidade acima de 800 unidades, devido ao que 
se denomina deseconomias de escala, das quais 
duas são especialmente importantes: 

• 	 Os custos de transporte podem ser altos 
para operações grandes. Por exemplo, se 
um fabricante fornecer a todo o mercado 
europeu, de uma fábrica grande na Dina
marca, todos os insumos deverão ser tra
zidos de diversos países para a única fá
brica e todos os produtos enviados de lá 
para toda a Europa. 
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• 	 Custos de complexidade aumentam com o 
tamanho. Os esforços de comunicação e 
coordenação necessários p ara gerenciar 
uma operação produtiva tendem a au
mentar mais rapidamente do que a capa
cidade. Embora não considerados como 
um custo direto, podem ser muito signifi
cativos. 

Escala de capacidade produ1iva e o equilíbrio 
demanda-capacidade 

Unidades com grande capacidade produtiva 
também apresentam algumas desvantagens 
quando a capacidade da operação está sendo al
terada para atender a uma demanda que está 
mudando. Por exemplo, suponha que o fabrican
te de aparelhos de ar-condicionado faça uma pre
visão de demanda crescente para os próximos 
três anos, como mostrado na Figura 6. 11, para 
atingir um patamar em tomo de 2.400 unidades 
por semana. Se a empresa procurar satisfazer a 
toda a demanda construindo três plantas, cada 
uma com capacidade de 800 unidades, a compa
nhia terá uma sobrecapacidade substancial du
rante a maior parte do p eríodo em que a deman
da estiver crescendo. Sobrecapacidade significa 
baixa utilização de capacidade, que por sua vez 
significa maiores custos unitários. Se a empresa 
construir fábricas menores, digamos de 400 uni
dades por semana, ainda haverá sobrecapacida
de, mas em menor grau, o que significa maior 
utilização de capacidade e possivelmente meno
res custos. 

Balanceamento de capacidade 

Até agora, restringimos nossa discussão de 
capacidade à hipótese de que uma única opera
ção produtiva é internamente homogênea. Toda
via, como discutimos no Capítulo 1, todas as ope
rações são constituídas de microoperações, e 
cada microoperação terá sua própria capacidade. 
Assim, por exemplo, a fábrica de aparelhos de 
ar-condicionado com capacidade de 800 unida
des não somente monta os produtos, mas prova
velmente também fabrica a maior parte das peças 
que o compõem. Assim, a seção de manufatura 
das peças deve ser capaz de produzir um volume 
suficiente de peças para que o departamento de 
montagem possa produzir peças por semana, de 
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Tempo 

Tamanho dos incrementos de capacidade afeta a utilização de capacidade. 

forma que o volume de produção de toda a fábri
ca não tenha que ser reduzido. 

Analogamente, mais à frente na rede de 
operações internas, os aparelhos de ar-condicio
nado são transportados para o annazém depois 
de montados; aí são encaixotados, armazenados 
e carregados em caminhões conforme a necessi
dade. A frota de caminhões da empresa entre 
ga-os para os clientes. 

Esta é uma rede de operações de quatro eta
pas; a manufarura de peças alimenta a monta
gem, que alimenta o armazém, que alimenta a 
operação de distribuição. Para que a rede opere 
eficientemente, todas as suas etapas devem ter a 
mesma capacidade. Se possuírem capacidades di
ferentes, a capacidade total será a de seu elo 
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mais lento. Isso pode ser visualizado como uma 
seqüência de tubulações de diferentes diâmetros, 
pela qual flui um liquido. A vazão em todo o sis
tema será limitada pelo tubo com o menor diâ
metro. A Figura 6.12 ilustra esse aspecto para o 
fabricante de aparelhos de ar-condicionado. Nes
se caso, o armazém é denominado de gargalo na 
rede de suprimentos. 

EXPANSÃO NO CAFÉ ROUGE 

oCafé Rouge foi fundado no Reino Unido em 1989, 
Quando abriu seu primeiro café em estilo francês em 
Richmond, na reg ião metropolitana de Londres. Desde 
então, os negócios obtiveram um crescimento fenome
nal. Jo Cunnings, dIretor-gerentedo Café Rouge, lembra: 

Capacidade de montagem = Capacidade de distribuição = 
800 unidades/semana 820 unidades/semana 

(~)l~I..L-----.(,)IJ )) 
Capacidade de fabricação de peças = Capacidade de armazenagem = 

850 unidade /semana 700 unidades/semana 

Quando a capacidade não está balanceada em todas as etapas, a capaddade de todo o sis
tema é limitada pela etapa gargalo. 



"Começamos com um tema e o desenvolve
mos em um pacote de serviços que podíamos 
transportar facilmente para um novo local. Experi
mentaríamos com arranjos físicos de lojas e com 
projetos de cardápios e opções até que tivéssemos 
tudo como queríamos. Documentamos então todas 
as nossas práticas-padrão em um manual de trei
namento para que novos locais pudessem aprender 
rapidamente nossa forma de operar. A escolha de 
cada novo local que abríamos era sempre uma 
questão de avaliar omercado potencial que pensá
vamos que existia na área e, ao mesmo tempo, 
considerávamos as restrições estruturais dos imó
veis potenciais. Algumas áreas têm um perfil me
lhor de usuários regulares de restaurantes do que 
outras. Precisávamos também localizar-nos razoa
velmente próximos de outros restaurantes. Nossa 
curva de aprendizagem foi bastante rápida e agora 
estamos em uma posição na qual podemos reco
nhecer mais rapidamente se um local será adequa
do ou não e reduzimos operíodo desde a mudança 
até a abertura do café para menos do que dua s 
semanas. Opessoal do restaurante é treinado em 
outros de nossos cafés na região de Londres e a 
mobília e os acessórios são padronizados e enco
mendados antecipadamente, de forma que é ape
nas uma questão de acrescentar os toques finais, 
contratar os equipamentos e estamos prontos para 
funcionar. Também devemos assegurar-nos de que 
acompanharemos a alta velocidade de expansão. 
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Abrir um novo local exige tanto recursos financei
ros como de gestão. Colocamos bastante esforço 
na determinação das conseqüências em nosso flu
xo de caixa e carga de trabalho de cada etapa em 
nossa expansão. " 

Questões 

1. 	 Ouais parecem ser as principais questões de expan
são do Café Rouge? 

2. 	 Por que eles querem instalar-se perto de outros res
taurantes? 

Determinação do momento de alteração 
da capacidade 

Alterar a capacidade de uma operação não é 
somente uma questão de decidir a respeito do 
melhor tamanho do incremento de capacidade. A 
operação também precisa decidir quando colocar 
para funcionar a nova capacidade. Por exemplo, 
a Figura 6.13 mostra a previsão de demanda 
para o novo aparelho de ar-condicionado. A com
panhia decidiu construir plantas de 400 unidades 
por semana para atender ao crescimento da de
manda de seu novo produto. Para decidir quando 
as novas fábricas devem ser introduzidas, a em
presa deve escolher uma posição entre as estraté
gias extremas. 

...- - - . .... - ----- .. ....... __ ... 

Acapacidade acompanha 

liia";; 6.13 Estratégias de antecipação da capacidade à d.emand.a e de acompanhamento da demanda 
pela capacidade. 
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• 	 capacidade antecipada à demanda - pro
gramar a introdução de capacidade de 
forma que sempre haja capacidade sufi
ciente para atender à demanda prevista; 

• 	 capacidade acompanha a demanda - a pro
gramação da introdução de capacidade de 
forma que a demanda sempre seja igual 
ou maior do que a capacidade. 

A Figura 6. 13 mostra essas duas estratégias 
extremas, mas na prática a empresa provavel
mente adota uma atitude entre os dois. Cada es
tratégia tem suas próprias vantagens e desvanta
gens. Estas são mostradas na Tabela 6.2. A 
abordagem real adotada por uma empresa de
penderá de sua visão sobre essas vantagens e 
desvantagens. Por exemplo, o acesso da empresa 
a fundos para aplicação em capital, obtida com a 
estratégia de acompanhamento da demanda. 

"Ajuste" com estoques 

A estratégia, no continuum entre as estraté
gias puras de antecipação e de acompanhamen
to, pode ser implementada de forma que não se
jam acumulados estoques. Toda a demanda de 
um período é satisfeita (ou não) pela atividade 
de produção no mesmo período. De fato, para 
operações de processamento de clientes não há 

outra alternativa. Um hotel não pode satisfazer à 
demanda em um ano usando quartos que estive
rem livres no ano anterior. Para algumas opera
ções de processamento de materiais e informa
ções, entretanto, a produção da operação que 
não é necessária em um período pode ser estoca
da para uso no período seguinte. As economias 
advindas do uso de estoques são exploradas em 
detalhe no Capítulo 12. Aqui nos restringimos a 
lembrar que os estoques podem ser usados para 
obter tanto vantagens de antecipação de capaci
dade como de acompanhamento da demanda. 

A Figura 6.14 mostra como isso é feito. A ca
pacidade é introduzida de forma que a demanda 
sempre possa ser atendida pela combinação do 
volume produzido e dos est0ques, e a capacidade 
é, com raras exceções, completamente utilizada. 

Isso pode parecer uma situação ideal. A de
manda é atendida sempre e, assim, a receita é 
maximizada. Normalmente, a capacidade é total
mente utilizada e, assim, os custos são minimiza
dos. Há um preço a pagar, entretanto, e este é o 
custo de manter estoques. Estes não somente te
rão que ser financiados (veja Capítulo 12), mas 
também os riscos (e custos) de obsolescência e 
deterioração do estoque devem ser considerados. 
A Tabela 6.3 resume as vantagens e desvanta
gens da estratégia de "ajuste com estoques". 

Tabela 6.2 Argumentos a favor e contra as estratégias puras de antecipação da capacidade e acompanha
mento da demanda. 

Vantagens 	 Desvantagens 

Estratégias de antecipação à demanda 

Sempre há capacidade suficiente para atender à demanda, 
logo a receita é maximizada e os clientes são satisfeitos. 

Na maior parte do tempo, há um "pulmão de capacidade" , 
que pode absorver demanda extra se as previsões foram 
pessimistas. 

Quaisquer problemas na partida de novas unidades têm 
menor probabilidade de afetar o suprimento dos clientes. 

A utilização das fábricas sempre é relativamente baixa, 
logo os custos são altos. 

Riscos de sObrecapacidade maiores (ou mesmo perma
nentes), se a demanda não atingir os níveis previstos. 

Antecipação do desembolso de capital. 

Estratégias de acompanhamento da demanda 

Sempre há demanda suficiente para manter as plantas fun

cionando a plena capacidade; portanto, os custos unitários 

são mmimizados. 


Problemas de sObrecapacidade são minimizados se as 

previsões foram otimistas. 


Éadiado o desembolso de capital com as fábricas. 


Capacidade insuficiente para atender totalmente à deman
da; logo, redução das receitas e instalação dos clientes. 

Sem habilidade para aproveitar aumentos da demanda de 
curto prazo. 

Risco de falta ainda pior, se houver problemas de partida 
de novas unidades. 
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WA"" 6.14 	Ajuste com estoques significa usar o excesso de capacidade de um período para produzir 
estoque com o qual suprir o período de subcapacidade. 

Tabela 6.3 Vantagens e desvantagens de uma estratégia de ajuste com estoques. 

Vantagens 	 Desvantagens 

Toda a demanda é satisfeita, logo os clientes estão satisfei
tos e as receitas são maximizadas. 

A utilização de capacidade é alta e, portanto, os custos são 
baixos. 

Muitos picos de demanda de curto prazo podem ser aten
didos com base nos estoques. 

o custo dos estoques em termos de necessidade de capi
tal de giro pode ser alto. Isso é especialmente sério em 
momentos em que a empresa precisa de fundos para in
vestimentos em capital. 

Riscos de deterioração do produto e obsolescência. 

Análise do ponto de equilíbrio para 
expansão de capacidade 

Uma visão alternativa sobre expansão de ca
pacidade, baseada no ponto de equilíbrio, pode 
ser obtida examinando as conseqüências nos cus
tos em virtude da adição de incrementos de ca
pacidade. A Figura 6.15 mostra como a forma de 
aumentar a capacidade pode levar uma operação 
do lucro para o prejuízo. Cada unidade adicional 
de capacidade resulta em um ponto de desconti-, 
nuidade (ou quebra) de custos fixos , isto é, um 
gasto adicional passa a ser incorrido na opera
ção. 

A operação tem, por isso, pouca probabili
dade de ser rentável com volumes de produção 

muito baixos. Finalmente, assumindo que os pre
ços sejam maiores do que os custos marginais, a 
receita excederá os custos totais . Contudo, o ní
vel de rentabilidade no ponto no qual o nível de 
produção é igual à capacidade da operação pode 
não ser suficiente para absorver todos os custos 
fixos extras de um incremento adicional na capa
cidade. Isso poderia tomar a operação não rentá
vel em algumas etapas de sua expansão. 

Exercício resolvido 

Uma empresa gráfica especializada está investindo 
em uma nova máquina que possibilita fazer impressão de 
alta qualidade para seus clientes. A demanda para esse 
tipo de impressão está prevista para ser cerca de 
100.000 unidades para o ano 1 e 220.000 unidades para 
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Volume de produção 

W4"F; 6.15 Incorrer repetidamente em custos fixos pode aumentar os custos totais acima da receita. 

o ano 2. A capacidade máxima de cada máquina que a 
empresa vai comprar para processar essas impressões é 
de 100.000 unidades por ano. Elas possuem um custo 
fixo de E 200.000 por ano e um custo variável de pro
cessamento de E 1 por unidade. A empresa acredita que 
será capaz de cobrar E 4 por unidade para produzir tais 
impressões. 

Questão 

Qual será o lucro que a empresa deverá obter nos 
anos 1 e 2? 

Demanda do ano 1 = 100.000 unidades; portanto. a em
presa deverá necessitar de uma 
máquina. 

Custo de produção 	= custo fixo para uma máquina + 

Receita 

Portanto. lucro 

Demanda do ano 2 = 220.000; portanto. a empresa ne
cessitará de três máquinas + custo 
variável x 220.000 

= (3 x E200.000) + (E 1 x 220.000) 

= E820.000 

Receita 	 = demanda x preço 

= 220.000 x E4 

= E880.000 

custo variável x 100.000 

= E 200.000 + (E 1 x 100.000) 

= E300.000 

= demanda x preço 

= 100.000 x E4 

= E400.000 

= E400.000 - E300.000 

= E100.000 

Receita --./ 

Custos totais 

Portanto. lucro 	 = E880.000 - E820.000 

= E60.000 

Nota: O lucro no segundo ano será mais baixo em ra
zão do custo fixo extra com o investimento das duas má
quinas extras. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Por que uma empresa deve adotar a 
perspectiva de rede de suprimento total? 

• A principal vantagem é que ela ajuda 	a 
operação a compreender como pode com
petir efetivamente dentro da rede. Isso se 
dá porque uma 3!bordagem de rede de su
primentos exige que os gerentes de opera
ções pensem em seus fornecedores e seus 
consumidores como operações. 

• Adotar uma perspectiva de rede de supri
mento pode, também, ajudar a identificar 
ligações significativas particulares dentro 
da rede e, assim, identificar mudanças es
tratégicas de longo prazo que afetam a 
operação. 

• O ponto de partida para todas essas van
tagens é adotar uma perspectiva ampla 
não só da rede de suprimento imediata 
(os consumidores e os fornecedores com 
quem uma operação faz contato imedia



to), mas também da rede de suprimento 
total (todas as operações significativas no 
lado do suprimento e da demanda da 
operação). 

o que está implícito na configuração da rede 
de suprimentos? 

• Existem 	duas questões principais envolvi
das na configuração da rede de suprimen
tos. A primeira diz respeito à forma geral 
da rede de suprimento. A segunda diz res
peito à natureza e à extensão da integra
ção vertical. 

• 	 Mudar a forma da rede de suprimento, 
geralmente, envolve reduzir o número de 
fornecedores da operação de modo a de
senvolver relacionamento próximo. 

• Integração vertical diz respeito à extensão 
da propriedade das operações dentro da 
rede de suprimentos. A direção da inte
gração vertical refere-se ao fato de a em
presa querer possuir operações no lado da 
oferta ou da demanda (integração a mon
tante ou a jusante). A extensão da inte
gração vertical relaciona-se com o fato de 
a empresa querer possuir ampla gama de 
estágios da rede de suprimento. A nature
za do relacionamento entre organizações 
na rede refere-se à decisão se as opera
ções podem transacionar somente com 
seus parceiros integrados verticalmente 
ou, alternativamente, com quaisquer ou
tras organizações. 

Onde uma operação produ.tiva deve estar 
localizada? 

• Uma operação existente somente será re
localizada se os custos e o trabalho da 
mudança forem menores do que os bene
fícios que se acredita obter com a nova lo
calização. 

• 	 Os estímulos que atuam em uma organi 
zação durante a decisão de local ização 
podem ser divididos entre as influências 
do lado do suprimento e do lado da de
manda. Influências do lado do suprimen
to são os fatores como mão-de-obra, terra 
e custos de utilidade, que mudam à medi-
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da que a localização muda. Influências do 
lado da demanda incluem a imagem da 
localização, sua conveniência para os con
sumidores e a adequação do local propria
mente dito. 

• Todos 	esses fatores podem ser aplicados 
(em dife rentes graus) em três níveis: a es 
colha do país ou região, a escolha de uma 
área no país ou região, a escolha de um 
local específico. 

Qual o volume da capacidade que Ilma 
operação deve p lanejar ter? 

• A capacidade de uma organização depen
derá de sua visão sobre a demanda atual 
e futura. Essa questão toma-se importan
te quando sua visão sobre a demanda fu
tura é diferente da demanda atual. 

• Quando 	uma organização necessita lidar 
com demanda variável, várias decisões so
bre capacidade precisam ser tomadas. 
Isso compr eende escolher a capacidade 
ótima para cada local, balancear os diver
sos níveis de capacidade das operações na 
rede e programar as al terações da capaci
dade de cada parte da rede. 

• Influências importantes sobre essas deci
sões incluem os conceitos de economia e 
deseconomia de escala, flexibilidade de 
suprimento e as implicações de lucro e flu
xo de caixa das mudanças de capacidade. 

ESTUDO DE CASO 

Delta Synlhetic Abres8 

A DSF é uma companhia pequena, mas bem-suce
dida tecnicamente no setor de fibras sintéticas. A empre
sa estava fortemente dependente das vendas de Britlene , 
um produto que ela mesma desenvolveu, responsável 
por cerca de 95% das vendas totais em 1996. 

O Britlene era usado principalmente para roupas e 
para trabalhos pesados, embora pequenas quantidades 
fossem usadas para produzir bens industriais, como fio 
para pneus e correias industriais. Suas principais pro
priedades eram resistência ao desgaste muito alta, isola
mento térmico e elétrico. 

8 Este caso é baseado no original Doman Synthctic 
Fibres, de Peter Jones , da Sheffield Hallan University, Reino 
Unido. 
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Em 1996, a companhia desenvolveu um novo pro
duto, o Britlon . O Britlon tinha todas as propriedades do 
Britlene, mas era superior em suas qualidades de resis
tência ao calor. Esperava-se que essa propriedade adicio
nai abrisse novos usos em vestuário (por exemplo, um 
substituto para roupas de lã mineral, para melhorar sua 
resistência à inflamabilidade) e novos usos industriais 
em isolamento térmico e elétrico. 

No final de 1996, os principais problemas técnicos 
e de engenharia associados com a produção em massa 
do Britlon pareciam estar resolvidos e a empresa organi 
zou uma força-tarefa para apresentar propostas sobre a 
forma como o novo produto deveria ser introduzido nas 
atividades da empresa. 

O método de produção básico de Britlene e do Bri
tlon é similar ao da maioria das fibras sintéticas. Para fa
zer uma fibra sintética, um produto químico orgânico de 
cadeia longa é polimerizado (um processo que agrupa 
muitas moléculas em uma longa cadeia) em condições 
de alta pressão e temperatura, em geral na presença de 

.um catalisador adequado. Essa pOlimerização ocorre em 
grandes autoclaves (uma panela de pressão industrial) . O 
pOlímero é então extrudado (forçado por um bocal como 
o de um esguicho de água de jardim), resfriado rapida
mente e então fiado em cones ou coletado em fardos. 

As matérias-primas para o Britlene e o Britlon são 
produzidas em Teeside, no Reino Unido. 

Instalações de Britlene 

O Britlene é produzido em três fábricas no Reino 
Unido: Teeside, Bradford e Dumfries. A maior é a Teesi

. de, com três plantas. Há uma planta em cada uma das 
outras fábricas. 

As cinco plantas de produção têm capacidade nomi
nal de 5.500 toneladas por ano de Britlene. Todavia, des
contando o tempo para manutenção e uma parada anual, 
espera-se um volume de produção de 5.000 toneladas 
por ano. Cada planta opera 24 horas por dia, sete dias 
por semana. 

Instalações propostas para o Brítlon 

O processo de produção do Britlon é muito seme
lhante ao usado para o Britlene, mas é necessário um 
tipo totalmente novo de unidade de polimerização antes 
da etapa de extrusão. 

A DSF solicitou ajuda da Alpen Engineering Co m
pany, uma empresa internacional de construção de plan
tas químicas, para o projeto da nova planta em grande es
cala. Juntos produziram e testaram um projeto aceitável. 

Adquirindo a capacidade de Britlon 

Existem duas formas de obter a capacidade de Bri
tlon. A DSF podia converter uma planta de Britlene ou 
podia construir uma planta inteiramente nova. 

Para uma conversão , a nova unidade de polímero 
deveria ser construida primeiro. Quando concluída, seria 
conectada à unidade de extrusão que exigiria conversão 
menor. Pelo menos dois anos seriam necessários para 
construir uma nova planta de Britlon ou para converter 
uma antiga planta de Britlene para a produção de Britlon. 

O presidente da empresa disse: 

"A criação de um local inteiramente novo au
mentaria as complexidades de operações em múl
tiplos locais a um nível inaceitável. Inversamente , 
o fechamento completo de um dos três locais exis
tentes é, eu considero, um desperdício de mão-de
obra e recursos físicos que investimos naquele lo
cai. Acredito que a expansão possa ocorrer em 
um, dois ou todos os locais existentes. " 

Somente em Teeside, há desemprego maior do que 
a média, mas a taxa de desemprego de trabalhadores 
qualificados e semi-qualificados é bastante baixa em to
dos os locais. Há grande demanda de pessoal qualificado 
em Teeside por parte de duas empresas gigantes, que 
estão expandindo-se nessa área; em Dumfries e Brad
ford, há pouca ou nenhuma concorrência. 

Demanda 

As previsões de demanda para os dois produtos são 
mostradas na Tabela 6.5. Mostram Que, embora as ven
das de Britlene provavelmente caiam rapidamente quan
do Britlon for introduzido, é provável que haja um nível 
residual de vendas do antigo produto. 

Tabela 6.5 	 Previsão de vendas para Britlene e Britlon 
(milhares de toneladas por ano). 

Vendas Brítlene Britlonpotenciais 

1996 
(real) 24,7 
1997 22 
1998 20 
1999 17 3 (assumindo disponibilidade) 
2000 13 16 
2001 11 27 
2002 10 29 

Questões 

1. 	Que programação você proporia para as conversões 
e para a nova planta? 

2. 	 Em quais locais você faria essas alterações de capa
cidade? 

3. 	 Quais critérios você usou para suas recomendações? 

4. 	 Oque você percebe como os principais perigos que a 
DSF enfrentará ao alterar sua capacidade nos próxi
mos cinco ou seis anos? 



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Converse com um gerente de produção 
e construa um diagrama que represente 
a rede de suprimentos de sua organiza
ção. Como é monitorado o desempenho 
dos fornecedores? 

2. 	 Por que os gerentes de operações de
vem preocupar-se com toda a rede? 
Ilustre sua resposta, usando uma orga
nização de sua própria escolha. 

3. 	 Explique o que é entendido como inte 
gração vertical. Explique como e por 
que a integração a montante e a jusante 
pode ser usada por uma companhia de 
férias para velejar situada no Litoral 
Norte de São Paulo. 

4. 	 A maioria das organizações poderia, se 
desejasse, escolher reduzir o grau de 
sua integração vertical. Para as opera
ções seguintes, quais atividades você 
pensa que a organização poderia sub 
contratar se desejasse focalizar-se mais 
em sua atividade principal de atendi 
mento aos clientes? 

- uma biblioteca pública; 

- um complexo de esportes; 

- um restaurante de fast-food ; 

- um banco. 

5. 	 As empresas de prospecção de petróleo 
são as mais integradas do mundo. Para 
uma grande companhia pe trolífera, 
como a BP ou a Shell, desenhe a rede 
de fornecedores desde as matérias-pri 
mas até os clientes finais. Em quais das 
atividades que você desenhou na rede 
você pensa que uma empresa como a 
Shell estaria envolvida? Por que você 
pensa que essas companhias são tão in
tegradas verticalmente? 

6. 	 Uma companhia de extrusão de alumí
nio, parte de uma grande empresa inte
grada de alumínio, tradicionalmente 
tem estado envolvida na extrusão de 
perfis de alumínio para uso na constru
ção de janelas com vidros duplos. A 
moda de esquadrias para janelas de vi-
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dros duplos, na Europa, entretanto, 
alterou-se para uma combinação de alu
mínio e UPVC (um polímero). Atual
mente, todo o alumínio que a compa
nhia de extrusão compra vem de outras 
partes da companhia integrada. Você 
acha que a companhia de extrusão de
veria continuar a extrudar perfis de alu
mínio e proporcionar demanda para ou 
tras partes da empresa, apesar das 
alterações em seus próprios mercados? 
Alternativamente, a companhia deveria 
perseguir seus próprios interesses e co
meçar a extrudar perfis de alumínio e 
UPVC combinados, que parece o que o 
mercado quer? 

7. 	 Uma empresa de pesquisa decidiu insta
lar um novo laboratório na Austrália 
para prestar serviços de análise para 
empresas de extração mineral. A Tabela 
6.4 mostra as três localizações que está 
considerando e os critérios que está 
usando para tomar a decisão. Se os dois 
primeiros fatores forem duplamente im
portantes em relação aos ou tros, qual 
local você pensa que é o mais adequado 
para o novo laboratório? 

Tabela 6.4 	 Pontuação para três locais (em rela~ 
ção a 100). 

Fator Perth Sydney Darwin 

Proximidades com clientes 80 50 90 
Proximidades com universidades 70 90 20 
Atratividade da cidade 70 90 50 
Clima 60 80 60 
Escolas 70 80 60 
Custos de moradia 60 20 100 
Disponibilidade de locais 70 50 100 

8. 	 Uma empresa de Hong Kong, especiali
zada na manufatura de móveis para jar
dim, decidiu estabelecer um centro de 
distribuição na Europa. As localizações 
possíveis são Birmingham, Amsterdã e 
Belgrado. Diversos critérios receperam 
pontuação em relação a 100 (veja Tabe
la 6.5). 
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Tabela 6.5 Pontuação para três locais . 


Birmln· Ams·Fator 	 Belgradogham tardá 

Custo do terreno 60 50 80 
Custos de distribuição 15 70 60 
Rotatividade anual de mão

de-obra (esperada) 30 30 70 
Disponibilidade das moradias 60 20 75 
Acesso ao mercado 50 60 55 
Possibilidade de expansão 70 20 80 

o diretor administrativo considera 
o custo do terreno e os custos de distri 
buição três vezes mais importan tes do 
que a rotat ividade da mão-de-obra e a 
disponibilidade de moradias, e duas ve 
zes mais importantes do que o acesso 
ao mercado e as possibilidades de ex
pansão. Qual localização a empresa de
veria escolher? 

9. 	 Junto com um colega, avalie a localiza
ção de dois ou três serviços concorren
tes; por exemplo, supermercados, den
tistas ou oficinas de consertos de carros. 
Realize sua avaliação individualmente e 
depois compare seus resultados e iden
tifique e tente ajustar as diferenças nas 
avaliações e critérios. Há outros crité
rios de desempenho que compensam a 
má localização de uma organização? 

10. 	 A Vegocream Corporation decidiu am
pliar suas operações da América do 
Norte para a Europa. A empresa vende 
no varejo sua gama c mpleta de sorve
tes com sabor de vegetais por meio de 
seus pontos-de-venda em ruas comer
ciais, onde atende a clientes que se sen
tam no local, e também pedidos para 
viagem. Quais decisões você pensa que 
a Vegocream deve tomar no planeja
mento de sua estratégia de localização? 
Delineie uma série de questões que 
você pensa que podem ser Í1teis à em
presa, quando ela decide se aluga um 
local específico quando este lhe é ofere
cido. 

11 . 	A localização sempre é considerada de 
importância especial em operações de 
varejo. Por que você acha que é assim? 

12. 	 Uma empresa que monta móveis de jar
dim obtém seus componentes de três 
fornecedores. O fornecedor A fornece to
das as caixas e materiais de embalagem; 
o fornecedor B, todos os componentes 
metálicos; o C, todos os componentes de 
plástico. O fornecedor A envia para a 
fábrica um caminhão de materiais por 
semana e está situado na posição (1,1) 
em uma grade de referência que cobre 
a área local. O fornecedor B envia qua
tro caminhões de componentes por se
mana para a fábrica e está situado no 
ponto (2,3) , na grade. O fornecedor C 
envia três caminhões de componentes 
por semana e está situado no ponto 
(4,3) , na grade. Depois da montagem, 
todos os produtos são enviados a um 
armazém situado no ponto (5,1) , na 
grade. Assumindo que nenhum ou pou
co desperdício é gerado no processo, 
onde a empresa deveria localizar sua fá
brica para minimizar os custos de trans 
porte? Assuma que os custos de trans
porte são diretamente proporcionais a 
número de caminhões de peças ou bens 
acabados, transportados por semana. 

13. 	De que forma o advento do fornecimen
to de serviços baseado em Internet mu
dou a decisão de localização do serviço? 

14. Que se entende por capacidade? Quais 
medidas de entradas e saídas podem ser 
usadas para as seguintes operações e 
explique qual é mais provavelmente 
usada: 
- fábrica de carros 


- companhia de ônibus 


- companhia de água 


- quiroprático 


15. 	A previsão da demanâa para um novo 
produto nos próximos sete períodos é 
mostrada na Tabela 6.6. A empresa está 
decidindo a programação de sua estra
tégia de expansão/ redução da capaci
dade de 15.000 unidades por período; 
quando você recomendaria ampliações, 
ou reduções de capacidade de suas 
plantas, assumindo que: 
a. 	 adote uma estratégia de antecipa

ção de capacidade; ou 



b. adote uma estratégia de acompa
nhamento da demanda. 

Tabela 6.6 Previsão da demanda. 

Período Demanda 

1 10.000 
2 30.000 
3 50.000 
4 60.000 
5 64.000 
6 62.000 
7 55.000 

16. 	Um advogado, apesar de não trabalhar 
tanto quanto gostaria, deseja triplicar o 
tamanho de seu escritório nos próximos 
cinco anos. Explique como isso pode ser 
conseguido e as vantagens e desvanta
gens de antecipar a capacidade ou 
acompanhar a demanda. 

I? 	Por que a programação da expansão de 
capacidade afeta a rentabilidade de 
uma empresa e seu fluxo de caixa? 
Você acha que a estratégia que maximi
za rentabilidade também proporciona o 
melhor desempenho de fluxo de caixa? 
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Arranjo Físico e Fluxo 


INTRODUÇÃO 	 vez em uma unidade produtiva. Também determi
na a maneira segundo a qual os recursos transfor

o arranjo físico de uma operação produtiva mados - materiais, informação e clientes - fluem 
preocupa-se com o posicionamento físico dos re pela operação. Mudanças relativamente peque
cursos de transfonnação. Colocado de forma sim nas na localização de uma máquina numa fábrica 
ples, definir o arranjo físico é decidir onde colo ou dos produtos em um supermercado ou a mu
car todas as instalações, máquinas, equipamentos dança de salas em um centro esportivo podem 
e pessoal da produção. O arranjo físico é uma afetar o fluxo de materiais e pessoas por meio da 
das características mais evidentes de uma opera operação. Isso, por sua vez, pode afetar os custos 
ção produtiva porque determina sua "forma" e e a eficácia geral da produção. A Figura 7.1 mos
aparência. É aquilo que a maioria de nós notaria tra o papel do arranjo físico no modelo geral de 
em primeiro lugar quando entrasse pela primeira projeto em produção. 

Princípios gerais de projeto 
de produção 

Projeto de 
produtos e serviços 

Geração do conceito 

Triagem 

Projeto preliminar 

Avaliação e melhoria 

Prototipagem eprojeto 
final 

Projeto de 
processos 

Projeto da rede 

W4"Fi 7.1 Atividades de projeto em administração de produção abordadas neste capítulo. 
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Ouais são os tipos básicos de arranjo físico usados em produção? 

Oual tipo de arranjo físico uma operação deveria escolher? 

oque oprojeto do arranjo físico deseja alcançar? __J 
Como deveria ser o projeto detalhado de cada tipobásicode arranjofísico? 

PROCEDIMENTO DE ARRANJO FÍSICO Selecione o tipo de processo 

Há algumas razões práticas pelas quais as 
decisões de arranjo físico são importantes na 
maioria dos tipos de produção: 

• Mudança de arranjo físico 	é freqüente
mente uma atividade difícil e de longa 
duração por causa das dimensões físicas 
dos recursos de transformação movidos. 

• O rearranjo físico de 	uma operação exis
tente pode interromper seu funcionamen
to suave, levando à insatisfação do cliente 
ou a perdas na produçã.o. 

• 	Se o arranjo físico está errado, pode levar 
a padrões de fluxo longos ou confusos, es
toque de materiais, filas de clientes for
mando-se ao longo da operação, inconve
niências para os clientes, tempos de 
processamento longos, operações inflexí
veis, fluxos imprevisíveis e altos custos. 

De fato, há uma dupla pressão para adeci
são sobre o arranjo físico . A mudança de arranjo 
físico pode ser de execução difícil e cara e, por
tanto, os gerentes de produção podem relutar em 
fazê-la com freqüência. Ao mesmo tempo, eles 
não podem errar em sua decisão. A conseqüência 
de qualquer mau julgamento na definição do ar
ranjo físico terá efeitos de longo prazo considerá
veis na operação. 

Projetar o arranjo físico de uma operação 
produtiva, assim como qualquer atividade de 
projeto, deve iniciar-se com os objetivos estraté
gicos da produção. Entretanto, isso é apenas o 
ponto de partida do que é um processo de múlti
plos estágios que leva ao arranjo físico final de 
uma operação (veja Figura 7.2). 

O conceito do tipo de processo é, muitas ve
zes, confundido com o arranjo físico . Descreve
mos a decisão de qual o tipo de processo adotar 
no Capítulo 4. Os tipos de processo ilustrados na 
Figura 7.2 são abordagens gerais para a organi
zação das atividades e processos de produção. 
Arranjo físico é um conceito mais restrito, mas é a 
manifestação fís ica de um tipo de processo. É a 
característica de volume-variedade que dita o 
tipo de processo. Há, entretanto, freqüentemen
te, alguma superposição entre tipos de processo 
que podem ser utilizados para determinada posi
ção do binômio volume-variedade. Em casos em 
que mais do que um tipo de processo é possível, 
a importância relativa dos objetivos de desempe
nho da operação pode influenciar na decisão. Em 
geraJ , quanto mais importante for o objetivo cus
to para a operação, mais provável será que ela 
adote um tipo de processo próximo ao extremo 
alto volume - baixa variedade do espectro de ti
pos de processo. 

Selecione o arranjo físico básico 

Depois que o tipo de processo foi seleciona
do, o tipo básico de arranjo físico deve ser defini
do. O tipo básico de arranjo físico é a forma geral 
do arranjo de recursos produtivos da operação. 

A maioria dos arranjos físicos, na prática. 
deriva de apenas quatro tipos básicos de arranjo 
físico: 

• 	 arranjo físico posicional; 

• arranjo físico por processo; 

• 	 arranjo físico celular; 

• 	 arranjo fís ico por produto. 
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Projeto detal~ado 
de arranjo físico 

Processo por projeto Serviços profissionais 
Processo jobbing Loja de serviços 
Processo em lotes ou bateladas Serviços em massa 
Processo em massa 
Processo contín uo 

Arranjo físico posicional 
Arran jo físico por processo 
Arranjo físico celular 
Arranjo físico por produto 

Posição física de 
todos os recursos 
de transformação 

IiJml1I 7.2 A decisão de arranjo físico. 

A relação entre tipos de processo e tipos bá
sicos de arranjo físico não é totalmente determi
nística. Um tipo de processo não necessariamente 
implica tipo básico de arranjo físico em particu
lar. Como a Tabela 7.1 indica, cada tipo de pro
cesso pode adotar diferentes tipos básicos de ar
ranjo físico. 

Selecione o projeto detalhado de arranjo 
físico 

Embora a escolha do tipo básico de arranjo 
físico governe a maneira geral segundo a qual os 
recursos vão ser arranjados uns em relação aos 
ourros, ela não define precisamente a posição 
exata de cada elemento da operação. O estágio 
final na atividade de definição do arranjo físico é 
a definição do projeto detalhado de posiciona
mento físico dos recursos. Há muitas técnicas que 

podem ajudar nesse estágio, algumas das quais 
são descritas posteriormente neste capítulo. 

TIPOS BÁSICOS DE ARRANJO FÍSICO 

Arranjo físico posicional 

Arranjo físico posicional (também conheci
do como arranjo físico de posição fixa) é, de cer
ta forma, uma contradição em termos, já que os 
recursos transformados não se movem entre os re
cursos transformadores. Em vez de materiais, in
formações ou clientes fluírem por uma operação, 
quem sofre o processamento fica estacionário, en
quanto equipamento, maquinário, instalações e 
pessoas movem-se na medida do necessário. A 
razão para isso pode ser que ou o produto ou o 
sujeito do serviço seja muito grande para ser mo
vido de forma conveniente, ou podem ser (ou es
tar em um estado) muito delicados para serem 
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Tabela 7.1 Relação entre tipos de processo e tipos básicos de arranjo físico. 

Tipos de processo Tipos de processo 
em manufatura arranjo fisico 

L Tipos básicos d. 
de serviço 

ProcessoI Arranjo flsico posicionaiI 1por projeto Serviços
profissionais

Processo tipo jobbing 
i

Arranjo físico por processo + 

I 	
Loja de serviçosProcesso 


tipo batch 

Arranjo flsico celular 

Processo Serviços 
de massa 

em massa ! 
Arranjo físico por produtoProcesso 1I 

continuo I 

movidos, ou ainda podem objetar-se a ser movi
dos, por exemplo: 

• 	Construção de uma rodovia - produto é 
muito grande para ser movido. 

• 	Cirurgia de coração - pacientes estão em 
um estado muito delicado para serem mo
vidos. 

• Restaurante 	de alta classe - clientes obje
tariam em mover-se para onde a comida é 
preparada. 

• Estaleiro 	- produto muito grande para 
mover-se . 

• Manutenção 	de computador de grande por
te - produto muito grande e provavel
mente também muito delicado para ser 
movido e o cliente poderia negar-se a tra
zê-lo para manutenção. 

Um canteiro de obra é tipicamente um 
exemplo de arranjo físico posicional, já que exis
te uma quantidade de espaço limitada que deve 
ser alocada aos vários recursos transformadores. 
O principal problema em projetar o arranjo fís ico 
será então alocar áreas do canteiro aos vários 
subcontratados de forma que: 

• 	 eles tenham suficiente espaço para execu
tar suas atividades; 

• eles possam receber e armazenar seus su
primentos; 

• 	 todos os subcontratados possam ter aces
so à área do canteiro onde estejam traba
lhando sem interferir na movimentação 
dos recursos dos outros subcontratados; 

• 	 a movimentação total dos subcontratados, 
de seus veículos e de materiais seja mini
mizada tanto quanto possível. 

Na prática, a eficácia de um arranjo físico 
posicional como este está ligada à programação 
de acesso ao canteiro e à confíabilidade das en
tregas. Na maioria dos canteiros, não há espaço 
para alocar áreas pennanentes a todos os sub
contratados que porventura venham a necessitar 
de acesso à obra. Apenas os maiores, mais impor 
tantes ou aqueles subcontratados de prazo mais 
longo provavelmente ganharão espaço perma
nente (ao longo da duração da obra). Outros 
subcontratados terão áreas alocadas temporaria
mente. Isso deixa o arranjo físico sujeito a altera
ções no planejamento e controle do projeto (al
gumas das questões são discutidas em detalhes 
no Capítulo 16) . 

Arranjo físico por processo 

O arranjo físico por processo é assim chama
do porque as necessidades e conveniências dos 
recursos transformadores que constituem o pro
cesso na operação dominam a decisão sobre o ar
ranjo físico. No arranjo por processo, processos 
similares (ou processos com necessidades simila
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res) são localizados juntos um do outro. A razão 
pode ser que seja conveniente para a operação 
mantê-1os juntos, ou que dessa forma a utilização 
dos recursos transformadores seja beneficiada. 
Isso significa que, quando produtos, informações 
ou clientes fluírem pela operação, eles percorre
rão um roteiro de processo a processo, de acordo 
com suas necessidades. Diferentes produtos ou 
clientes terão diferentes necessidades e, portan
to, percorrerão diferentes roteiros na operação. 
Por essa razão, o padrão de fluxo na operação 
poderá ser bastante complexo. 

Exemplos de arranjo físico por processo in
cluem: 

• 	 Hospital - alguns processos (e.g.: apare
lhos de raios-X e laboratórios) são neces
sários a um grande número de diferentes 
tipos de pacientes; alguns processos (e.g.: 
alas gerais) podem atingir altos níveis de 
utilização de recursos (leitos e equipe de 
atendimento) . 

• 	 Usinagem de peças utilizadas em m otores 
de aviões - alguns processos (e.g.: trata
mento ténnico) necessitam de instalações 
especiais (para exau tão de fumaça, por 
exemplo); alguns processos (e.g.: machi
ning centres) requerem supOlt e comum de 
preparadore / operadores de máquina; al
guns processos (e.g. : esmerilhadeiras) 
atingem altos níveis de utilizaçãoJ pois to
das as peças que requerem operações de 
esmerilharnento passam por uma única 
seção. 

• 	 Supermercado - alguns processos, como a 
área que dispõe de vegetais enlatados, 
oferecem maior facilidade na reposição 
dos produtos se mantidos agrupados. 
Alguns setores, como o da comida conge
lada, necessitam de tecnologia similar de 
armazenagem, em gabinetes refrigerados. 
Outros, como as áreas que dispõem de ve
getais frescos, podem ser mantidos juntos, 
pois dessa fonna podem tornar-se mais 
atraentes aos olhos do cliente. 

Arranjo fisíco posicional na Alstom geradores de ciclo 
combinado1 

A Alston é um dos maiores fabricantes de máquinas 
de tração e geradores de energia. Umaárea crescenteem 

1 Discussões com os funcionários da Alstom. 

seus negócios é a gestão de projeto, manufatura e cons
trução de estações geradoras de eletricidade. turbinadas 
a gás com ciclo combinado. Um projeto típico como o 
ilustrado na Figura 7.3 é uma operação gigantesca, le
vando pelo menos três anos para ser executado. A maior 
parte do equ ipamento, muito grande e pesado, é feita 
sob encomenda e fabricada para atender a uma alta es
pecificação e confo rm idade. 

Quase todos os aspectos da construção de uma es
tação de energia envolvem arranjos físicos posicionais. 
Componentes e materiais brutos, como concreto e aço, 
são trazidos para o ponto de uso e são progressivamente 
incorporados ao trabalho. Gruas, maquinário de constru
ção e todos os equipamentos especialistas necessários 
às tarefas são trazidos para o local , juntamente com fun
cionários habilitados e pessoal contratado que desenvol
vem tarefas no pro jeto. 

Uma vez que todo esse trabalho esteja terminado, 
os itens mecânicos e elétricos são entregues ao local , de 
acordo com uma programação preparada cuidadosa
mente. Alguns deles chegam como unidades completas, 
outros como módulos ou conjuntos de partes a serem 
construídas no local, segundo arranjo ffsico posicionaI. 
Por exem plo, uma parte da turbina de vapor é feita e 
montada na fáb rica, também usando arranjo físico posi
cionai, e então transportada como uma peça única para o 
local da estação. Uma abordagem parecida é usada para 
a montagem de um estator do gerador, que é construído 
na fábrica. 

Há algum tempo, era normal que toda a turbina ge
radora fosse montada em um arranjo físico posicional na 
fábrica, e então desmontada e levada para o local da es
tação para remontagem. Isso ocorria porque muitas pe
ças tinham que ser ajustadas para se encaixar perfeita
mente e a pré-montagem era utilizada para garantir que 
tudo se encaixasse corretamente antes da entrega final. 
Agora, entretanto, melhorias no projeto e em tecnologias 
de manufatura propiciaram à empresa fabricar esses 
grandes componentes de forma muito mais precisa, per
mitindo que maior número de montagens possa ocorrer 
no local exato necessário na estação. Isso também aju
dou a empresa a responder a pressões de mercado que 
exigem lead times menores e preços mais baixos. 

Questões 

1. 	 Embora os produtos descritos neste quadro sejam 
montados no lugar usando arranjo ffsico posicional , 
eles não são exatamente de um só tipo ou modelo. A 
empresa precisa ter instalado muitos desses tipos de 
máquinas. Vocêacha que a natureza do arranjo físico 
para a instalação de um gerador é sempre a mesma? 
Caso contrário, quais os fatores que podem influen
ciar o arranjo físico em cada local? 

2. 	 Cada vez mais, peças desses produtos são montadas 
na fábric etransportadas para a estação. Qual vanta
gem isso traz para a empresa? 
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Planta de geração de energia de ciclo combinado 

VEGA 109F de eixo único - 350 MW 


00"01 7.3 Produtos como este são produzidos em arranjo físico posicionaL 

A Figura 7.4 mostra um arranjo físico por 
processo numa biblioteca de uma escola de admi
nistração de empresas. Os vários "processos" - li
vros de referência, mesa de informações, periódi
cos, e assim por diante - são localizados em 
partes diferentes da operação. O cliente fica livre 
para mover-se entre processos conforme sua con
veniência. A figura mostra também o roteiro per
corrido por um cliente numa visita à biblioteca. Se 
os roteiros percorridos por todos os clientes que 
visitam a biblioteca estivessem superpostos à 
planta baixa, o padrão do tráfego de clientes ao 
longo da operação seria revelado. A densidade 
do fluxo de tráfego é uma informação importante 
no projeto detalhado de arranjo físico, como será 
visto adiante neste capítulo. O principal ponto a 
ser entendido agora é que alterando-se a locali
zação dos vários processos na biblioteca alte
rar-se-á o padrão de fluxo de tráfego para a bi
blioteca toda. 

Arranjo físico celular 

O arranjo físico celular é aquele em que os 
recursos transformados, entrando na operação, 

são pré-selecionados (ou pré-selecionam-se a si 
próprios) para movimentar-se para uma parte es
pecífica da operação (ou célula) na qual todos os 
recursos transformadores necessários a atender a 
suas necessidades imediatas de processamento se 
encontram. A célula em si pode ser arranjada se
gundo um arranjo físico por processo ou por pro
duto (veja a próxima seção). 

Depois de serem processados na célula, os 
recursos transformados podem prosseguir para 
outra célula. De fato, o arranjo físico celular é 
uma tentativa de trazer alguma ordem para a 
complexidade de fluxo que caracteriza o arranjo 
físico por processo. 

Exemplos de arranjo físico celular incluem: 

• Algumas empresas manufa tureiras de com
ponentes de computador - a manufatura e 
a montagem de alguns tipos de peças 
para computadores podem necessitar de 
alguma área dedicada à produção de pe
ças para clientes em particular que te
nham requisitos especiais como, por 
exemplo, níveis mais altos de qualidade. 
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Livros para empréstimo organizados por assunto 

• Área para produtos específicos em super
mercados - alguns clientes usam o super
mercado apenas para comprar lanches, 
salgadinhos, refrigerantes, iogurte etc . 
para consumo, por exemplo, em seu horá
rio de almoço. Estes, em geral, são locali
zados juntos, de forma que o cliente que 
está apenas comprando seu almoço não 
necessite procurá-los pelo supermercado 
todo. 

• Maternidade em um hospital - clientes que 
necessitam de atendimento em materni
dade formam um grupo bem definido que 
pode ser tratado em conjunto; eles têm 
probabilidade pequena de necessitar de 
cuidados de outras partes do hospital ao 
mesmo tempo em que requerem cuidados 
e pecíficos de maternidade. 

Embora a idéia de arranjo fís ico celular seja 
em geral associada à operação de manufatura, os 
mesmos princípios podem ser, e são usados em 
serviços. Na Figura 7.5 o piso térreo de uma loja 
de departamentos contém displays de vários tipos 

Sala de acessoDDD D 
= = = = on-line eCD-ROM 

Periódicos 
encadernados 

de produtos em vários pontos da loja. Dessa for
ma, o arranjo físico predominante da loja é o 
arranjo físico por processo. Cada área pode ser 
considerada um processo separado dedicado a 
vender um tipo particular de produto - sapatos, 
roupas, livros, e assim por diante. A exceção é o 
setor de esportes. Essa é uma loja-dentro-da-Ioja, 

. dedicada a vender vários tipos de produto com 
um tema comum: o esporte. Por exemplo, ela 
disporá de roupas esportivas, calçados esporti
vos, sacolas esportivas, revistas e vídeos sobre es
portes, equipamentos e artigos esportivos para 
presentes e talvez bebidas energéticas. Dentro da 
"célula", há vários "processos", que também se 
encontram em outr s pontos da loja. Eles foram 
localizados dentro da "célula", não porque sejam 
produtos similares (calçados, roupas e livros nor
malmente não seriam localizados juntos), mas 
porque são necessários para satisfazer às necessi
dades de um tipo particular de consumidor. A ge
rência da loja calcula que número suficiente de 
consumidores vêm à loja para comprar especial
mente "artigos esportivos" (mais do que sapatos, 
roupas, e assim por diante) para que seja compen
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sador devotar uma área específica para eles. A 
gerência também considera que, se alguém vem 
à loja com a intenção de comprar um calçado es
portivo, pode ser persuadido a comprar outros 
artigos esportivos se eles estiverem disponíveis 
na mesma área. 

Arranjo físico por produto 

o arranjo físico por produto envolve locali
zar os recursos produtivos transformadores intei
ramente segundo a melhor conveniência do recur
so que está sendo transformado. Cada produto, 
elemento de informação ou cliente segue um ro
teiro predefinido no qual a seqüência de ativida
des requerida coincide com a seqüência na qual 
os processos foram arranjados fisicamen te. Esse é 
o motivo pelo qual, às vezes, esse tipo de arranjo 
físico é chamado de arranjo físico em "fluxo" ou 
em "linha". O fluxo de produtos, informações ou 

clientes é muito claro e previsível no arranjo físi c 

co por produto, o que faz dele um arranjo 
relativamente fácil de controlar. De fato, em al
gumas operações de processamento de clientes, 
um arranjo físico por produto é adotado ao me
nos em parte para ajudar a controlar o fluxo de 
clientes ao longo da operação. Predominante
mente, entretanto, é a uniformidade dos requisi
tos que leva a operação a escolher um arranjo fí
sico por produto. 

Arranjo físico do supermercado Delhaize De leeuw em 
Ouderghem, Bélgica2 

Ogrupo Delhaize opera em 400 pontos-de-venda de 
varejo na Bélgica, dos quaiS 100 são supermercados De
Ihaize De Leeuw locais. Os supermercados Delhaize com
petem tanto com base na localização, quanto com base 

2 Entrevistas com funcionários da empresa. 
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na qualidade de seus produtos eserviços. Para permane
cer lucrativo, cada gerente Delhaize necessita não só ma
ximizar a receita e a contribuição por metro quadrado da 
loja, como também diminuir os custos de operação em 
termos, por exemplo, do manuseio de material ou produ
tividade das caixas registradoras . 

Osupermercado em Ouderghem possui um arranjo 
físico um tanto fora do comum, com dois pontos de en
trada e dois pontos de saída. A localização das caixas re
gistradoras é como na maioria dos arranjos físicos de 
supermercado, posicionadas perto da parede externa, 
mas durante o dia apenas poucas são usadas. Jornais 
são vendidos perto das filas de saída para que os clientes 
possam atualizar-se com as notícias enquanto esperam. 
As operadoras de caixa trabalham viradas para a loja e 
para a fila, enfatizando a necessidade de se trabalhar rápi
do quando há fila. A loja possui 10 caixas registradoras 
um número alto para uma loja de apenas 1500 metros 
quadrados. Isso se dá devido ao pico de vendas no início 
da noite e porque longas filas nos caixas é considerado 

. inaceitável. 

Delhaize utiliza corredores relativamente largos en
tre gôndolas, garantindo um bom fluxo de carrinhos, 
mas isso foi feito às custas da redução de espaço nas 
gôndolas, o que permitiria a armazenagem de uma varie
dade maior de produtos. A localização dos produtos é 
uma decisão crítica, e afeta diretamente a conveniência 
dos clientes, seus níveis de compras por impulso e os 
custos de reposição das prateleiras. Oarranjo físico geral 
do supermercado tem áreas claramente marcadas de au
to-serviço para comida embalada, bebidas, frutas, vege
tais e itens para casa. A área de delicatessen (que vende 
produtos com margens acima da média) é posicionada 
centralmente, de forma que todos os compradores pas
sem por ela. As frutas e vegetais ficam dispostos perto 
da entrada principal, como um sinal de que são frescos e 
íntegros, e oferecem uma entrada atraente eacolhedora. 

Itens com grande rotatividade, "essenciais" e de va
lor conhecido, como arroz, massa, açúcar e óleo, são lo
cali zados de forma central e visível, de modo que sejam 
fáceis de achar. Itens lucrativos ecom rápida saída ficam 
dispostos na altura do olho, tanto para ajudar os consu
midores. quanto para facilitar a reposição por parte dos 
funcionários. De forma inversa, itens com margem pe
quena e pouca saída são dispostos nas prateleiras de 
baixo Prod tos pesados e volumosos, como pacotes de 
cerveja, ficam dispostos perto da área de estoque para 
faci litar sua reposição. Comidas congeladas localizam-se 
no fi nal dos corredores, perto das caixas registradoras, 
para que possam ser adquiridas por último. Em alguns 
supermercados, essas posições só são usadas para pro
moções, uma vez que os consumidores movem-se mais 
lentamente no final dos co rredores e os produtos podem 
ser vistos de várias direções. 

Questões 
1. 	 Qual o tipo de arranjo físico básico utilizado por este 

supermercado? 

2. 	 Os objetivos de um projeto de arranjo físico de um 
supermercado são parecidos com os de uma opera
ção de manufatura? Caso contrário, qual adiferença? 

Exemplos de arranjo físico por produto in
cluem: 

• 	 Montagem de automóveis - quase todas as 
variantes do mesmo modelo requerem a 
mesma seqüência de processos. 

• 	 Programa de vacinação em massa - todos 
os clientes requerem a mesma seqüência 
de atividades burocráticas (preenchimen
to das cadernetas de vacinação), médicas 
e de aconselhamento (possível resguardo 
necessário, por exemplo). 

• Restaurante self-service - geralmente, a se
qüência de serviços requeridos pelo clien
te (entrada, prato principal, sobremesa, 
bebidas) é comum para todos os clientes, 
mas o arranjo físico auxilia também a 
manter controle sobre o fluxo de clientes. 

A Figura 7.6 mostra a seqüência de proces
sos numa operação de manufatura de papel. 
Uma operação como essa usaria um arranjo físico 
por produto. O fluxo de materiais ao longo da 
operação é tanto evidente como regular. Não há 
as complexidades que caracterizam os arranjos fí
sicos por processo e, com menor intensidade, os 
arranjos físicos celulares e, apesar de diferentes 
tipos de papel serem feitos nessa operação, todos 
requerem a mesma seqüência de processos. Pri
meiro, à madeira em pequenos pedaços são adi
cionados produtos químicos, água e vapor d'água 
no processo de "cozimento" para que se forme a 
"polpa". A "polpa" passa por um processo de lim
peza antes de ser refinada, para auxiliar as fibras 
a se entrelaçarem. O processo de mistura combi
na a polpa refinada com mais água, material 
aglomerante, produtos químicos e corantes, de
pois do que a massa resultante é espalhada sobre 
uma tela fina (que funciona como uma esteira 
rolante) de arame ou plástico. A massa é então 
agitada lateralmente à medida que progride para 
que as fibras se "prendam" umas às outras, for
mando a folha de papel e também para que o ex
cesso de água seja drenado. Os cilindros con
tra-rotativos de pressão retiram mais água da 
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W,"FI 7.7 Um centro de alistamento militar usando arranjo físico por produto. 

folha pré-formada e pressionam as fibras. O pro
cesso de secagem continua a reduzir o nível de 
umidade da folha até que, finalmente, a folha é 
enrolada em grandes bobinas.3 

Faz sentido, então, localizar esses processos 
na ordem em que são requeridos pelos produtos 

Pape,. and lhe Environmenl". Arjo Wiggins Fine Pa
pers, usado com permissão, 1991. 

e deixar os materiais fluírem ao longo dos está
gios de maneira previsível. De fato, esse exemplo 
particular de arranjo físico por produto é, até cer
to ponto, um exemplo extremo, pois, pelo menos 
na primeira parte do processamento, o papel está 
em forma semilíquida. Seria fisicamente difícil li
dar com o produto de qualquer outra forma que 
não fosse fazendo-o fluir entre os processos. 
Entretanto, outros produtos que têm seqüências 
comuns de processos, como televisores,geladei

3 
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ras, aparelhos de ar-condicionado e outro , são 
também produzidos com uso de arranjo físico 
por produto. 

Operações de serviço podem também adotar 
arranjo físico por produto se as necessidades de 
"processamento" dos clientes ou informações ti
verem Uma seqüência comum. Por exemplo, re
crutas que se al istam para o Exército provavel
mente serão "processados" num programa de 
alistamento organizado segundo um arranjo físi
co por produto. A Figura 7.7 mostra o arranjo fí
sico de uma unidade de alistamento do Exército. 

Arranjos físicos mistos 

Muitas operações ou projetam arranjos físi
cos mistos, que combinam elementos dalguns 
ou todos os tipos básicos de arranjo físico, ou 
usam tipos básicos de arranjo fís ico de fo rma 
"pura" em diferentes partes da operação. Por 
exemplo, um hospital normalmente seria arranja
do conforme os princípios do arranjo fi ico por 
processo - com cada departamento representan
do um tipo particular de processo (departamento 
de radiologia, salas de cirurgia, laboratório de 
processamento de sangue, entre outros) . Ainda 
assim, dentro de cada departamento, diferentes 
tipos de arranjos físicos são utilizados. O depar
tamento de radiologia provavelmente é arranja
do por processo, as salas de cirurgia, segundo um 
arranjo físico posicional, e o laboratório de pro
cessamento de sangue, confonne um arranjo físi 
co por produto. 

Outro exemplo é ilustrado na Figura 7.8. 
Aqui, um complexo de restaurantes é mostrado 
com três Lipos diferentes de restaurante e a cozi
nha que serve aos três. A cozinha é organizada 
conforme um arranjo físico por processo, com os 
processos (annazenamento de ingredientes, pre
paração da comida, processos de cozimento etc.) 
agrupado '. Dife rentes pratos percorrerão diferen
tes roteiros entre processos dependendo de seus 
requisitos de processamento, O restaurante tradi
cional é organizado segundo um arranjo fís ico 
posicional. Os clientes ficam em suas mesas en
quanto comida é trazida (e às vezes até prepa
rada) à mesa. O restaurante do tipo buffet é ar
ranjado de forma celular, com cada área de 
buffet tendo todos os processos (pratos) necessá
rios para servir os clientes em suas necessidades 
de entradas, prato principal ou sobremesa. No 

caso de clientes que desejem os três, eles terão 
de ser processados por meio das três células (buf
fets), antes que o serviço se complete. Finalmen
te, num restaurante do tipo bandejão (como os 
restaurantes por quilo), todos os clientes passam 
pelo mesmo roteiro quando estão servindo-se. 
Eles podem não se servir de todos os pratos dis
poníveis, mas mover-se-ão na mesma seqüência 
de processos. 

Yamaha afina suas linhas de montagem 

A linha de montagem do piano de cauda da Yamaha 

A Yamaha Corporation do Japão, fundada em 1887, 
cresceu tornando-se o maior fabricante de instrumentos 
musicais do mundo, além de prodUZir uma variedade 
imensa de outros produtos, que vão de semicondutores 
e robôs até materiais esportivos e móveis. Recentemen
te , ela desenvolveu a reputação de diversificar seus pro
dutos, abranger novos mercados e, especialmente, ino
var em métodos de manufatura. Por exemplo, ela foi um 
dos primeiros fabricantes de piano a produzir pianos de 
cauda utilizando técnicas de linhas de montagem. Tradicio
nalmente, pianos de cauda (em contraposição aos pia
nos de gabinete, menos caros e mais vendáveis) eram fa
bricados utiHzando-se métodos de fabricação individ uais 
baseados em habilidades artesanais . A grande vantagem 
disso era que os artesãos podiam acomodar as variações 
individuais dos materiais (geralmente inconsistentes) de 
que são fabricados os pianos. Cada piano individual era 
construído em cima das idiossincrasias do material, pro
duzindo um produto único, em seu tom e afinação . Para 
a Yamaha isso não acontece, porque embora produzindo 
um dos pianos de maior qualidade do mundo, ela conse
guiu enfatizar consistência e confiabilidade, assim como 
riqueza sonora. 

Questão 

Um piano branco desloca-se na linha de montagem 
junto a outros pianos pretos. Você acha que isso causa 
algum problema na gestão da linha de montagem? 

Fluxo de chocolate e visitantes na Cadbury4 

Fluxo de chocolate 

Na famosa fábrica de chocolate Cadbury, em Bourn
ville, nos arredores de Birmingham, Reino Unido, pro
dutos de chocolate são fabricados num alto grau de 

4 Entrevistas com funcionários da empresa e JOHNS
TON, R.; CHAl'vIBERS , S.; HARLAND, c.; HARRlSON, A.; 
SLACK, N. Cases in operatiol1s mal1agemcnt. 2. ed. Pirman 
Publi hing, 1997. 
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Arranjofísico em linha - "bandejão" 

m4!if' 7.8 Complexo de restaurantes com os quatro tipos básicos de arranjo físico. 
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operam continuamente, dia e noite, para garantir consis
tência tanto do chocolate propriamente quanto da taxa de 
saída. Em seguida, o líquido é bombeado através de um 
sistema de canos aquecidos até o departamento de mol
dagem, onde ele é automaticamente despejado em uma 
esteira de moldes de plástico feitos com precisão que 
formam as barras de chocolate eas vibram para a remo
ção de eventuais bolhas de ar. Os moldes são continua
mente transportados até um grande refrigerador, permi
tindo que fiquem o tempo suficiente para o chocolate 
endurecer. O próximo estágio consiste em virar os mol
des de cabeça para baixo e liberar as barras moldadas. 
Estas passam diretamente para um conjunto de máqui
nas automáticas de embalagem e empacotamento, de 
onde partem para o depósito. 

Fluxo de visitantes 

Em 1990, a empresa abriu um grande centro de vi
sitas ao longo da fábrica chamado "Mundo Cadbury" (li
gado a uma área de observação que dá para a seção de 
empacotamento descrita). O Mundo Cadbury é uma exi
bição permanente dedicada inteiramente ao chocolate e à 
parte que a Cadbury tem desempenhado nessa história 
fascinante. Dado que a maior parte das atrações é inter
na, com área de circulação limitada, a exposição princi
pal e as áreas de demonstração foram projetadas para 
permitir um fluxo suave de visitantes, evitando-se sem
pre que possível gargalos e atrasos. O projeto é também 
um arranjo físico "por produto" com uma rota única para 
todos os visitantes. 

A entrada para a exposição se dá por meio de um 
ingresso com horário, o que garante fluxo constante de 
visitantes, que são livres para andar de acordo com sua 
própria velocidade, mas são obrigados a manter a rota 
única através da seqüênCia de demonstrações. Ao sair 
dessa seção, eles são direcionados para o andar superior 
até o setor de embalagem do chocolate, onde um guia 
acompanha grupos com um número limite de visitantes 
até os lugares adequados onde eles podem ver os pro
cessos de embalagem e um vídeo de apresentação. Os 
grupos são então levados para o andar inferior até aárea 
de demonstração, onde funcionários habilitados de
monstram a fabricação em pequena escala de chocolates 
feitos à mão. Finalmente, os visitantes podem passear 
desacompanhados por uma passagem longa e sinuosa e 
visitar as exposições restantes. 

A Cadbury escolheu usar o projeto do arranjo físico 
por produto tanto para a produção de chocolates como 
para o processamento de seus visitantes. Em ambos os 
casos, os volumes são altos e a variedade oferecida, li
mitada. Existe demanda suficiente para cada "produto" 
padrão e o objetivo das operações é alcançar alto nível 
de qualidade e consistência a custos baixos. Nenhuma 
operação possui muita flexibilidade de volume e ambas 
são caras para mudar. 

Questão 

Tanto a fabricação de chocolates como avisita guia
da na operação Cadbury parecem ser conformadas em 
um arranjo físico do tipo por produto. Isso significa que 
ambas as operações possuem os mesmos objetivos? 

Volume-variedade e tipo de arranjo físico 

A importância do fluxo para uma operação 
dependerá de suas características de volume e 
variedade. Quando o volume é baixo e a varieda
de é relativamente alta, o "fluxo" não é uma 
questão central. Por exemplo, em operações de 
manufatura de satélites de comunicação, a maior 
probabilidade é que um arranjo físico posicional 
seja utilizado porque cada produto é diferente 
dos outros e porque produtos "fluem" pela opera
ção muito pouco freqüentemente. Sob essas con
dições, simplesmente não vale a pena arranjar os 
recursos de forma a minimizar o fluxo por meio 
da operação. 

Com volumes maiores e variedade menor, o 
fluxo dos recursos transformados torna-se uma 
questão mais importante que deve ser tratada 
pela decisão referente a arranjo físico. Se a varie
dade ainda é alta, entretanto, um arranjo defini· 
do completamente por fluxo torna-se difícil por
que produtos ou clientes terão diferentes padrões 
de fluxo. Por exemplo, a biblioteca da Figura 7.4 
arranjará seus diferentes tipos de livros e seus 
outros serviços parcialmente para minimizar a 
distância que seus clientes terão de percorrer, 
porque as necessidades de seus clientes variam; 
entretanto, a biblioteca poderá ser arranjada, 
quando muito, para satisfazer à maioria de seus 
clientes, quanto à minimização das distâncias, 
possivelmente prejudicando uma minoria. Quan
do a variedade de produtos e serviços se reduz 
de forma que um grupo de clientes com necessi
dades similares possa ser identificado, mas a va
riedade ainda é grande, um arranjo celular tor
na-se mais adequado, como na célula de artigos 
esportivos da Figura 7.5. Quando a variedade de 
produtos e serviços é relativamente pequena, o 
fluxo de materiais, informações ou clientes pode 
ser regularizado e um arranjo físico por produto 
pode tornar-se mais adequado, como no caso de 
uma montadora de veículos. 

Examinando esses exemplos dos diferentes 
tipos básicos de arranjo físico, pode-se identificar 
o efeito de volume e variedade (veja a Figura 
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7.9). Aumentando-se o volume, aumenta a im considerar as características de baixo custo do ar
portância de se gerenciar bem os fluxos e, redu ranjo físico por produto interessante, e um 
zindo-se a variedade, aumenta a viabilidade de parque de diversões pode adotar o mesmo tipo 
um arranjo físico baseado num fluxo evidente e de arranjo predominantemente pela maneira 
regular. com que ele controla o fluxo de clientes. Pode 

também haver outros meios de atingir objetivos 
relacionados a fluxo. O terminal de passageiros Selecionando um tipo de arranjo físico 
"Eurohub" no aeroporto de Birmingham, Ingla 
terra, altera a direção do fluxo usando tecnologia A decisão de qual tipo de arranjo físico ado
para mudar 	o roteiro percorrido pelos clientes. tar raramente, se tanto, envolve uma escolha en

tre os quatro tipos básicos. As características de De todas as características dos vários tipos 
volume e variedade de uma operação vão reduzir básicos de arranjo físico, talvez a mais significati
a escolha, grosso modo, a uma ou duas opções. va seja a implicação, para os custos unitários, da 
Ainda assim, como ilustra a Figura 7.9, as faixas escolha do tipo de arranjo físico . Isso pode ser 
de volumes e variedades contidas em cada tipo melhor entendido com base na distinção entre as 
de arranjo físico sobrepõem-se. A decisão sobre repercussões sobre os elementos de custo fixo e 
qual arranjo específico escolher é influenciada variável ao se adotarem os diversos tipos básicos 
por um entendimento correto das vantagens e de arranjo físico . Para qualquer produto ou servi
desvantagens de cada um. ço, o custo fixo de se estabelecer um arranjo físi

A Tabela 7.2 mostra algumas das mais signi co posicional é relativamente baixo quando com
ficativas vantagens e desvantagens associadas a parado com qualquer outra forma de se produzir 
cada tipo básico de arranjo físico. Deve ser enfa os mesmos produtos ou serviços. Entretanto, os 
tizado, entretanto, que o tipo de operação vai in  custos variáveis de se produzir cada produto ou 
fluenciar sua importância relativa. Por exemplo, serviço particular são relativamente altos quando 
uma operação de manufatura de televisores pode comparados a qualquer outro tipo de arranjo físi
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Tabela 7.2 Vantagens e desvantagens dos tipos básicos de arranjo físico . 


Vantagens Desvantagens 

Posicional Flexibilidade muito alta de mix e produto Custos unitários muito altos 
Produto ou cliente não movido ou perturbado Programação de espaço ou atividades pode ser 
Alta variedade de tarefas para a mão-de-obra complexa 

Pode significar muita movimentação de equipa
mentos e mão-de-obra 

Processo Alta flexibilidade de mix e produto Baixa utilização de recursos 
Relativamente robusto em caso de interrupção de Pode ter alto estoque em processo ou filas de 
etapas clientes 
Su pe rvisão de equipamento e instalações relativa Fluxo complexo pode ser difícil de controlar 
mente fácil 

Cel ular Pode dar um bom equllíbr-io entre custo e flexibili Pode ser caro reconfigurar o arranjo físico atual 
dade para operações co m variedade relativamente Pode requerer capacidade adicional 
alta Pode reduzir níveis de utilização de recursos 
Atravessamento rápido 
TraballlO em grupo pode resultar em melhor moti
vação 

---- -
Produto Baixos custos unitários para altos volumes Pode ter baixa flexibilidade de mix 

Dá oportunidade para especialização de equipa Não muito robusto contra interrupções 
mento Trabalho pode ser repetitivo 
Movimentação conveniente de clientes e materiais 

(a) (b) 

Custos CustosPosicionai 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 

:Use pro-: Use 
cesso I celular 

Use 
produto 

Volume 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 

: ? ?:? 
I 
I 
I 

Volume 

Use produto 
Use celular ou produto 

Use processo, celular ou produto 
Use processo ou celular 

Use processo 
Use posicional ou processo 

Use posicional 

Wa"" 7.10 (a) Os tipos básicos de arranjo físico têm características diferentes de custos fixos e variáveis 
que parecem determinar qual usar. (b) Na prática, a incerteza sobre os custos fixos e variá
veis exatos de cada tipo de arranjo físico significa que raramente a decisão pode basear-se 
exclusivamente na consideração de custo. 



co. Os custos fixos tendem, então, a aumentar à 
medida que se migra do arranjo posicional, pas
sando pelos arranjos por processo e celular para 
o arranjo por produto. Os custos variáveis por 
produto ou serviço, por sua vez, tendem a de
crescer. Os custos totais para cada tipo básico de 
arranjo físico dependerão dos volumes de produ
tos ou serviços produzidos e são mostrados na Fi
gura 7.l0(a). Isso parece implicar que para cada 
volume haveria um tipo básico de arranjo físico 
de custo mínimo. 

Entretanto, na prática, as análises de custo 
para a seleção do arranjo físico raramente são 
tão claras. O custo exato de operar o arranjo físi
co é difícil de prever e provavelmente dependerá 
de fatores numerosos e difíceis de quantificar. 
Mais do que usar linhas para representar os cus
tos que variam conforme aumentam os volumes 
produzidos, o uso de bandas largas, dentro das 
quais, com maior probabilidade, os custos reais 
vão cair, é provavelmente a abordagem mais 
adequada (veja Figura 7.l0(b)). A discriminação 
dos diferentes tipos de arranjo físico é agora mui
to menos clara. Há faixas de volumes para as 
quais quaisquer dos dois ou três tipos de arranjo 
envolvidos poderiam prover os custos de opera
ção mínimos. Quanto menor a certeza a respeito 
dos custos, mais largas serão as "bandas" de cus
tos, e menos claras serão as escolhas. Os custos 
prováveis de se adotar um tipo. básico de arranjo 
físico devem ser entendidos com uma perspectiva 
mais ampla, de vantagens e desvantagens, mos
trada na Tabela 7.2. 

Times e linhas na indústria de vestuário 

Linha de produção de roupas íntimas e de dormir 
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Célula de produção de roupas de estilo 

o projeto do trabalho é uma questão essencial na 
indústria de vestuário européia. A maior parte das em
presas opera sob a pressão das mudanças do estilo e da 
moda, de acordo com as estações e sob as pressões de 
custo constantes. Os salários relativamente altos da Eu
ropa fazem com que as empresas sempre temam con
correntes de economias de salários mais baratos. Encon
trar uma solução que responda a ambas as necessidades 
é um desafio permanente para os gerentes de produção 
industrial. Por exemplo, linha de produção de roupas ín
timas e de dormir para mulheres ecrianças possui apro
ximadamente 30 pessoas e os produtos permanecem so
mente alguns segundos em cada estação (uma única 
pessoa) . Depois de terminar sua tarefa, cada operador 
dispõe o produto em uma área reservada para "trabalho 
em andamento" entre as estações. Normalmente, os fun
cionários desenvolvem somente suas próprias tarefas, 
mas existem três ou quatro volantes que podem cobrir 
tarefas dos funcionários ausentes. 

Um tipo diferente de organização seria um time de 
cinco ou seis operadores que fabricam roupa feminina de 
estilo - produtos mais complexos. Os lotes de roupas, 
uma vez produzidos. raramente são repetidos, portanto, 
os operadores necessitam "aprender de novo" acada vez 
que começam um novo lote. Os operadores estão orga
nizados de uma forma relativamente flexível, moven
do-se em uma célula em forma de ferradura e utilizando 
as máquinas dispostas ao redor da célula. Geralmente, 
existem três vezes mais máquinas que operadores, que 
se movem por entre as máquinas conforme seja neces
sário. Dado que as tarefas alocadas aos funcionários in
dividuais mudam com freqüência, eles necessitam ser 
multicapacitados. 

Questões 

1. 	 Quais são as vantagens e desvantagens desses dois 
tipos de organização do trabalho? 

2. 	 Como pOderiam as diferenças de produtos/mercados 
entre tipos diferentes de produtos afetar a escolha 
entre esses dois sistemas? 
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PROJETO DETALHADO DE ARRANJO 
FÍSICO 

Uma vez que o tipo básico de arranjo físico 
foi decidido, o próximo passo é decidir seu proje
to detalhado. O projeto detalhado é o ato de ope
racionalizar os princípios gerais implícitos na es
colha dos tipos básicos de arranjo físico. 

As saídas do estágio de projeto detalhado de 
arranjo físico são: 

• 	 a localização física de todas as instala
ções, equipamentos, máquinas e pessoal 
que constituem os centros de trabalho da 
operação; 

• 	o espaço a ser alocado a cada centro de 
trabalho; 

• 	 as tarefas que serão executadas por cen
tro de trabalho. 

Que faz um bom arranjo físico? 

Antes de considerar os vários métodos usa
dos no projeto detalhado de arranjo físico, é útil 
definir quais são os objetivos dessa atividade. De 
certa forma, os objetivos dependerão das circuns
tâncias específicas, mas há alguns objetivos ge
rais que são relevantes para todas as operações:5 

• Segurança inerente 	- todos os processos 
que podem representar perigo, tanto para 
a mão-de-obra como para os clientes, não 
devem ser acessíveis a pessoas não autori
zadas. Saídas de incêndio devem ser cla
ramente sinalizadas com acesso desimp e
dido. Passagens devem ser claramente 
marcadas e mantidas livres. 

• 	Extensão do fluxo - o fluxo de materiais, 
informações ou clientes deve ser canaliza
do pelo arranjo físico, de forma a atender 
aos objetivos da operação. Em muitas 
operações, isso significa minimizar as ,dis
tâncias percorridas pelos recursos trans
formados . Esse não é sempre o caso, en
tretanto: os supermercados, por exemplo, 
gostariam de garantir que os clientes pas
sassem por determinados produtos em 
seu trajeto dentro da loja. 

5 Lista ge ntilmente cedida por Paul Walley da War
wick University Business School, Reino Unido, 

• 	Clareza de fluxo - todo o fluxo de mate
riais e clientes deve ser sinalizado de for
ma dara e evidente para clientes e para 
mão-de-obra. Por exemplo, operações de 
manufatura em geral têm corredores mui
to claramente definidos e marcados. Ope
rações de serviços em geral usam roteiros 
sinalizados, como, por exemplo, alguns 
hospitais que usam faixas pintadas no 
chão com diferentes cores para indicar o 
roteiro para os diferentes departamentos. 

• 	Conforto da mão-de-obra - a mão-de-obra 
deve ser alocada para locais distantes de 
partes barulhentas ou desagradáveis da 
operação. O arranjo físico deve prover um 
ambiente de trabalho bem ventilado, ilu
minado e, quando possível, agradável. 

• Coordenação gerencial - supervisão e coor
denação devem ser facilitadas pela locali
zação da mão-de-obra e dispositivos de 
comunicação. 

• Acesso - todas as máquinas, equipamentos 
e instalações devem estar acessíveis para 
permitir adequada limpeza e manuten
ção. 

• 	Uso do espaço - todos os arranjos físicos 
devem permitir uso adequado de espaço 
disponível da operação (incluindo o espa
ço cúbico, assim como o espaço de piso). 
Isso em geral implica minimizar o espaço 
utilizado para determinado propósito, 
mas às vezes pode significar criar uma im
pr ssão de espaço luxuoso, como no lobby 
de entrada de hotéis de luxo. 

• 	Flexibilidade de longo prazo - os arranjos 
físicos devem ser mudados periodicamen
te à medida que as necessidades da ope
ração mudam. Um bom arranjo físico terá 
sido con ebido com as potenciais necessi
dades futur s da operação em mente. Por 
exemplo, se é provável que a demanda 
cresça para determinado produto ou servi
ço, o arranjo físico foi projetado de modo a 
poder acomodar a futura expansão? 

Projeto detalhado de arranjo físico 
posicional 

Em arranjos pos 'cionais, a localização dos 
recursos não vai ser definida com base no fluxo 
de recursos transformados, mas na conveniência 



dos recursos transformadores em si. O objetivo 
do projeto detalhado de arranjo físico posicional é 
conceber um arranjo que possibilite aos recursos 
transformadores maximizarem sua contribuição 
potencial ao processo de transformação, permi
tindo-lhe prestar um bom "serviço" aos recursos 
transformados. O projeto detalhado de alguns ar
ranjos físicos posicionais como, por exemplo, os 
canteiros de obra, pode tornar-se bastante com
plicado, especialmente se o programa de ativida
des for freqüentemente alterado. Imagine o caos 
num canteiro de obra se caminhões pesados con
tínua e ruidosamente passassem pelo escritório 
de gerenciamento da obra, caminhões de entrega 
de uma empresa subcontratada tivessem que cru
zar a área de outra subcontratada para chegar a 
seu local de armazenagem, ou se a mão-de-obra 
que despendesse a maior parte de seu tempo na 
obra fosse alocada para uma posição distante 
dela. Embora haja técnicas que ajudem a posicio
nar recursos em arranjos físicos posicionais, elas 
não são amplamente utilizadas. Uma técnica cha
mada "análise de recursos locacionais" avalia os 
efeitos de se localizar os vários recursos de trans
formação em todas as localizações disponíveis na 
planta e da forma como esses recursos interagem 
entre si. 

Projeto detalhado de arranjo físico por 
processo 

O projeto detalhado de arranjo físico por 
processo é marcado pela complexidade, que tam
bém caracteriza o fluxo desse tipo de arranjo físi
co . O principal fator que leva a essa complexida
de é o número muito grande de diferentes 
alternativas. Por exemplo, no caso mais simples 
de apenas dois centros de trabalho, há apenas 
duas formas de arranjá-los, um em relação ao ou
tro. Mas há seis maneiras de arranjar quatro cen
tros de trabalho e 120 maneiras de arranjar cinco 
centros. 

A relação é fatorial. Para N centros, há N fa
torial (N!) diferentes maneiras de arranjá-los 
onde: 

N! = N x (N - 1) x (N - 2) x .... (1) 

Então, mesmo para arranjos fís icos por pro
cesso relativamente simples com, digamos 20 

1018 centros de trabalho, há 20! = 2,433 x ma
neiras de arranjar a operação. 
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Até certo ponto, é por essa comple:xidade 
combinatória que, na prática, dificilmente solu
ções ótimas podem ser encontradas. A maioria 
dos arranjos físicos por processo é projetada por 
uma combinação de intuição, bom-senso e pro
cessos de tentativa e erro aplicados sistematica
mente. 

Informação para arranjo físico por pm cesso 

Antes de começar o processo de projeto de
talhado em arranjos físicos por processo, há algu
mas informações essenciais de que o projetista 
necessita : 

• 	 a área requerida por centro de trabalho; 
• 	 as restrições sobre a forma da área a ser 

alocada para cada centro de trabalho; 

• 	o nível e a direção do fluxo entre cada par 
de centros de trabalho (por exemplo, nú
mero de jornadas, número de carrega
mentos, ou custo do fluxo por unidade de 
distância percorrida) ; 

• 	 o quão desejável é manter centros de tra
balho próximos entre si OU próximos de 
algum ponto fixo do arranjo físico. 

Os dois últimos itens são de particular im
portância, porque ambos influenciam diretamen
te as conseqüências de se localizarem centros de 
trabalho próximos uns dos outros. 

O nível e a direção do fluxo são em geral re
presentados em diagramas de fluxo (também cha
mados de cartas "de-para"), como mostrado na 
Figura 7.11(a) , que registra, neste caso, o núme
ro de carregamentos transportados entre depar
tamentos. Há muitas maneiras que poderiam ser 
u tilizadas para coletar essa informação. Por 
exemplo, em algumas operações, dados sobre 
fluxo podem ser obtidos com base em informa
ções sobre o roteiro de produção dos produtos e 
da demanda desses produtos. Onde o fluxo é 
mais aleatório, como numa biblioteca, por exem
plo, a informação poderia ser obtida por observa
ção das rotas percorridas pelos clientes ao longo 
de determinado período de tempo representati 
vo. Se a direção do fluxo entre centros produti 
vos faz pouca diferença para a decisão sobre ar
ranjo físico, a informação pode ser simplificada. 
como mostrado na Figura 7.11 (b) , sendo que 
uma alternativa a essa forma de representação é 
mostrada na Figura 7.11 (c). 
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(a) Carregamentos/dia (d) Custo unitário/distância percorrida 

~Para A B C O E 

A 17 - 30 10 
B 13 20 - 20 
C - 10 - 70 
O 30 - - 30 
E 10 10 10 10 

Se o custo do fluxo 
difere entre centros 
de trabalho, 
combinar com 

~Para A B ' C O E 

A 2 2 2 2 
B 3 3 3 3 
C 2 2 2 2 
O 10 10 10 10 
E 2 2 2 2 

lse a direção não é relevante, 
simpUficar para 

(b) Carregamentos/dia 

I~ A B C O E 

A ~ 30 - 60 20 
B "" 30 - 30 
C ~ - 80 
O "" 40 
E ~ 
ou alternativam/ 

(e) 

A 
B 
C 
o 
E 

m4"I' 7.11 
 Coleta de informações para arranjo físico por processo. 

Em algumas operações, há diferenças signi
ficativas no custo de mover materiais ou clientes 
entre diferentes centros de trabalho. Por exem
plo, na Figura 7.11 (d), é mostrado o custo unitá
rio de transportar um carregamento entre cinco 
centros de trabalho. Aqui, o custo unitário de 
mover cargas do centro B é sensivelmente maior 
do que o custo de mover cargas da maioria dos 
outros centros. Poderia haver várias razões para 
isso, por exemplo, porque os produtos se encon
tram em um estado delicado depois de terem 
sido processados por B e, portanto, necessitam 
de manuseio cuidadoso, ou porque eles precisam 
manter sua temperatura elevada depois de serem 
tratados termicamente, enquanto não sofrem 
processos subseqüentes. Combinando os dados 
sobre custos unitários e fluxo, chega-se aos dados 

1Que dá 

(e) Custo unitário/distância percorrida 

~Para A B C O E 

A 34 60 20 
B 39 60 
C 20 140 
O 300 - 300 
E 20 20 20 20 

lse a direção não é relevante, 
simplificar para 

(I) Custo unitário/distância percorrida 

~ , A B C O E 

fi; "" 73 360 40 
B ~ 80 80 
C ~ 160 
O "" 120 
E ~ 

de custo por distância percorrida mostrados na 
Figura 7 .11 (e). Esses dados são mostrados de 
forma simplificada na Figura 7.11(f). 

Um método qualitativo alternativo de se in
dicar a importância relativa das relações entre 
centros é a carta de relacionamentos. Uma carta 
de relacionamentos indica o quão desejável é 
manter pares de centros juntos uns dos outros. A 
Figura 7.12 mostra uma carta de relacionamen
tos para um laboratório de testes. É de particular 
importância que alguns departamentos sejam 
mantidos juntos, como, por exemplo, teste ele
trônico e metrologia. Outros departamentos de
vem ser mantidos tão longe quanto possível uns 
dos outros, como por exemplo, metrologia e teste 
de impacto. 
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Departamento 

Metrologia 

Teste eletrônico 

Análise 

Teste ultra-sônico 

Teste de fadiga 

Teste de impacto 

Código I Proximidade é ... 

A I Absolutamente necessário 
E I Especialmente importante 
I I Importante 

o I Proximidade normal 
U I Não importante 
x I Indesejável 

W.4"fl7.12 Diagrama de ,·elacÍonamentos. 

Objetivos do arranjo físico por processo 

Na maioria dos exemplos de arranjo físico 
por processo, o principal objetivo é minimizar os 
custos para a operação, que são associados com o 
fluxo de recursos transformados ao longo da ope
ração. Então, por exemplo, um fabricante de mó
veis localizaria os centros de trabalho em sua fá
brica de modo a minimizar a necessidade de 
transportar componentes. Similarmente, um hos
pitallocalizaria seus departamentos para minimi
zar a movimentação de seus pacientes (e talvez 
de sua equipe). Em algumas operações, a ênfase 
muda para maximizar a receita associada ao flu

(a) 

40 

~ 30 


~ 20 


10 


O 

o 10 20 30 40 50 60 Metros 
Eficácia do arranjo físico = Distância total percorrida 

= 4.450 metros 

xo, mais do que minimizar custos. Operações de 
varejo, especialmente, poderiam arranjar sua 
operação visando atingir este objetivo (veja, por 
exemplo, o boxe sobre o Supermercado Delhai
ze). Algumas operações de lazer, como os par
ques de diversões, podem também visar a esse 
objetivo. Entretanto, o objetivo mais comum é, 
de longe, minimizar custos. 

No nível mais simples, uma operação pode
ria julgar a eficácia de seu arranjo físico simples
mente com base nas distâncias totais percorridas 
na operação. Por exemplo, a Figura 7.13(a) mos
tra um arranjo físico por processo simples com 
seis centros de trabalho com o número total de 

(b) 

40 

~ 30 


~ 20 


10 


O 

o 10 20 30 40 50 60 Metros 
'Eficácia do arranjo físico = Distância total percorrida 

= 3.750 metros 

W4'Iij'7.13 (a) e (b) O objetivo da maioria dos arranjosfisicos por processo é minimizar o custo 
associado com movimentação, às vezes simplificado para minimizar a distância percorrida. 

http:W4'Iij'7.13
http:W.4"fl7.12
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jornadas percorridas entre centros em um dia. A 
eficácia do arranjo físico, nesse nível simples, po
deria ser calculada conforme a seguir: 

Eficácia do arranjo físico = LFii Di; para todo 
i =1= j onde: 

Fi) :;;: 	 o fluxo em carregamentos ou jornadas 
por período, do centro de trabalho i 
para o centro j. 

D i) = di tância entre o centro de trabalho i e 
o centro j. 

Quanto mais baixo o índice de eficácia do 
arranjo físico, melhor o arranjo físico. 

Neste exemplo, o total do número de jorna
das multiplicado pela distância para cada par de 
departamentos onde há algum fluxo é 4.450 m. 
Essa medida indica se mudanças no arranjo físico 
representam melhora em sua efetividade (pelo 
menos nos termos simples definidos aqui) . Por 
exemplo, se os centros C e E são trocados, como 
na Figura 7. 13(b), a medida total de eficácia pas
sa a ser 3.750, e mostra que o arranjo físico ago
ra acarretará uma redução nas distâncias totais 
percorridas na operação. 

Esse cálculo assume que todas as jornadas 
se equivalem, por representarem o mesmo custo 
para a operação. Em algumas operações, entre
tanto, isso não é assim. Por exemplo, algumas 
jornadas que envolvem a equ ipe (saudável) ou 
pacientes em boa forma teriam pouca importân
cia relativa se comparadas com outras jornadas 
em que pacientes doentes necessitam ser movi
dos do centro cirúrgico para unidades de terapia 
intensiva. 

Nesses casos, poderia valer a pena incorpo
rar um elemento de custo (ou de dificuldade) na 
medida da eficácia do arranjo físico que se tenta 
minimizar. 

Eficácia do arranjo físico = LFu DiJ. Cu para 
todo i =1= j onde : 

= custo por distância percorrida de fazerCJ 
a jornada entre os departamentos i e j. 

Método geral de projeto de arranjo físico por 
processo 

A abordagem geral de determinar a localiza 
ção de centros de trabalho em arranjo físico por 
processo é a seguinte. 

Passo 1 - Colete as informações sobre os 
centros de trabalho e os fluxos entre eles . 

Passo 2 - Desenhe um arranjo físico esque
mático, mostrando os centros de trabalho e os 
fluxos entre eles, colocando os pares de centros 
de trabalho com fluxo mais intenso próximos en
tre si. 

Passo 3 - Ajuste o arranjo físico esquemático 
de forma a levar em conta as restrições da área 
dentro da qual o arranjo físico deve caber. 

Passo 4 - Desenhe o arranjo físico mostran
do as áreas reais dos centros de trabalho e as dis
tâncias que os materiais e as pessoas devem per
correr. Calcule a medida da eficácia do arranjo 
físico, levando em conta ou as distâncias totais 
percorridas ou os movimentos custeados. 

Passo 5 - Cheque se a troca da localização 
de quaisquer dos centros faz reduzir a distância 
total percorrida ou o custo total de movimenta
ção. Se sim, faça a troca e retome ao passo 4. Se 
não, faça deste o arranjo físico final. 

Exemplo: Grupo Educacional Rotterdam 

Como exemplo de arranjo físico por proces
so, considere o Grupo Educacional Rotterdam 
(GER), uma empresa que comissiona, projeta e 
manufatura material didático para cursos de edu
cação e treinamento a distância. O grupo acaba 
de realizar um leasing de um novo edifício com 
uma área de 1.800 metros quadrados, dentro do 
qual pretende fazer caber 11 "departamentos". 
Antes de mudar-se, o grupo realizou um exercí
cio para descobrir o número médio de viagens fei
tas por sua equipe entre os 11 departamentos. 
Embora algumas viagens sejam mais significati 
vas que outras (devido à carga carregada pela 
equipe), foi decidido que todas as viagens seriam 
tratadas como tendo igual valor: 

Passo 1 - Colete informações 

As áreas requeridas por departamento junto 
com o número médio de viagens entre departa
mentos são mostradas na carta de fluxo da Figu
ra 7.14. Nesse exemplo, a direção do fluxo não é 
relevante e fluxos muito pequenos (menores que 
cinco viagens por dia) não foram incluídos na 
análise. 
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Departamento 

Recepção 

Sala de reuniões 

Layout e projeto 

Editorial 

Gráfica 

Corte 

Recebimento e expedição 

Encadernação 

Produção de vídeo 

Embalagem 

Área Código I
(m2

) 

85 

160 

100 

225 

200 

75 

200 

120 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
160 

200 I J 

100 I KProdução de áudio 

Dimen.sões do edifício =30 metros x 60 metros 

WaI'" 7.14 Fluxo de informações para o Grupo Educacional Rotterdam. 

Passo 2 - Desenhe o arranjo físico 
esquemático 

A Figura 7.15 mostra o primeiro arranjo físi
co esquemático dos departamentos. As linhas 
mais grossas representam fluxos de alta intensi
dade, entre 70 e 120 viagens por dia; as linhas 
de grossura média são usadas para representar 
fluxos entre 20 e 69 viagens por dia e as mais fi 
nas para fluxos de baixa intensidade, entre 5 e 
19 viagens por dia. O objetivo aqui é arranjar os 
centros de trabalho de forma que aqueles depar
tamentos entre os quais haja linhas mais grossas 
fiquem o mais junto possível. Quanto mais inten
so o fluxo, mais curta a linha deve ser. 

Passo 3 - Ajuste o arranjo esquemático 

Se os departamentos fossem arranjados exa
tamente como mostrado na Figura 7.15, o edifí
cio que os abrigará deveria ter uma forma irregu
lar e, portanto, de alto custo. O arranjo físico 
necessita ajustes para que se leve em conta a for
ma do edifício. A Figura 7.16 mostra os departa
mentos arranjados de forma mais ordenada às di
mensões do edifício. 

Passo 4 - Desenhe o arranjo físico 

A Figura 7.17 mostra os departamentos ar
ranjados com as dimensões reais do edifício e 

7.15 Arranjo físico esquemático colocando centros com altos níveis de tráfego próximos uns dos 
outros. 
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WaiiZi 7.16 ArrClIljo físico esquemático ajustado para adequar-se às dimensões do edifício. 

OI 60 metros 

Sala de 
reuniões 
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Produção 
de áudio 

Produção Encader
de vídeo nação 

Corred or 

Embalagem Recebimento 
e 

expedição 

Editorial 
Layout 

e 
projetos 

Gráfica Corte 

lih':'" 7 .17 Arranjo fís ico final do edifício. 

ocupando áreas que se aproximam de sua áreas 
requeridas. Embora as distâncias entre os cen
tróides dos departamentos tenham mudado seu 
formato físico, suas posições relativas permane
cem as mesmas. É nesse estágio que se pode cal
cular uma expressão quantitativa do movimento 
associado com esse arranjo físico relativo. 

Passo 5 - Cheque as possíveis trocas 

o arranjo físico da Figura 7.17 parece razoa
velmente eficaz, mas geralmente vale a pena che
car se é possível melhorá lo trocando as posições 
relativas de pares de departamentos de forma a 

reduzir o movimento total de fluxo. Por exemplo, 
a posição dos departamentos H e J pode ser tro
cada e a distância total percorrida calculada com 
a nova configuração para identificar se reduções 
foram obtidas. 

Projeto de arranjo físico por processo 
auxiliado por computador 

A complexidade combinatória do arranjo fí
sico por processo levou ao desenvolvimento de 
numerosos procedimentos heurísticos com o in
tuito de auxiliar no processo de projeto. Procedi
mentos heurísticos usam o que tem sido chama
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(a) 
Padrão de localização Iteração O 

1 234567 8 9 10 1,1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 A A A A A A B B B B C C C C C C C O O O 
2 A A B B C O O 
3 A A B B C C O O 
4 A A A A A A B B C C C C C C C O O 
5 E E E E E E B B B B C C C C C C C O O O 
6 E E F F F F F G G G G G G G G G 
7 E E F F G G 
8 E E E E E E F F F F F G G 
9 H H H I I I I I I I I G G 
10 H H I I G G 
11 H H I I I G G G G G G G G G 
12 H H I J J J J J K K K K K K 

K13 H H I J J K 
14 H H H I I I I I J J J J J K K K K K K 

Custo total 11 .711 ,24 Redução de custo estimada O 

(b) 
Padrão de localização Iteração 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 E E E E E EBBBBC C C C C C C J J J 
2 E E B B C J J 
3 E E B B C C J J 
4 E E E E E E B B C C C C C C C J J 
5 A A A A A A B B B B C C C C C C C J J J 
6 A A O O O O O G G G G G G G G G 
7 A A O O G G 
8 A A A A A A O O O O O G G 
9 K K K I I I I I I I I G G 
10 K K I I G G 
11 K K I I I G G G G G G G G G 
12 K K I F F F F F H H H H H H 

H13 K K I F F H 
14 K K K I I I F F F F F H H H H H H 

Custo total 11.238,43 Redução de custo estimada 472,81 
Move A para E 
Move Opara F 
Move K para H 
Move Fpara J 

W§"h 7.18 	 (a) Arranjo foico inicial para a heurística CRAFT, (b) Arranjo foico final depois de quatro 
iterações da heurística CRAFT. 

do "atalhos no processo racional" e "regras de que).6 O racional por trás desse procedimento é 
bom-senso" na busca de soluções razoáveis. Eles que, enquanto é inviável avaliar N fatorial (N!) 
não buscam a solução ótima (embora uma possa arranjos físicos alternativos quando N é grande, é 
ser achada, por acaso), mas tentam obter uma viável começar com um arranjo físico inicial e en
boa solução subótima. 

Um desses procedimentos heurísticos basea 6 ARMOUR, G. c.; BUFF.I\, E. S. A heuristic algorithm 
dos em computador é o chamado CRAFT (Com and simulation approach to the relative location of facüities. 

puterized Relative Allocation of Facilities Techni- Management Science, v. 9, nU 2, 1963. 
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tão avaliar todas as possíveis formas de trocar a 
localização de pares de centros de trabalho. 

Há: 

N! 

2! (N -2)! 

possíveis maneiras de trocar dois de N centros de 
trabalho. Para um arranjo físico de 20 centros de 
trabalho, há 190 maneiras de se trocar a posição 
de centros de trabalho, dois a dois. 

Três informações iniciais são necessárias 
para a heurística CRAFT: uma matriz de fluxo 
entre departamentos, uma matriz de custo asso 
ciado com o transporte entre departamentos e 
uma matriz espacial mostrando o arranjo fís ico 
inicial. A partir disso: 

• 	 a localização dos centróides de cada de
partamento é calculada; 

• 	 a matriz de fluxo é ponderada pela matriz 
de custo e essa matriz ponderada é então 
multiplicada pela distância entre departa
mentos para se obterem os custos totais 
de transporte do arranjo físico inicial; e 

• 	 o modelo, então, calcula as conseqüências 
para os custos de se trocarem as posições 
de todos os departamentos, dois a dois. 

A troca que resulta na maior melhoria é en
tão fixada e o ciclo completado é repetido com a 
matriz de custos atualizada. Essas iterações são 
repetidas até que nenhum melhoramento seja 
obtido pela troca de dois departamentos. A Figu
ra 7.18 mostra o arranjo físico inicial, que foi um 
input para o modelo, e o arranjo físico final, ge
rado pelo modelo. 

Projeto detalhado de arranjo físico 
celular 

Células representam um compromisso entre 
a flexibilidade do arranjo físico por processo e a 
simplicidade do arranjo físico por produt o (trata
do a seguir). Por exemplo, a Figura 7.19 mostra 
corno um arranjo físico por processo foi dividido 
entre quatro células, cada uma das quais com re
cursos suficientes para processar uma "família" 
de peças. Fazendo isso, a gestão da operação to
mou implicitamente decisões com relação: 

• 	 ao porte e à natureza das células que de
cidiu adotar; e 

• 	 a quais recursos alocar para cada célula. 

Porte e natureza das células 

A natureza das células pode ser descrita 
examinando-se a quantidade de recursos diretos 
e indiretos alocados dentro da célula. Recursos 
diretos são aqueles que transformam material, 
informação ou clientes diretamente. Recursos in
diretos existem para apoiar os recursos diretos 
em suas atividades de transformação. A Figura 
7.20 mostra uma classificação de células baseada 
na quantidade de recursos diretos e indiretos in
cluídos na célula. 

No quadrante inferior direito, encontram-se 
as que podem ser chamadas uma célula pura. 
Suas atividades são focalizadas em completar 
toda a transformação, e todos os recursos para 
isso necessários estão incluídos na célula. O 
quadrante superior direito representa a exten
são lógica do conceito de célula de forma a in
cluir todos os recursos indiretos de apoio e admi
nistrativos necessários para que a célula seja 
"auto-suficiente". Essas grandes células às vezes 
são chamadas "fábricas-dentro-da-fábrica". Simi
larmente, uma unidade de maternidade pode, se 
contiver todos os recursos de apoio, ser au
to-suficiente. O quadrante inferior esquerdo re
presenta o tipo de célula em que os recursos são 
localizados juntos, porque são freqüentemente 
necessários na mesma parte do processo geral de 
transformação. Por exemplo, duas máquinas que 
são sempre usadas, uma logo depois da outra, 
poderiam ser localizadas juntas. Da mesma for
ma, urna grande biblioteca, embora com um se
tor de máquinas copiadoras, poderia também co
locar uma máquina copiadora no setor de 
referências para o caso de cópias serem necessá
rias ao usuário desse setor. Finalmente, o qua
drante superior esquerdo representa células que 
algumas pessoas questionam até se merecem 
mesmo o nome de células. Elas apenas possuem 
recursos diretos suficientes para serem aplicados 
sobre parte do processo total e, dessa forma, pa
recem ter pouca diferença de um setor ou centro 
de trabalho convencional de um arranjo físico 
por processo. A diferença é que elas possuem to
dos os recursos indiretos de que necessitam. No
vamente, conceitualmente elas poderiam ser ca
pazes de ser auto-suficientes em relação ao 
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W..IiF' 7.19 Arranjo físico celular agrupa processos necessários para uma família de produtos. 

restante da operação. Uma célula especialista de 
tratamento térmico numa operação de manufatu
ra poderia conter todo o apoio especialista de 
manutenção, supervisão e apoio técnico suficien
te para prover um serviço técnico e de manuten
ção até para o resto da fábrica. O setor de audito
ria interna de um banco poderia também conter 
seu apoio técnico e administrativo - nesse caso 
talvez manter sua independência do resto da or
ganização que estará auditando. 

Alocação de recursos às células 

O projeto detalhado de arranjos físicos celu
lares é difícil parcialmente porque a idéia de cé
lula, por si própria, representa um compromisso 
entre arranjos físicos por processo e por produto. 
No caso do arranjo físico por processo, o foco 
está na localização dos vários recursos dentro da 
operação. Já no caso de arranjo físico por produ
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Quantidade de 
recursos indiretos 
incluídos na célula 

Alto 

Por exemplo, cél ulade Por exemplo, operação de
manufatura de um processo manufatura do tipo
especial "fábrica-dentro-da-fábrica" 

Grupo interno de auditoria 
 Maternidade em um hospital
em um banco 

Proporção dos recursos 
diretos necessários para 
completar o processo de

AltoBaixo transformação incluídos 
na célula

Por exempl ,células de Par exemplo, célula de 
múltiplas máquinas de produção de produto completo 
pequeno porte 

Área de produtos para lancheÁrea de livros de referência e 
e salgadinhos emfotocopiadora juntas em 
su permercadouma biblioteca 

Baixo 

iih"h 7.20 Tipos de célula. 

to (tratado a seguir), o foco está nos requisitos 
do "produto" - o arranjo celular deve consid rar 
as necessidades de ambos. 

Às vezes, para simplificar a tarefa, é interes
sante concentrar-se no aspecto processo ou no as
pecto produto para o projeto da célula. Se o pro
jetista decide concentrar-se no aspecto processo, 
ele pode usar cluster analysis para descobrir quais 
grupos de processos agrupam-se naturalmente. 
Isso envolve o exame de cada tipo de processo e 
o questionamento de quais outros tipos de pro
cesso um produto ou uma peça que use aquele 
processo tem maior probabilidade de requerer. 
Por exemplo, na manufatura de móveis, se todas 
as peças que necessitam de furação também ne
cessitam de rosqueamento, qualquer que seja a 
decisão final de alocação de recursos às células, 
as máquinas de furação e rosqueamento deverão 
ficar juntas na mesma célula. Alternativamente, 
se a operação decide concentrar-se em seus pro
dutos para projetar suas célul s ela provavel
mente usará um dos sistemas de codificação e clas
sificação de peças. Esses sistemas utilizam códigos 
de múltiplos dígitos para cada peça ou produto. 

Os códigos indicam características das peças ou 
produtos como forma, tamanho, material usado e 
outros fatores que definem algumas de suas ne
cessidades de processamento. Há vários sistemas 
comercialmente disponíveis, por exemplo, o sis
tema Brisch do Reino Unido, o sistema Opitz da 
Alemanha e o sistema MIClASS da Holanda. 

Análise do fl uxo de produção (Production 
flow Analysis - PFA) 7 

Tal ez a abordagem mais conhecida para 
alocar tarefas e máquinas a células, a análise do 
fuxo de produção (PFA) , analisa ambos os requi
sitos do produto e agrupamento de processos si
multaneamente. Na Figura 7.21 (a), uma opera
ção de manufatura agrupou os componentes que 
produz em oito famílias - por exemplo, os com
ponentes da família 1 requerem máquinas 2 e 5. 
Nesse caso, a matriz não parece exibir qualquer 

7 BURBlDGE, J. L. The principies of production con
tra/. 4. ed. Macdonald and Evans, 1978. 



agrupamento natural. Se a ordem das linhas e 
colunas é mudada, entretanto, de forma a mover 
as cruzes para o mais próximo possível da diago 
na] da matriz, que vai do canto superior esquer
do ao canto inferior direito, então um padrão 
mais claro emerge. Isso é ilustrado na Figura 
7.21 (b) e mostra que as máquinas poderiam ser 
convenientemente agrupadas em três células, in 
dicadas no diagrama como células A, B e C. 
Embora esse procedimento seja particularmente 
útil para se alocarem máquinas a células, a análi 
se raramente é simples e "limpa". Esse é o caso 
aqui, em que o componente 8 necessita de pro
cessamento pela máquina 3 que foi alocada para 
a célula B. 

Geralmente, há três formas de lidar com 
isso, nenhuma delas totalmente satisfatória: 

• Outra máquina igual à máquina 3 poderia 
ser comprada e colocada n a célula A. Isso 
claramente resolveria o problema, mas re
quereria investimento de capital para a 
compra da nova máquina que poderia fi
car subutilizada. 

• 	Componentes da família 8 poderiam ser 
mandados para a célula B depois de te
rem sido processados na célula A (ou 
mesmo no meio de seu roteiro de produ
ção, se necessário) ; essa solução evita a 
necessidade de compra de outra máquina, 
mas entra em conflito com uma das idéias 
básicas do arranjo físico celular - obter 
simplificação de um fluxo previamente 
complexo. 

(a) 
Famílias de componentes 

2 3 4 5 6 7 8 

2 

3 
cn 
ê 4 
::::J 

.g 5 
:2 

6 

7 

8 

x X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X X 
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• Se há vários componentes com esses pro
blemas, pode ser necessário conceber 
uma célula especial para eles (normal
mente, chamada de célula de remanescen
tes) , que seria qu ase como um miniarran
jo físico por processo. Novamente, isso não 
está totalmente de acordo com a simplici
dade buscada pelo arranjo físico celular e 
também pode envolver algum investimen
to de capital. A célula dos remanescentes, 
entretanto, remove os componentes in
convenientes do resto da operação, dei
xando-a com um fluxo mais simples e pre
visível. 

Projeto detalhado de arranjo físico por 
produto 

Poderia parecer que é necessário pouco tra
balho de projeto detalhado em arranjo físico por 
produto, pois ele envolve arranjar os recursos de 
maneira a conformar"se às necessidades de pro
cessamento do produto ou serviço produzido. 
Entretanto, embora a consideração do produto 
realmente domine o projeto do arranjo físico por 
produto, são ainda necessárias numerosas deci
sões quanto a esse tipo de projeto detalhado. A 
natureza da decisão de projeto também muda 
um pouco. Em outros tipos de arranjo físico, a 
decisão é do tipo "onde localizar o quê". No ar
ranjo físico por produto, a decisão é mais sobre 
"o que localizar onde", pois em geral a decisão 
sobre localização está tomada e, então, as tarefas 

(b) 
Famílias de componentes 

3 6 8 5 2 4 1 7 

4 

1 


6 

cn 
ê 3 
::::J 

.g 8 
2 

2 

5 


7 


X X X 

X X Célula A 

X X 

X X X Célula 8 

X X 

X X X 

Célula C X X X 

X X 

7.21 (a) e (b) Uso da anause do fluxo de produção para alocar máquinas a células. 
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são alocadas à localização decidida. Por exemplo, 
pode ter sido decidido que quatro estações de 
trabalho serão necessárias para produzir pastas 
para executivos numa linha de montagem. A de
cisão então é sobre quais tarefas necessárias à 
montagem da pasta serão alocadas a quais esta
ções de trabalho. 

Essa decisão de projeto é chamada de balan
ceamento de linha e é apenas umas das decisões 
(embora freqüentemente a mais difícil) envolvi
das no projeto detalhado de arranjo físico por 
produto. Essas decisões são as seguintes: 

• 	 Que tempo de ciclo é necessário? 

• Quantos estágios são necessários? 

• 	 Como lidar com variações no tempo para 
cada tarefa? 

• 	 Como balancear o arranjo físico? 

• 	 Como arranjar os estágios? 

Tempo de ciclo dos arranjos físicos por 
produto 

o tempo de ciclo dos arranjos físicos por 
produto é o tempo que decorre entre a finaliza
ção de dois produtos, elementos de informação 
ou clientes pela operação. O tempo de ciclo é um 
elemento vital no projeto do arranjo físico por 
produto e tem influência significativa sobre a 
maioria das outras decisões detalhadas de proje
to. É calculado considerando a demanda de tem
po provável dos produtos e a quantidade de tem
po disponível para a produção durante o mesmo 
intervalo. 

Exemplo 

Suponha que o setor de operações regionais de re
taguarda (ou back-office) de um grande banco esteja 
projetando uma operação que vai processar suas solicita
ções de empréstimos hipotecados. O número de solici
tações a serem processadas é 160 por semana e o tem
po disponível para processar as solicitações é de 40 
horas por semana. 

Otempo de ciclo para o arranjo físico 

Tempo disponível


=------------------ 
Quantidade aser processada 

= 40/160 = 1;,; de hora = 15 minutos 

Então, o arranjo físico do banco deve ser capaz de 
processar solicitações a cada 15 minutos. 

Número de estágios 

A próxima decisão no projeto detalhado do 
arranjo físico por produto refere-se ao número de 
estágios do arranjo físico. Na prática, pode ser 
qualquer número entre um e diversas centenas, 
dependendo, entre outras coisas, do tempo de ci
clo envolvido e da quantidade de trabalho neces
sário para completar o produto ou o serviço. Este 
último elemento de informação é chamado de 
conteúdo de trabalho do produto ou serviço. 
Quanto maior o conteúdo de trabalho e quanto 
menor o tempo de ciclo, maior o número de está
gios necessários . 

Exemplo 

Suponha que o banco do exemplo anterior calculou 
que o conteúdo de trabalho médio de processar uma so
licitação de empréstimo hipotecado é 60 minutos. O nú
mero de diferentes estágios necessários a processar soli
citações a cada 15 minutos pode ser calculado conforme 
a seguir: 

Número de estágios = Conteúdo total de trabalho 

Ciclo de tempo necessário 


60 minutos = 4 estágios 
15 minutos 

Se ele não tivesse resultado em um número inteiro, 
teria sido necessário arredondá-lo, sempre para cima. É 
difícil, embora nem sempre impossível , alocar frações de 
pessoas para staff dos estágios. 

Variação do tempo de tarefa 

Até agora, pudemos imaginar uma linha de 
quatro estágios, cada um contribuindo com um 
quarto do conteúdo de trabalho de processar 
uma solicitação e passando a documentação para 
o próximo estágio a cada 15 minutos. Na prática, 
evidentemente, o fluxo não seria tão regular. 

A alocação de trabalho para cada estação 
poderia em média durar 15 minutos, mas quase 
com certeza esse tempo irá variar a cada vez que 
uma solicitação é processada. Essa é uma carac
terística geral de qualquer processamento repeti
tivo (e, de fato, de praticamente qualquer traba
lho processado por pessoas) e pode ser causada 
por um grande número de fatores: 

• 	 Cada produto ou serviço processado pode 
ser diferente dos outros - por exemplo, 



diferentes modelos de automóvel proces
sados na mesma linha. 

• Produtos ou serviços em série, embora es
sencialmente semelhantes, podem reque
rer pequenas diferenças de tratamento. 
Por exemplo, no processamento dos em
préstimos hipotecados, o tempo que será 
gasto em determinadas tarefas dependerá 
das circunstâncias pessoais do solicitante 
do empréstimo. 

• Há em geral ligeiras variações na coorde
nação física e no esforço da pessoa que 
executa a tarefa. 

Essas variações podem introduzir irregulari
dades no fluxo ao longo da linha, o que, por sua 
vez, pode causar duas coisas: criação de filas 
temporárias E perda de tempo disponível de tra
balho. Pode até ser necessário introduzir mais re
cursos na operação para compensar a perda de 
eficiência resultante da variação dos tempos de 
trabalho. 

Balanceamento da alocação de tempo de 
trabalho 

Talvez a mais problemática de todas as deci
sões de projeto detalhado de arranjo físico seja 
aquela de garantir uma alocação equânime de 
trabalho para cada estágio da linha. Esse proces
so é chamado de balanceamento de linha. No 
exemplo do processamento dos empréstimos, foi 
assumido que o conteúdo de trabalho foi dividi
do igualmente entre os quatro estágios, cabendo 
a cada um 15 minutos. Isso é virtualmente im
possível de obter em situações práticas e algum 
desbalanceamento no trabalho alocado a cada es
tágio ocorrerá. Inevitavelmente, isso irá aumen
tar o tempo de ciclo efetivo de linha. Se ele se 
torna maior que o tempo de ciclo requerido, 
pode ser necessário devotar mais recursos, na 
forma de um estágio adicional, para compensar o 
desbalanceamento. A eficácia da atividade de ba
lanceamento de linha é medida pelo que se cha
ma de perda de balanceamento . Isso refere-se ao 
tempo desperdiçado por meio da alocação desi
gual de trabalho como uma porcentagem do tem
po total investido no processamento de um pro
duto ou serviço. 
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Técnicas de balanceamentoH 

Como nos outros tipos de arranjo físico, há 
várias técnicas que podem ser usadas para apoiar 
o balanceamento de linha. De novo, na prática, 
as abordagens mais comumente utilizadas são as 
heurísticas simples. Entre elas, desraca-se a técni
ca de diagrama de precedência, que é urna repre 
sentação do ordenamento dos elementos que 
compõem o conteúdo do trabalho total do produ 
to ou serviço. Os círculos são conectados por se· 
tas que significam o ordenamento dos elemenros. 
Duas regras aplicam-se quando se está consrruin· 
do o diagrama: 

• 	os círculos que representam os elemen
tos são desenhados o mais possível à es
querda; 

• nenhuma das setas que representam rela
ções de precedência deve ser desenhada 
no sentido vertical. 

O diagrama de precedências, seja usando 
círculos e setas, seja usando forma tabular, é o 
ponto de partida para a maioria das técnicas de 
balanceamento de linha. As técnicas mais com
plexas não serão tratadas aqui, mas é importante 
descrever a abordagem geral para o balancea
mento de arranjos físicos por produto. 

Exemplo 
A Figura 7.22 ilustra as alocações de trabalho em 

uma linha de Quatro estágios. A Quantidade total de tem
po investido na produção de cada produto ou serviço é 
Quatro vezes o tempo de ciclo porque, para cada unidade 
produzida, todos os Quatro estágios estão trabalhando 
pelo tempo de ciclo. Quando o trabalho é igualmente alo
cado entre estágios, o tempo total investido em cada 
produto ou serviço produzido é 4 x 2,5 = 10 minutos. 
Entretanto, Quando o trabalho não é igualmente alocado, 
conforme ilustrado, o tempo investido é 4 x 3,0 =12 mi
nutos, o Que Quer dizer Que 2 minutos do tempo, 16,67% 
do total , são desperdiçados. 

Essa abordagem geral é a de alocar os ele
mentos do diagrama de precedência ao primeiro 
estágio, começando da esquerda, na ordem das 
colunas, até que a quantidade de trabalho aloca

8 Há diversos métodos de balanceamento, veja por 
exemplo, KILBRIDGE, K.; WESTER, L. A heuristic method of 
assembly line balancing. Journal Df Industrial Engin ecring, v. 
57, 11" 4, 1961, ou STEYN, P. G. Scheduling illulti-model 
production lines . Busin ess Managcm cnt, v. 8, n" 1, 1977. 
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"Equilíbrio" ideal em que o 
trabalho é alocado igualmente 

entre estágios 

Tempo de ciclo =2,5 minutos 
3,0 r

<'<l 2,5 
~ 
<'<l 2,0 c
u 

1,5 r

0,5 r

-- r-- 

2 
Estágio 

3 


O Trabalho alocado para estâgio 

• _ Tempo ocioso 

mg"f' 7.22 


4 


Mas se o trabalho não for alocado igualmente, 
o tempo de ciclo irá aumentar e perdas por 

balanceamento ocorrerão 

Tempo de ciclo = 3,0 minutos 
3,0 

3.0 
- «! 2.5 

~ 
<'<l 2,0 
u 

1,5 

0.5 

2.3 2.2 

2 3 4 
Estágio 

Cálculo da perda por balanceamento' 

Tempo ocioso a cadaciclo = (3,0 - 2,3) + 
= (3,0 - 2,5) + 
=(3,0 - 2,2) =2,0 minutos 

Perda por balanceamento 2,0 
4 x 3.0 

= 0,1667 
= 16.67% 

Perda por balanceamento é a proporção do te.mpo investida no processamento do produto 
não usado produtivamente. 

da ao estágio se encontre próxima, mas não su
perior ao tempo de ciclo. Quando aquele estágio 
estiver tão cheio de trabalho quanto possível , 
sem exceder o tempo de ciclo, passe ao próximo 
estágio, e assim por diante, até que todos os ele 
mentos de trabalho tenham sido alocados . A 
questão-chave é como selecionar um elemento a 
ser alocado a um estágio quando mais de um ele 
mento pode ser escolhido. Duas regras heurísti 
cas são particularmente úteis nessa decisão : 

• 	 Simplesmente escolha o maior que "caiba" 
no tempo remanescente daquele estágio. 

• Escolha o elemento com o maior número 
de atividades subseqüentes, ou seja. aque 
le com maior número de elementos que só 
podem ser alocados depois que ele o for. 

Exemplo: Bolos Karlstad 

Considere a Bolos Karlstadl (BK), uma empresa ma
nufatureira de bolos especiais, que recentemente conse
guiu um contrato de suprimento, para uma grande ca

deia de supermercados, de um bolo especial na forma de 
uma nave espacial. Foi decidido que os volumes envolvi
dos nesse fornecimento justificariam uma linha de pro
dução dedicada ao acabamento, decoração e embalagem 
do bolo. Essa linha teria então de executar os elementos 
de trabalho mostrados na Figura 7.23, que também mos
tra o diagrama de precedência para o trabalho total. O 
pedido inicial do supermercado foi de 5.000 bolos por 
semana e o número de horas trabalhadas pela fábrica é 
40 por semana. 

A partir dessas informações: 

· I 'd 40 h x 60 min 40 .Otempo de CIC o requeri o = mln 
5.000 

Estágios requeridos 

1,68 min (conteúdo total de trabalho 

0,48 min (tempo de ciclo requerido) 

=3,5 estágios 

Isso significa quatro estágios 
Começando do lado esquerdo do diagrama de pre

cedências, os elementos a e b podem ser alocados ao 
estágio 1. Alocar o elemento c ao estágio 1 faria com que 
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Element08 

Element00 

Element08 

Element00 

Element08 -

ElementoG) 

Element00 

Element00 -

ElementoG) 

8 

0,12 

minutos 

Deformagem e rebarbação 

Conformação e recortes 

Colocação de recheio de amêndoas 

Colocação de recheio branco 

Decoração com cobertura vermelha 

Decoração com cobertura verde 

Decoração com cobertura azul 

Aplicação de transfers 

Transferência para embalagem 

0,12 minutos 

0,30 minutos 

0,36 minutos 

0,25 minutos 

0,17 minutos 

0,05 minutos 

0,10 minutos 

0,08 minutos 

0,25 minutos 

Concluído total de trabalho =1,68 minutos 

0,17 minutos 

8 . 
/ 0,05 

/ minutos ~ 0,25 minutos 

~0 ~8 ~0 ~G) ~0 ~G 
0,30 0,36 0,25 ~ ~0,1 °minu os 

minutos minutos min utos ~ 
'0 

0,08 minutos 

lil'yiif' 7.23 Listagem de elementos e diagrama de precedências para Bolos Karlstad. 

o tempo de ciclo fosse excedido. De fato , apenas o ele
mento c pode ser alocado ao estágio 2, pois a inclusão 
do elemento d faria exceder o tempo de ciclo. Oelemen
to d pode ser alocado ao estágio 3. Tanto o elemento e 
como o elemento f podem também ser alocados ao está
gio 3, mas não ambos, caso em que o tempo de ciclo se
ria excedido. Seguindo a regra heurística do "elemento 
com maior conteúdo de trabalho", o elemento e é o es
colhido. Os elementos remanescentes, então, são aloca
dos ao estágio 4. A Figura 7.24 mostra a alocação final e 
as perdas por desbalanceamento da linha. 

Arranjando os estágios 

Até aqui, foi pressuposto que todos os está
gios necessários aos requisitos do arranjo físico 
serão arranjados em uma linha única seqüenciaL 

Isso, entretanto, não necessariamente precisa ser 
assim. Retomemos ao exemplo do processamen
to do empréstimo que requer quatro estágios que 
trabalham na tarefa de manter um ciclo de uma 
solicitação processada a cada 15 minutos. O ar
ranjo convencional dos quatro estágios seria or
dená-los em uma linha, com cada estágio tendo 
um conteúdo de trabalho de 15 minutos. Entre
tanto, nominalmente, a mesma taxa de saídas 
também poderia ser obtida arranjando os quatro 
estágios em duas linhas mais curtas, cada uma 
com um conteúdo de trabalho de 30 minutos. 
Alternativamente, seguindo a lógica, os estágios 
poderiam ser arranjados em quatro Unhas parale
las, cada uma responsável pelo conteúdo de tra
balho total de processar uma solicitação. A Figu
ra 7.25 mostra essas opções. 
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Estágio 3 Estágio 4Estágio 2Estágio 1 

0,25 minutos 

(0 ~0 8 ~0 ~80 
0,10min~0,12 0,30 0,36 0,25 

minutos minutos minutos minutos 
(0 

0,08 minutos 

Tempo de ciclo = 0,48 minutos 

0,48 
0,42 0,42

0,36 

2 3 4 
Tempo ocioso a cada ciclo = (0,48 - 0,42) + (0,48 - 0,36) + (0,48 - 0,42) 

=0,24 minutos 

-	 d t . . I 024Proporçao e empo OCIOSO por CIC o = 4 x' 0,48 12,5% 

Wa!'E' 7.24 Alocação de elem entos a estágios e perdas por balanceamento para Bolos Karlstad. 

Isso pode ser um exemplo simples, mas re
presenta uma questão plausível e genuína. Deve
ria o arranjo físico ser configurado como uma li
nba "longa e magra", como uma linha "curta e 
gorda" ou como algo entre essas duas opções ex
tremas? (Note que a ''longa'' significa número de 
estágios e "gorda" significa a quantidade de tra
balho alocada a cada estágio.) Em qualquer si
tuação particular, há normalmente restrições téc
nicas que limitam o quanto "longo e magro" ou 
"curto e gordo" o arranjo físico pode ser, mas 
normalmente ainda sobra urna faixa de possibili
dades dentro das quais a escolha deve ser feita. 
As vantagens de cada extremo do espectro lon
go-magro até curto-gordo ·são bastante diferentes 
e ajudam a explicar o porquê de determinados 
arranjos serem escolhidos. 

As vantagens do arranjo longo-magro 

Entre elas, encontram-se: 

• 	Fluxo controlado de materiais e clientes - o 
qual é mais fácil de gerenciar. 

• Manuseio simples 	de materiais - especial
mente se o produto manufaturado é pesa
do ou difícil de mover. 

• Requisito 	de capital mais moderado - Se 
um equipamento especial é necessário em 
um elemento do trabalho, apenas uma 
unidade do equipamento necessitaria ser 
comprada; em configurações curtas-gor
das, cada estágio necessitaria de uma. 

• 	Operação mais eficiente - se cada estágio 
executa apenas uma parte pequena do 
trabalho total, a pessoa responsável pelas 
atividades desse estágio terá uma propor
ção maior de trabalho direto produtivo, di
ferentemente das partes não produtivas 
do trabalho, como apanhar ferramentas e 
materiais. 
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Arranjo 
"longo-magro" 
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Arranjo 

"curto-gordo" 

Exemplo 

Uma tarefa de 60 minutos 
com um tempo de ciclo 

necessário de 15 minutos 

Como arranjar os estágios 
no arranjo físico? 

W4"iji 7 .25 O arranjo de estágios no arranjo físico por produto pode ser descrito com um espectro de 
"longo-magro" a "curto-gordo". 

Este último ponto é particularmente impor
tante e é explicado em detalhes no Capítulo 9, 
onde se discute o projeto do trabalho. 

As vantagens do arranjo curto-gordo 

Algumas vantagens são: 

• 	 Maior flexibilidade de mix - se o arranjo 
físico necessita produzir vários tipos de 
produtos ou serviços diferentes, cada es
tágio ou linha poderia especializar-se. em 
tipos diferentes. 

• 	 Maior flexibilidade de volume - À medida 
que os volumes variam, estágios podem 
simplesmente ser eliminados ou formados 
conforme necessário; arranjos longos-ma
gros necessitam ser rebalanceados a cada 
vez que os tempos de ciclo mudam. 

• 	 Maior robustez - Se um estágio quebra ou 
pára de operar, de certa forma os estágios 
paralelos não são afetados; um arranjo 
longo-magro pararia de operar por com
pleto. 

• 	 Trabalho menos monótono - No exemplo 
do empréstimo, a mão-de-obra no arranjo 
curto-gordo repete -sua tarefa a cada hora, 
enquanto, no arranjo longo-magro, isso 
ocorre a cada 15 minutos. 

Novamente, este último ponto é particular
mente importante, e será tratado com maior de
talhe no Capítulo 9. 

Forma da linha 

Quando se decide adotar um arranjo que 
envolve fluxo seqüencial entre estágios arranja
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Estágios podem ser arranjados linearmente, mas 
isso traz dificuldade para lidar com variação nos 

tempos de processamento 

I 	 ~ 

Arranjos em forma de Uou em serpentina são melhores 
porqueos funcionários podem ajudar-se uns aos outros 

se um estágio fica sobrecarregado 

w;1iiFi 7.26 Arranjo dos estágios. 

dos em série, uma decisão adicional é necessária: 
a de que forma de linha adotar. Parcialmente ins
piradas pela experiência de empresas manufatu
reiras japonesas, muitas operações de manufatu
ra estão adotando a prática de encurvar arranjos 
de linha para a forma de U ou de "serpentina" 
(veja Figura 7.26). A fo rma de U é usada em ge
ral para linhas mais curtas enquanto serpentinas 
são usadas para linhas mais longas. Richard 
Schonberger, um especialista em manufatura ja
ponesa, vê várias vantagens nisso:9 

• 	Flexibilidade e balanceamento de mão-de
obra. A forma de U permite que uma pes
soa trabalhe em várias estações de traba
lho - adjacentes ou cruzando o U - sem 
ter de caminhar muito. Isso abre opções 
para um melhor balanceamento entre 
pessoas : quando a demanda cresce, mais 
mão-de-obra pode ser acrescentada, até 
que uma pessoa esteja ocupando cada es
tação de trabalho. 

• 	 Retrabalho. Quando a linha se curva sobre 
si própria, é mais fácil retornar trabalho 
defeituoso para uma estação anterior para 
retrabalho, sem muito estardalhaço e sem 
muita necessidade de caminhar. 

• 	 Ma nuseio. Da posição central do U, o 
manuseio do material e de ferramentas 

9 SCHONBERGER, R. Building a chain of custo
mers. Hutchinson Business Books, 1990. 

(seja ele feito por uma pessoa ou por 
equipamento - robô, talha ou empilha
deira, por exemplo) pode ser feito con
venientemente. 

• 	 Passagem. Linhas longas e retas interfe
rem mais no fluxo cruzado do resto da 
operação. É irritante quando as gôndolas 
dos supermercados são muito longas. As 
pessoas protestam quando uma auto-es
trada corta uma cidade em duas. É o mes
mo com linhas de produção. 

• 	 Trabalhos em grupo. Um semicírculo até 
mesmo se parece com um time. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-eRAVES 

Quais são os tipos de arranjo físico bási
cos usados em produção? 

• Existem quatro arranjos físicos básicos: 

- arranjo físico posicional; 

- arranjo físico por processo; 

- arranjo físico celular; 

- arranjo físico por produto. 

Que tipo de arranjo físico uma operação 
produtiva deveria escolher? 

• Em parte, isso é influenciado pela nature
za do tipo de processo, que, por sua vez, 



depende das características de volume e 
variedade da operação. 

• 	Em parte, também, a decisão dependerá 
dos objetivos da operação. Custo e flexibi
lidade são particularmente afetados pela 
decisão sobre o arranjo físico. 

• 	Os custos variáveis e fixos implícitos por 
cada arranjo físico diferem tanto que, em 
teoria, um arranjo físico particular terá 
custo mínimo para determinado nível de 
volume. Na prática, entretanto, incertezas 
sobre o custo real envolvidas nos arranjos 
físicos tornarão difícil precisar qua[ o ar
ranjo físico que terá custo mínimo. 

o que se deseja alcançar com o projeto 
do arranjo físico? 

• Adicionalmente 	aos objetivos operacio
nais convencionais que serão afetados 
pelo projeto do arranjo físico, fatores de 
importância incluem o comprimento e 
clareza do fluxo de informação, material e 
consumidor; segurança para os funcioná 
rios e/ ou consumidores; conforto para os 
funcionários, acessibilidade para funcioná 
rios e consumidores; habilidade de coor
denar decisões gerenciais; uso do espaço; 
e flexibilidade de longo prazo. 

Como deveria ser o projeto detalhado de 
cada arranjo físico? 

• Obviamente, isso depende muito do tipo 
de arranjo físico escolhido. 

• 	No arranjo físico posicional, os matenaIs 
ou pessoas sendo transformadas não se 
movem, mas os recursos transformadores 
movem-se ao redor delas. Técnicas rara
mente são usadas nesse tipo de arranjo fí
sico, mas algumas, como a análise de re
cursos locacionais, trazem uma abordagem 
sistemática para minimizar custos e incon
veniências no fluxo em uma posição fixa. 

• 	No arranjo físico por processo, todos os 
recursos transformadores similares são 
agrupados juntos na operação. A tarefa 
do projeto detalhado visa geralmente 
(embora nem sempre) minimizar as dis 
tâncias percorridas pelos recursos trans-
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formadores ao longo da operação. Tanto 
métodos manuais como baseados em 
computador podem ser usados na elabo
ração do projeto detalhado. 

• 	 No arranjo físico celular, os recursos ne
cessários para uma classe particular de 
produtos estão agrupados de alguma for
ma. A tarefa de detalhar o projeto é agru
par os tipos de produtos ou consumidores 
de tal forma que possam ser projetadas 
células convenientes a suas necessidades. 
Técnicas como a análise de fluxo de pro
dução podem ser usadas para alocar os 
produtos às células. 

• 	 No arranjo fís ico por produto, os recursos 
transformadores estão localizados em se
qüência, especificamente por conveniên
cia dos produ tos ou tipos de produtos. O 
projeto detalhado do arranjo físico por 
produto inclui um número de decisões, 
como o tempo do ciclo a que o projeto 
precisa confonnar-se, o número de está
gios da operação, a fo rma como as tarefas 
são alocadas aos estágios na linha e o ar
ranjo dos estágios na linha. O tempo de 
ciclo de cada parte do projeto, juntamen
te com o número de estágios, é uma fun
ção de onde o projeto situa-se no espectro 
dos arranjos "longo-magro" a " curto-gor
do". Essa posição afeta os custos, a flexi
bilidade, a robustez e a atitute dos funcio
nários. A alocação de tarefas nos estágios 
é chamada balanceamento de linha, que 
pode ser desempenhada tanto manual
mente ou por meio de algoritmos compu
tadorizados. 

ESTUDO DE CASO 

Ferramentas Weldon 

Ferramentas Weldon, um dos fabricantes de ferra
mentas manuais de maior sucesso na Europa, decidiu 
entrar no mercado de ferramentas para trabalho em ma
deira. Previamente, seus produtos se restringiarn a ferra
mentas para manutenção de automóveis, ferramentas 
domésticas e ferramentas manuais de uso geral. Um dos 
primeiros produtos Que a Weldon decidiu fabricar foi 
uma plaina de uso geral , uma ferramenta Que alisa e con
forma superfícies de madeira. Seus projetistas de produ
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to haviam desenvolvido um projeto adequado e os técn i
cos de tempos e métodos da empresa já haviam 
estimado o tem po (em minutos-padrão) que levaria para 
executar cada uma das operações da montagem. O de
partamento de marketing também já havia estimado a 
provável demanda (para todo o mercado eu ropeu) para o 
novo produto. A previsão de vendas é mostrada na Tabe
la 7.3. 

Tabela 7.3 	 Previsão de vendas para plaina de madeira. 

Período 	 Volume 

Ano 1 
Primeiro trimestre 98.000 unidades 
Segundo trimestre 140.000 unidades 
Terceiro trimestre 140.000 unidades 
Quarto trimestre 170.000 unidades 

. Ano 2 
Primeiro trimestre 140.000 unidades 
Segundo trimestre 170.000 unidades 
Terceiro trimestre 200.000 unidades 
Quarto trimestre 230.000 unidades 

Odepartamento de marketing, entretanto. não esta
va completamente confiante nas previsões. 

"Uma proporção substancial da demanda pro
vavelmente será devida a exportações, as quais 
nós achamos difíCil de prever. Mas qualquer que 
seja a demanda, teremos de reagir rápido para 
atendê-Ia. Quanto mais entramos nessa parte do 
mercado, mais esta mos num mercado de compra 
de impulso e mais vendas perderemos se não con
seguirmos suprir as pontos de venda . " 

Essa plaina era provavelmente a primeira de muitas 
outras similares. Um modelo adicional já havia sido 
aprovado para lançam ento aproximadamente um ano 
após o lançamento desta, e dois ou três outros mod los 
encontravam-se no estágio de planejamento. Todas as 
plainas eram iguais, variando apenas em largura e com
pri menta. 

Projetando a operação de manufatura 

Foi dec idido que a montagem das plainas sena feita 
na fábrica menor da empresa, na qual um setor in teiro 
estava sem uso. Dentro desse setor, há espaço suficiente 
para expansões caso a demand se mostre mais alta que 
as previsões. Todas as operações de usinagem e acaba
mento das peças seriam executadas na fábrica principal 
e as peças seriam transportadas para a fáb rica menor, 
onde seriam montadas. 

Tabela 7.4 	 Tempos-padrão para cada elemento da ta
refa de montagem em minutos-padrão 
(MP). 

Operação de prensa mecânica 

Montar sub-montagem (SIM) (cursor es
querdo, cursor direito, cupilha) 0,12 MP 

Ajustar SIM cursor ao corpo (cursor SIM, 
pino do cursor, corpo) 0,10 MP 

Rebitar alavanca de ajuste ao corpo (alavan
ca de ajuste, rebite, corpo) 0,15 MP 

Montar parafuso ao corpo por interferência 
(corpo, parafus de ajuste) 0,08 MP 

TOTAL DA OPERAÇÃO DE PRENSA MECÂ
NICA 0,45 MP 

Operação de bancada 

Montar botão de ajuste ao carro 0,15 MP 

Montar parafuso ao carro 	 0,05 MP 

SEMI-ACABADO CARRO PRONTO 

Montar apoiOà base 	 0,15 MP 

Montar manopla à base 	 0,17 MP 

Montar SIMcarro à base 	 0,15 MP 

Montar SIM lâmina 	 0,08 MP 

Montar SIM lâmina, a trava e a etiqueta à 0,20 MP 
base 

PLAI NA PRONTA 

TOTAL OPERAÇÕES DE PRENSA EMON
TAGEM 1,40 MP 

Montar caixa, embalar plaina e estocar 0,20 MP 

TOTAL TRABALHADO - ÁREA DE MON
TAGEM 1,60 MP 

MP = minutos-padrão 

Uma idéia da operação de montagem pode ser dada 
pela vista parcialmente explodida do prOduto (veja Figura 
7.27). A Tabela 7.4 traz os tempos-padrão para cada ele
mento da tarefa de montagem. Algumas das operações 
são descritas como operações de prensa mecânica. Uma 
prensa mecânica é uma ferramenta relativamente sim
ples, em torno de 1 metro de altura, que tem duas mas
sas montadas em uma rosca sem fim. Quando as duas 
massas giram, acarretam um momento que aplica a for
ça de prensagem para baixo. Essa força é usada para 
operações si mples como dobramento. rebitagem, ou 
montagem por interferência. Uma prensa mecânica não é 
uma ferramenta de tecnologia sofisticada ou cara. 
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" 
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Custo e preço 

Osistema de custeio-padrão da empresa envolvia a 
adição de 150% aos custos diretos de mão-de-obra 
como custos gerais de produção e o produto era vendido 
na Europa pelo eqUivalente a 35 dólares americanos. Os 
revendedores geralmente colocavam um sobrepreço de 
70-120% do preço cobrado pelo fabricante. 

Questões 

1. 	 Quantos funcionários diretos a empresa deveria con
tratar? 

2. 	 Que tipo de instalação e tecnologia aempresadeveria 
adquirir para montar esse tipo de prod uto? 

3. 	 Projete um arranjo físico para a operação de monta
gem (incluindo à trabalho de prensa mecânica) , con
siderando as tarefas que devem ser executadas em 
cada parte do sistema. 

4. 	 Como o arranjo físico deveria ser ajustado à medida 
Que a demanda por ele e outros produtos similares 
crescesse? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Identifique o tipo de arranjo físico que 
deveria ser adotado pelas seguin tes or
ganizações justificando: 
- uma estação de esqui; 

- uma fazenda de gado leiteiro; 

- uma empresa de jardinagem; 

- uma padaria; 

- um banco. 


Discuta as implicações de varieda
de e volume do fl uxo. 
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2. 	 Faça um croqui da loja, lanchonete ou 
recepção do setor esportivo de sua Uni
versidade. Observe a área e desenhe so
bre o croqtú o movimento das pessoas 
sobre a área ao longo de um período de 
tempo suficiente para registrar 20 obser
vações. Avalie o fluxo em termos de vo
lume, variedade e tipo de arranjo físico. 

3. 	 Uma empresa fabricante de tratores, fa
zendo uma faixa ampla de produtos sob 
encomenda dos clientes, está conside
rando alterar seu arranjo físico de arran
jo físico por produto para arranjo fís ico 
por processo. Discuta as implicações 
dessa mudança. 

4. 	 Identifique as principais etapas n a cons
trução de uma casa, desde as fundações 
até o acabamento. Se cada uma das ta
refas fosse delegada a empresas subcon
tratadas, quais seriam os potenciais pro
blemas de arranjo físico? 

5. 	 a. Visite um supermercado de sua re
gião. Tente marcar uma entrevista 
com o gerente, para discutir o as
sunto projeto de arranjo físico. 

b. 	 Quais os principais critérios q ue 
você considera no projeto do arran
jo físico de um supenuercado? 

c. 	 Que mudanças ambientais ou com
petitivas podem resultar na necessi
dade de mudar o arranjo físico dos 
supermercados do futuro? Essas 
mudanças aplicam-se a todos os su
permercados ou apenas a alguns, 
como os pequenos supermercados 
de bairro? 

6. 	 O fluxo de materiais através de oito de
partamentos é mostrado na Tabela 7.5. 

Tabela 7.5 	 Fluxo de materiais. 

01 02 03 04 05 D6 07 08 

01 \ 	 30 
02 10 \ 15 20 

03 
 5 \ 12 2 15 
04 6 \ 10 20 

05 
 8 \ 8 10 12 
06 3 2 30 

3 13 \ 2 
10 6 15 \ 

Assumindo que a direção do fluxo 
de materiais não seja importante, cons
trua um diagrama de relacionamentos, 
um arranjo físico esquemático e um ar
ranjo físico sugerido, dado que cada de 
partamento é do mesmo tamanho e os 
oito departamentos devem estar quatro 
de cada lado do corredor. 

7. 	 O centro acadêmico estudantil de uma 
Universidade vai refazer o arranjo físico 
de seu saguão. Foi identificado que gru
pos diferentes de estudantes usam os 
dois bares e as quatro máquinas de con
veniências de formas diferentes, como 
ilustrado na Tabela 7.6. O centro acadê
mico gostaria de agrupar as conveniên
cias em duplas. Quais sugestões você 
daria, sabendo que o bar de sanduíches 
e o bar de bebidas estão em lados opos
tos e não podem ser alterados? 

Tabela 7.6 	 Uso de conveniências no centro acadê
mico. 

Tipo de estudante 
Facilidade 

1 2 3 4 5 6 

MáqUina de refrigerantes 
Bar de bebidas 
Máqui na de bebidas quentes 
Máquina de cigarro 
Bar de sanduíches 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

Máquina de chocolate X X 

8. 	 A Tabela 7.7 mostra 12 elementos de 
trabalho que se constituem no conteúdo 
total de trabalho de uma tarefa de mon
tagem. Usando a informação sobre tem
pos de duração e sobre as precedências 
na tabela, desenhe um d iagrama de 
precedências e desenhe uma linha de 
montagem para produzir o mais próxi
mo possível de (mas não menos do 
que) três itens por hora. Calcule a per
da por balanceamento da linha. 

9. 	 Visite uma fábrica que tenha linhas de 
montagem e observe a forma das li
nhas. Descubra o porquê de as linhas 
terem as formas observadas. 



Tabela 7.7 Conteúdo de trabalho da linha de 
montagem. 

Elemento Duração Elemento(s) 
número (mln) precedente(s) 

1 4 
2 7 
3 5 1 
4 6 1,2 
5 4 2 
6 3 2 
7 4 3 
8 6 4,5 
9 5 5,6 

10 4 9 
11 6 8,10 
12 6 7,11 

10. Uma fábrica 	de bicicletas atualmente 
tem um processo de montagem em li
nha de 20 etapas; com a matéria-prima 
vindo por um lado da fábrica e as bici
cletas acabadas saindo pelo outro. Ava
lie as implicações de se alterar o arranjo 
físico para linha em forma de U. 

11. Observe a preparação de uma refeição 
em uma cozinha (faça você mesmo ou 
observe outra pessoa fazendo). Repre
sente graficamente o movimento ao re
dor da cozinha e sugira formas de me
lhoria no arranjo físico da cozinha. 

12. Identifique duas operações de serviço 
que usem um arranjo físico por produ
to. Discuta as implicações dessa escolha 
para a organização e para o cliente. 

13. Selecione uma empresa de sua escolha 
e submeta seu arranjo físico a uma ava
liação baseada na lista contida na seção 
deste capitulo "Que faz um bom arranjo 
físico?" 

LEITURAS COMPLEMENTARES 
SELECIONADAS 

BRANDON, J. A. Cel/ular manufacturing: integrated 
technology and management, New York: John Wiley, 
1996. 

FRANCIS, R. L.; WHITE, J. A. Facility layout and loca
tion: an analytical approach. Prentice Hall, 1987. 

ARRANJO FÍSlCO E FLUXO 239 

GAITHER, N.; FRAZIER, B. V.; WEI, J. C. From job 
shop to manufacturing cells. Production and Invento0' 
Management Journal , v. 31, nº 4, 1990. 

GREEN, T. J.; SADOWSKY, R. P. A review of cellular 
manufacturing assum pt ions and advantages and de
sign techniques. Journal of Operatiom Management, v. 
4, n~ 2, 1984. 

GUNTHER, R. E. ; JOHNSON, G. D.; PETERSON, R. S. 
Currently practiced fo rm ulations of the assembly line 
balance problem. JOlLrnal of Operations Managenrent, 
v. 3, 	nº 3, 1983. 

HYER, N. L.; WEMMERLOV, U. Group technology and 
productivity. Harvard Business Review , v. 62, nU 4, 
July/ Aug. 1984. 

KARLSSON, C. Radically new prod uction systems. 
International Journal of Operations and Production Ma
nagement, v. 16, nU 11, 1996. 

MALAS, G. H. Assembly line balancing: let's remove 
tbe mistery. Journal of Industrial Engineerillg,. May 
1990. 

MELLOR, R. D.; GAU, K. Y. The facility layou t pro
blem~ recent an d emerging trends and perspectives . 
Journal of Manufacturing Systems, v. 29, n" 5, 1996. 

MILLER, J. G.; VOLLMANN, T. E. The hidden factory. 
Harvard Business Review, Sept./Oct., v. 63, nO 5, 1985. 

PRICKETT, P. E. Cell-based manufacturing systems: 
design and implementation. International Journal of 
Operations and Production Management, v. 14, nU 2, 
1994. 

SCHULER, R. S.; WRITZMAN, L. P.; DAVIS, V. L. Mer
ging prescriptive and behavioural approaches for offi
ce layout. JOlLr/wl of Operations Management, v. 1, nO 
3, 1981. 

SCHAFER, S. M.; MEREDITH, J. R. An empirically 
based simulation study of functional versus cellular 
layouts with operations overlapping. International 
Joul'llal of Operations and production Management, v. 
13, nO 2, 1993. 

SHAMBU, G.; SURESH, N. c.; PEGELS, C. C. Perfor
mance evaluation of cellular manufacturing systems . 
Intemational Joumal of Operations and Production Ma
nagement, v. 16, n" 8, 1996. 

SULE, V. E. Manufacturing facilities: location planning 
and designo PWS-Kent, 1988. 

WINARCHIK, c.; CALDWEL, R. D. Physical interactive 
simulation: a hands-on approach to facilities improve 
ments. IlE Solutions, v. 29, nO 5, 1997. 

WU, B. Manufacturing system design and analysis . 2. 
ed . Chapman and Hall, 1994. 



Princípios gerais de projeto 
em produção 

/ 
Projeto de 

produtos eserviços 

Geração do conceito 

Triagem 

Projeto preliminar 

Avaliação emelhoria 

Prototipagem e projeto 
final 

Projeto de 
processos 

Projeto da rede 

Arranjo físico 
efluxo 

Wa"" 8.1 Atividades de projeto em administração de produção abordadas neste capítulo. 

INTRODUÇÃO 

Todas as operações usam algum tipo de tec
nologia de processo. Seja sua tecnologia de pro
cesso um humilde processador de texto ou a mais 
complexa e sofisticada das fábricas automatiza
das, a operação terá escolhido usar a tecnologia 
"porque espera tirar proveito dela. Algumas vezes, 
a tecnologia de processo ajuda a produção a 
atender uma clara necessidade do mercado; em 
outras ocasiões, toma-se disponível e uma opera-

Tecnologia de Processo 


ção escolhe adotá-la na expectativa de que possa 
explorar seu potencial de alguma forma, mesmo 
que ainda não de forma predefinida. Qualquer 
que seja a motivação, todavia, todos os gerentes 
de produção precisam entender o que as tecnolo
gias emergentes podem fazer, que vantagens po
dem ser dadas e que limitações ela pode impor à 
operação produtiva. Este é o propósito deste ca
pítulo. A Figura 8.1 mostra como as questões co
bertas relacionam-se com o modelo geral de pro
jeto de operações produtivas. 



TECNOLOG IA DE PROCESSO 241 

Que é tecnologia de. processo? 


Quais são as tecnologias de processamento de materiais mais significativas? 


Qua is são as tecnologias de processamento de informações mais significativas? 

Quais são as tecnologias de processamento de consumidores mais significativas? 

Co mo é feita a escolha da tecnologia de processo? 

QUE É TECNOLOGIA DE PROCESSO? 

As tecnologias de processos são as máqui
nas, equipamentos e dispositivos que ajudam a 
produção a transformar materiais, informações e 
consumidores de forma a agregar valor e atingir 
os objetivos estratégicos da produção. Todos os 
processos produtivos utilizam tecnologia, desde o 
telefone barato e flexível até máquinas mais ca
ras e especializadas, como os processadores inte
grados de correio (IMPs). Essas são máquinas 
usadas por centrais de correio que podem exami
nar e selecionar 30.000 cartas e cartões por hora, 
a um custo de aproximadamente dois milhões de 
euros cada máquina. Neste capítulo, discutiremos 
tecnologia de processo - as máquinas e dispositi
vos que criam e/ ou fornecem bens e serviços - em 
contraponto à tecnologia de produto. Ordenhadei
ras mecânicas, por exemplo, desempenham a ta
refa de vários fazendeiros ao ordenhar e alimen
tar as vacas, liberando o leite para a próxima 
etapa do processo (veja o quadro sobre as orde
nhadeiras mecânicas). Máquinas de tomografia 
computadorizada oferecem serviço que não pode 
ser desempenhado por pessoas, ao usar forças 
magnéticas para criar fotografia do tecido mole 
interno do corpo. Grandes complexos de entrete
nimento como a Disney World usam simuladores 
de vôo a fim de criar a emoção de uma viagem 
espacial. Essa tecnologia, geralmente, envolve 
todo um compartimento, que é montado sobre 
suportes hidráulicos que movem o compartimen
to e as pessoas dentro dele . Esse movimento, 
combinado com projeções de tela, oferece uma 
experiência bastante realista. O uso dessa fonna 
de tecnologia é uma das novidades de uma longa 
história de conquistas daqueles a quem a Disney 
Corporation chama de "imaginheiros" (engenhei
ros da imaginação), cujo papel é arquitetar expe
riências para seus clientes. Dispositivos de cornu

nicação, como máquinas de fax, telefones celula
res, sistemas de rastreamento por satélite (GPS) 
e Internet, são outras tecnologias de processa
mento que criam e/ou fornecem bens e serviços 
aos consumidores. 

Em manufatura, as tecnologias de processo 
são máquinas-ferramentas, normalmente compu
tadorizadas. que dão forma ao metal, montam 
componentes eletrônicos em placas de circuito e 
montam todos os outros componentes de uma te
levisão, um videocassete QU uma secadora. 

Algumas tecnologias são periféricas para a 
criação real de bens e serviços, mas desempe
nham papel central, facilitando o processo. Por 
exemplo, sistemas de computador que planejam 
e controlam atividades, sistemas de contabilidade 
e sistemas de controle de estoque podem ser usa
dos para ajudar os gerentes e operadores a con
trolar e melhorar os processos produtivos. 

Na próxima seção, examinaremos algumas 
tecnologias de processo que possuem importân
cia particular para os gerentes de operações. Elas 
foram classificadas como processamento de ma
teriais (operações de manufatura ou armazéns), 
processamento de informações (serviços financei
ros, por exemplo) ou tecnologias de processa
mento de conswnidores (operações como varejo, 
médico, hotel, transporte et c.) (veja a Tabela 
8.1) . A distinção é feila somente por conveniên
cia, uma vez que as tecnologias mais recentes 
com capacidade de processamento maior de in
formação processam combinações de materiais, 
pessoas e consumidores. Essas tecnologias "inte
grantes" também são descritas na próxima seção. 

Gerenciamento de operações e tecnologia 
de processo 

Os gerentes de produção estão continua
mente envolvidos com o gerenciamento de tecno
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Tabela 8.1 Exemplos de tipos de tecnologia. 


Processamento Processamento de Processamento de 
de materiais informações consumidores 

Exemplos de tecnologia Processadores de correio Sistemas de telecomunicação Ordenhadeiras mecânicas 
de processo integrado Sistemas de rastreamento 

Máquinas-ferramentas por satélite Máquinas de tomografia 
computadorizada 

logias de processo. Para fazer isso efetivamente, 
eles devem ser capazes de: 

• articular como a tecnologia pode melho
rar a eficácia da operação; 

• 	 estar envolvidos na escolha da tecnologia 
em si; 

• 	 gerenciar a instalação e a adoção da tec
nologia de modo que não interfira nas ati
vidades em curso na produção; 

• 	 integrar a tecnologia com o resto da pro
dução; 

• 	 monitorar continuamente seu desempe
nho; e 

• 	 atualizar ou substituir a tecnologia quan
do necessário. 

Os gerentes de produção não precisam ser 
experts em engenharia, computação, biologia, 
eletrônica, ou qualquer que seja a ciência princi
pal da tecnologia. Eles precisam, entretanto, sa
ber o suficiente sobre os princípios que embasam 
a tecnologia, para estarem confortáveis ao avaliar 
alguma informação técnica, ser capazes de lidar 
com os experts na tecnologia e confiantes o bas
tante para fazer as perguntas relevantes, tais 
como: 

• Que a 	tecnologia faz que é diferente de 
outras tecnologias similares? 

• Como ela faz isso? Isto é, quais caracterÍs
ticas particulares da tecnologia são usa
das para desempenhar suas funções? 

• Que benefícios a tecnologia usada dá para 
a operação produtiva? 

• Que limitações 	a tecnologia usada traz 
para a produção? 

Consumidores nem sempre são humanos1 

As primeiras ordenhadeiras mecânicas foram apre
sentadas a gratos fazendeiros há aproximadamente 100 
anos. Até recentemente, entretanto, não podiam ser ope
radas sem a interferência humana porque era preciso co
nectar os dispositivos às vacas. Esse problema foi supe
rado por um consórcio na Holanda entre o governo 
holandês e várias empresas privadas. Eles esperam que 
os "robôs do leite" possam acabar com o ritual matutino 
dos fazendeiros de ordenhar vacas . Cada máquina pode 
ordenhar entre 60 e 100 vacas por dia e "processar" as 
vacas por um número de estágios. Portões controlados 
por computador e ativados por transmissores presos ao 
redor do pescoço das vacas permitem que elas entrem 
no sistema. A máquina, então, checa a saúde das vacas, 
faz a conexão entre elas e a ordenhadeira e as alimenta 
durante o processo de ordenha. Se alguma doença é de
tectada em qualquer vaca, ou se a máqUina falhar por al
guma razão na operação de conexão depois de cinco ten
tativas, portões automáticos desviam o animal para um 
cercado especial, onde o fazendeiro fará a inspeção mais 
tarde. Finalmente, a máqUina direciona as vacas para fora 
do sistema. Ela também se autolimpa periodicamente e 
pode detectar e rejeitar qualquer impureza no leite. Em 
vez de arrebanhar todas as vacas em um "lote" até a or
denhadeira mecânica duas vezes por dia, o sistema conta 
com o fato de as vacas serem capazes de achar seu pró
prio caminho até lá. As vacas são, ao que tudo indica, 
criaturas de hábito. DepOis de terem sido encaminhadas 
até a máquina algumas vezes, repetem o caminho por 
vontade própria porque sabem que, assim, poderão ali
viar o desconforto dos úberes, que tornam-se pesados 
conforme vão enchendo. As vacas podem fazer o cami
nho até a máqUina três ou mais vezes por dia (veja a Fi
gura 8.2) . 

Os fazendeiros, entretanto, assim como as vacas, 
também parecem ser criaturas de hábitos. Riekes Une
ken de Assen, que foi o primeiro fazendeiro a comprar a 
ordenhadeira mecânica, admitiu: 

1 BROWN, D. Mechanical milkman allows farmers 
a lie in . Th e Dai/y Te/egraph , 11 Sept. 1993. 
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As vacas robô localiza as tetas com scanners e posiciona 
os copos para a ordenha 

o 

g 


Orobô encaminha 
, as vacas para aO 

saída 
~~ 
~	 AI As vacas são alimentadas e ordenhadas 

V' simultaneamente 

mA""8.2 Vacas são também consumidoras. 

"Eu tenho um sinalizador eletrônico caso algo dê 
errado, mas eu ainda gosto de me levantar cedo. 
Eu simplesmente gosto de ver o que está aconte
cendo. " 

Questões 

1. 	 Quais vantagens a tecnologia descrita anteriormente 
apresenta? 

2. 	 Será Que faz alguma diferença para as vacas? 

3. 	 Por Que você acha Que o fazendeiro ainda assiste ao 
processo da ordenha? 

TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE 
MATERIAIS 

Avanços tecnológicos fizeram com que a for
ma pela qual metais, plásticos, tecidos e outros 
materiais são processados tenha melhorado com 
o tempo. No entanto, o que importa aqui não são 
tanto as tecnologias de conformação de mate
riais, mas o contexto tecnológico no qual elas são 
usadas. 

Máquinas-ferramentas de controle 
numérico computadorizadas 

Máquinas de controle numérico computado
rizadas (CNC) armazenam uma série de informa

ções codificadas em um computador acoplado à 
máquina. O conjunto de instruções codificadas e 
os computadores ligados à máquina tomaram o 
lugar do operador, que anteriormente controla
va-a manualmente. Essa substituição dá mais 
acurácia, precisão e repetitividade ao processo. 
Pode também dar mais produtividade, por meio 
da eliminação de possíveis erros do operador, 
porque o controle por computador pode definir 
padrões ótimos de corte, já que há a substituição 
de mão-de-obra habilidosa e cara. 

As máquinas-ferramentas de NC mais recen
tes fazem pouco mais do que as convencionais 
que elas substituíram. As mais recentes tecnolo
gias desenvolveram-se nos dois sentidos. Primei
ro, elas aumentaram o grau de liberdade. Máqui
nas-ferramentas muito simples, como furadeiras, 
podem ter somente um grau de liberdade de mo
vimento - para cima e para baixo. Outras, como 
um torno, que trabalha formas cilíndricas, têm 
dois - para dentro e para fora e ao longo da peça 
que está sendo conformada. Os centros automati
zados usualmente têm três ou mais (onde a cabe
ça de corte inclina-se) graus de liberdade, o que 
lhes permite conformar peças mais complexas. O 
segundo desenvolvimento foi a habilidade de ar
mazenar magazines com diferentes ferramentas 
de corte dentro da máquina. Quando o programa 
pede uma mudança de ferramenta, a ferramenta 
antiga é substituída no magazine e a nova é colo
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cada na cabeça de corte. Juntos, esses dois de
senvolvimentos aumentaram a variedade e a 
complexidade do que pode ser produzido. 

Robótica 

Um robô pode ser definido como: 2 

"um manipulador automático multifunção re
programável, tendo diversos graus de liberda
de, capazes de manusear materiais, peças, fer
ramentas ou dispositivos especializados por 
meio de movimentos programados variáveis, 
para desempenho de uma variedade de tare
fas ... Ele freqüentemente tem a aparência de 
um ou diversos braços, terminando em um 
pulso. Sua unidade de controle usa um ele
mento de memória e algumas vezes pode usar 
sensores e dispositivos de adaptação, que le
vam em conta o ambiente e as circunstâncias. 
Essas máquinas de múltiplos propósitos são 
geralmente projetadas para exemtar funções 
repetitivas e podem ser adaptadas a outras 
funções sem alternação permanente do equi
pamento". 

Em termos de suas aplicações, os robôs po
dem ser classificados como segue: 3 

• 	 Robôs de manuseio. A peça de trabalho é 
manuseada pelo robô, por exemplo, para 
carga e descarga de centros de trabalho. 

• 	 Robôs de processo. A peça é segurada pelo 
robô, por exemplo, nos vários tipos de 
operações de trabalho em metal, ligação 
de materiais, tratamentos de superfícies 
etc. 

• 	 Robôs de montagem. Os robôs são usados 
para montagem de peças, componentes e 
produtos completos. 

Robôs mais recentes podem também incluir 
alguma retro alimentação sensorial (ainda que li
mitada), mediante controle de visão e controle 
de toque. Todavia, apesar de a sofisticação dos 
movimentos dos robôs estar aumentando, suas 
habilidades são ainda mais limitadas do que su

2 Economic Commission for Europe (1985) Produc
rion o. nd Use of Industrial Robots, UN Economic Commission 
for Europe, ECN/ENG.A1V/15. 

3 EDQUIST, C. E.; JACOBSSON, S. Flexible automa
tion. Blackwell, 1988. 

gerem as imagens populares das fábricas 
robotizadas. 

De fato, a maioria dos robôs é, na prática, 
usada para operações mundanas, tais como: sol
dagem, pintura, empilhamento de contenedores, 
esmerilhamento/decapagem, embalagem e car
regamento e descarregamento de máquinas. Nes
sas tarefas, o atributo dos robôs que está sendo 
explorado é sua habilidade de desempenhar tare
fas repetitivas, monótonas e, algumas vezes, peri
gosas por longos períodos, sem variação e sem 
reclamação (veja os quadros sobre o uso de robôs 
na Ecco e Scania e sobre os robôs radioativos). 

Robôs assumem alguns trabalhos repetJtivos na Ecco 
Shoes e na Scania Trucks4 

A Ecco, empresa de sapatos dinamarquesa, produz 
mais de sete milhões de sapatos todos os anos e investiu 
extensivamente em recursos robóticos em sua operação 
de manufatura, principalmente para melhorar a consis
tência da qualidade de seus produtos. Os estágios iniciais 
da produção ainda são processados manualmente. A 
parte macia de couro que formará o sapato é cortada e 
costurada em fábricas indianas e indonésias antes de ser 
enviada por navio às fábricas mais automatizadas para fi
nalização. Um robô é utilizado para cortar uma beirada 
de 5 mm ao redor dessa parte de couro, e é então trans
ferida por um segundo robô até a máquina de forma de 
sola, onde o couro é então moldado sobre uma sola fle
xível. Um terceiro robô é empregado para cortar o mate
rial excedente da sola sem estragar a parte superior do 
sapato. Cada robô é programado para operar de acordo 
com o tamanho e modelo reconhecido do sapato que 
está sendo processado. Os gerentes de produção da 
Ecco acreditam que o ambiente de trabalho é bastante 
beneficiado com o uso de robôs para as tarefas mais de
mandantes fisicamente ou tediosas, como também pro
picia aumento de produtividade e qualidade. 

O grupo sueco Scania decidiu construir nova insta
lação de pintura em sua fábrica de eixo em Falun. A deci
são de usar robótica na oficina de pintura baseou-se em 
sua habilidade de atender precisamente às exigências 
dos consumidores a respeito do tipo de pintura, cor ees
pecificação. Os robôs são fácil e rapidamente alterados e 
adaptados a novos produtos. Dois operadores podem fa
zer funcionar todo o sistema da sala de controle, onde te
Ias de computador mostram os movimentos e a ambien
tação de cada robô. Inicialmente, os robôs preparam e 
limpam as peças, depois secam a umidade ao injetar ar 
comprimido entre as cavidades e reentrâncias existentes; 
as peças são então preparadas e finalmente pintadas, 
ainda por robôs. As peças do eixo nos caminhões Scania 

4 ABB Robotics Review, n° 2, 1993, e literatura da 
empresa, gentilmente cedida pela ABB. 
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Fonte: Cortesia de ABB Robotics.wa"" 8.3 Robôs utilizados na montagem de pequenas peças. 

são moldadas diferentemente, o que significa que as pis
tolas de jato de tinta do sistema de pintura precisam ser 
ajustadas continuamente durante o processo. Existe um 
sistema de controle integrado de computador que coor
dena todos esses ajustes, controlando a quantidade de 
tinta que é jateada e reduzindo possíveis espirros (para 
benefício tanto ambiental como de custo). Essencialmen
te, a principal característica dos robôs é sua flexibilidade. 
A Scania acredita que pode adaptar os sistemas confor
me necessário para satisfazer às exigências futuras. O 
uso de robôs também melhorou as condições de traba
lho dos empregados e ajudou a reduzir desperdícios e 
emissões de solventes. 

Questões 

Nas fábricas de sapatos Ecco, por que alguns estágios 
de manufatura são manuais e outros, robotizados? 

2. 	Quais são as vantagens em se usar tecnologia de 
robô para pintar eixos na fábrica da Scania? 

Veículos guiados automaticamente 
(automatically guided vehicles - AGVs) 

Para todas as atividades em processo de ma
nufatura que agregam valor ao produto pormeio 
de transferência física, existe usualmente uma 
que move ou armazena o material. Apesar de se
rem freqüentemente inevitáveis, essas atividades 
não agregam nenhum valor ao material. Não é 
de surpreender, então, que gerentes de produção 
busquem avidamente automatizá-las. Os veículos 
guiados automaticamente (AGVs) são uma classe 
de tecnologia que faz isso. AGVs são veículos pe
quenos e autônomos, que movem materiais de e 
para operações agregadoras de valor. Eles são 
usualmente guiados por trilhas magnéticas no 
chão da fábrica e recebem instruções de um com
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putador central. O uso de AGVs pode ajudar a 
promover entregas just in time de peças entre 
etapas no processo de produção (veja o Capítulo 
lS para uma discussão dos princípios do jllst in 
time). Também podem ser usados como estações 
de trabalho móveis; por exemplo, motores de ca
minhões podem ser montados sobre AGVs, com 
os AGVs movendo-se entre as estações de monta
gem. Os AGVs são, algumas vezes, usados para 
mover materiais em operações que não são de 
manufatura. Armazenagem é o exemplo óbvio, 
mas eles também são usados em bibliotecas para 
mover livros, em escritórios para mover corres
pondência e mesmo em hospitais para transpor
tar amostras. 

Sistemas flexíveis de manufatura 

Os sistemas flexíveis de manufatura (FMS 
flexible manufacturing systems) juntam tecnologias 
em sistema único. Um FMS pode ser definido 
como "uma configuração controlada por compu
tador de estações de trabalho semi-independen
tes, conectadas por manuseio de materiais e car
regamento de máquinas automatizados". Essa 
definição dá idéia das partes componentes de um 
FMS: 

• 	 "estações de trabalho" NC, sejam máqui
nas-ferramentas ou centros de trabalho 
mais sofisticados, automatizados, que de
sempenham operações "mecânicas"; 

• 	 instalações de carga/ descarga, freqüente
mente robôs, que movem peças de e para 
as estações de trabalho; 

• instalações de 	transporte/ manuseio de 
materiais, que movem peças entre esta
ções de trabalho (podem ser AGVs, estei
ras ou trilhos transportadores ou, se as 
distâncias são pequenas, robôs) ; 

• 	 um sistema central de controle por com
putador, que controla e coordena as ativi
dades do sistema. 

Robôs radioativos5 

Desativar usinas de energia nuclear é um processo 
extremamente lento que em muitos países pode bem le

5 Wben robots do reaUy dangerous jobs. Th e Tim es, 
14 Aug. 1996. 

var 100 anos para completar. É também um processo 
delicado e potencialmente perigoso para as pessoas en
volvidas. Essa é a razão pela qual robôs são usados sem
pre que possível para mover, desmontar e manipular ma
terial radioativo de alto risco. Robôs também são usados 
para inspeções controladas por circuito interno de televi
são, bem como para bombeamento e remoção de lixo ra
dioativo. Por exemplo, na usina de Windscale BNFL, 
compressores robóticos operados por controle remoto 
estão sendo usados para desmontar o pilar da chaminé 
da usina e, perto dali, em Sellafield , um robô flutuante 
está drenando e esvaziando um tanque com resíduos lí
quidos altamente ativos. 

Questão 

Robôs são utilizados neste exemplo devido ao am
biente de risco em que as tarefas acontecem. Que outros 
exemplos você pode imaginar em que a segurança dos 
operadores seja a maior motivação para o investimento 
em tecnologia robótica? 

Um FMS é mais do que uma tecnologia. Ele 
tem tecnologias integradas em um sistema, que 
tem o potencial para ser melhor do que a soma 
de suas partes. Com efeito, um FMS é uma "mi
crooperação" autocontida, que é capaz de manu
faturar um componente completo do início ao 
fim. Além disso, as flexibilidades de cada uma 
das tecnologias individuais combinam-se para fa
zer de um FMS (pelo menos em teoria) uma tec
nologia de manufatura muito versátil. Uma se
qüência de produtos, todos diferentes, mas 
dentro do "pacote" de capacitações do sistema, 
poderia ser processada em qualquer ordem, e 
sem demora para troca entre os produtos. O con
ceito de "pacote de capacitações" é importante 
aqui. Qualquer conjunto de máquinas dentro de 
um FMS tem limitações no tamanho e forma dos 
materiais que pode processar. A implicação disso 
é que os FMS são mais bem adaptados para apli
cações de manufatura onde os projetos das peças 
são basicamente similares e ainda cujos tama
nhos de lotes devam ser pequenos (talvez apenas 
um) . 

Comentário Crítico 

A vantagem de flexibilidade dos FMS é normalmen
te menor do que parece. Éverdade que, quando compa
rados com qualquer tentativa anterior de processos de 
manufatura automatizada, os FMS são flexíveis. Os ante
riores, assim chamados automação "hard', requeriam 
que as instruções para a máquina fossem fixadas a seu 
hardware. Qualquer mudança requeria que a máquina 



fosse reconfigurada. As novas tecnologias de manufatu
ra, como os FMS, mantêm suas instruções na forma de 
software (programas de computador), que podem ser 
muito facilmente mudados. Entretanto, este é o ponto 
principal? Os FMS podem ser mais flexíveis do que qual
quer tecnologia de manufatura automatizada anterior, 
mas eles podem não ser mais flexíveis do que os siste
mas de manufatura que substituem. As operações de al
guma variedade e de volumes relativamente baixos, 
onde os FMS parecem ser os mais apropriados, teriam 
anteriormente usado máquinas-ferramentas stand-alone 
(independentes), arranjadas ou em arranjo físico por pro
cesso ou em arranjo físico celular (veja o Capítulo 7 para 
a descrição desses tipos de arranjo físico). Tal sistema 
de manufatura é extremamente flexível em termos de va
riedade de componentes que pode processar, certamente 
mais flexível do que qualquer FMS. Talvez seja por isso 
que os FMS são usados para aplicações onde a faixa de 
peças a produzir não é particularmente ampla. 

As vantagens dos FMS 

Uma forma de flexibilidade que os FMS têm 
com excelência é a que chamamos no Capítulo 2 
de flexibilidade de produto, isto é, a habilidade 
de introduzir mudanças nos projetos dos produ
tos. O controle integrado e a flexibilidade progra
mável dos FMS fazem disso tarefa relativamente 
simples. Entretanto, a maioria dos benefícios re
latados vem de outros objetivos de desempenho. 

Pesquisa com empresas que adotaram os 
FMS, relatada pelo Prof. John Bessant da Univer
sidade de Brighton, identifica os seguintes bene
fícios: 6 

• 	 Redução do lead time e do tempo de atra
vessamento (porta a porta da fábrica) en
tre 60 e 70%. 

• 	 Economia de estoque (especialmente de ma
terial em processo) e fluxo de materiais 
mais uniforme ao longo da fábrica, com 
menos formação de filas de materiais es
perando usinagem. 

• 	 Utilização aumentada (nas manufaturas 
por lotes, o nível de utilização de equipa
mento é relativamente baixo, já que mui
to tempo é gasto esperando que produtos 
sejam colocados nas máquinas) . A exten-

BESSANT, J. Managing advanced manufactoring 
technology. Blackwell, 1991. 
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são dos melhoramentos esteve na faixa de 
200 a 400%. 

• 	 Redução dos tempos de preparação (associa
da à melhoria dos níveis de utilização). 
Melhoramentos relatados eDITe 50 e 90%. 

• 	 Número de máquinas ou operações reduzi
do (derivado da integração física das ope
rações em menos e mais complexas má
quinas). 

• 	 Qualidade aumentada (não inteiramente 
atribuída àquela tecnologia); melhora
mentos estiveram na faixa de 20 a 90%. 

Outros benefícios relatados incluem: econo
mia de espaço, dependência de subcontratados 
reduzida, economia no uso de mão-de-obra espe
cializada, prontidão de resposta aos consumido
res aumentada (rapidez e qualidade de serviço) , 
ciclos de inovação da produção mais rápidos e 
capacidade melhorada de fazer protótipos. 

Características de volume e variedade 

As tecnologias descritas aqui diferem em 
seus níveis de flexibilidade e desempenho econô
mico e, portanto, cada uma vai ser apropriada 
para diferentes partes do continuum de volu
me-variedade. A Figura 8.4 posiciona as tecnolo
gias na matriz volume-variedade que introduzi
mos no Capítulo 4. 

As posições ilustradas na Figura 8.4 não 
pretendem ser prescritivas, somente indicativas 
de o que é sensato sob as atuais condições de 
custo e desenvolvimento tecnológico. Além disso, 
a área ocupada pela tecnologia FMS tem cresci
do, e provavelmente vai crescer mais, à medida 
que o FMS realmente torna-se mais flexível, 
mantém as vantagens de custo de integração e 
automação. 

FMS NA YAMAZAKI MAZAK 

O fabricante de máquinas-ferramentas japonês Ya
mazaki possui uma das mais avançadas operações de fa
bricação de máqUinas-ferramentas em sua unidade euro
péia. Seus quatro sistemas FMS permitem a produção 
noturna sem funcionários, possibilitando que a empresa 
maximize seus investimentos. É claro, os produtos Ya
mazaki são construídos por meio de um sistema FMS 
Yamazaki (veja a foto). Com vasta faixa de mais de 60 

6 
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W,1"fi 8 .4 As características de volume - variedade das tecnologias de manufatura. 

produtos, os volumes individuais eram pequenos. Em 
virtude disso, a companhia queria uma operação que 
fosse tão flexível que não importasse a ordem em que os 
itens fossem processados. A alta utilização seria manti
da, fazendo trocas rápidas, que também reduziriam a ne
cessidade de lotes grandes. A operação produtiva pode 

Fonte: Gentil permissão da Yamazaki Machinery. Reino Unido LIda. 

fazer até peças individuais, para atender às suas aperta
das programações. Isso possibilita à empresa oferecer 
tempos de atendimento de pedidos a seus clientes de 
apenas Quatro semanas, em comparação com os tempos 
dos concorrentes, de oito ou mais semanas para produ
tos similares. Todos os componentes são carregados em 

FMS está um computador central, que programa e con
trola a atividade de cada centro automatizado e 
dispositivo de manuseio de materiais. O computador pre
determina as localizações das pallets e, à medida que os 
centros ficam livres, um dispositivo de pegar e carregar 
automático (por exemplo, um braço de robô) vai selecio
nar a peça de trabalho seguinte de uma fila de espera e 
vai colocá-Ia na máquina disponível. Cada máquina é ca
paz de manusear quase qualquer um dos componentes, 
assim não se desenvolvem gargalos em qualquer ponto 
do sistema. As ferramentas sobressalentes para os cen
tros automatizados são armazenadas em banco de fer
ramentas central na extremidade da área e são transpor
tadas para a máquina que delas necessita por dispositivo 
que as prende em uma linha de movimentação elevada, 
que corre acima dos centros produtivos. No final de um 
turno, o operador que entra pode consultar o computa
dor para um relatório das ferramentas que podem preci
sar ser substituídas no banco de ferramentas. Muitos 
dos materiais são entregues do armazém para a fábrica 
por AGVs, que pegam os itens sob requisição do sistema 
de programação central. 

Questões 

1. 	Quais parecem ser os benefícios do investimento da 
Yamazaki em sua fábrica altamente automatizada? 

2. 	 Quais são os maiores problemas da produção notur
na sem funcionários e o que a Yamazaki fez para evi
tá-los? 

dispositivos montados sobre pal/ets especiais. O opera
3. 	 Que tipo de flexibilidade o FMS da Yamazaki propor

dor 	prepara trabalho suficiente para possibilitar que o 
ciona?

sistema rode a noite toda sem supervisão. No centro do 
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& .....'.,8.5 Integração crescente de tecnologias de manufatura. 

Manufatura integrada por computador 
(Computer-integrated manufacturing 
CIM) 

A integração das tecnologias de manufatura 
envolvidas num FMS pode ser estendida ainda 
mais. O FMS integra aquelas atividades que estão 
preocupadas diretamente com o processo de 
transformação, mas não necessariamente outras 
atividades, como projeto, programação e outras 
necessárias às peças que estão sendo fabricadas. 
Essas outras atividades, que também são basea
das em computador, podem ser integradas com 
as tecnologias de processamento de material. 
Essa integração mais ampla é conhecida como 
manufatura integrada por computador (CIM 
computer integrated manufacturing). Ela pode ser 
definida como o "monitoramento baseado em 
computador e controle de todos os aspectos do 
processo de manufatura, baseado num banco de 
dados comum e comunicando por meio de algu
ma forma de rede de computadores", apesar de o 

indicar formas muito menos ambiciosas de ma
nufatura integrada. 7 

A Figura 8.5 ilustra como as tecnologias de 
manufatura podem ser descritas, além de seus 
estados progressivamente mais integrados de tec
nologias básicas. O primeiro estágio é a integra
ção entre áreas de atividade, para produzir essas 
tecnologias combinadas como CAD/CAM e FMS. 
O segundo é a integração das atividades CIM da 
organização com outras funções e, talvez forne
cedores e consumidores, abordagens que foram 
chamadas de empreendimento integrado por com
putador (CIE - computer integrated enterprise). 

CIM centrado nas pessoas 

Alguns argumentam que, sob perspectiva 
puramente técnica do desenvolvimento dos siste

7 BOADEN, R. E. ; DALE, B. What is computer inte
grated manufacturing? International Journal of Operations 

termo CIM ser agora freqüentemente usado para and Production Management, v. 6, n° 3, 1986. 



250 PROJETO 


Tabela 8.2 Comparação de projetos de sistemas centrados em tecnologia e centrados em pessoas. 


Ponto de escolha Sistemas centrados em tecnologia Sistemas centrados em pessoasdo projeto 

Alocação de função Operador executa somente aquelas funções Operador aloca funções dependendo das cir
que não podem ser automatizadas cunstâncias e julgamentos particulares du

rante a produção 

Arquitetura de sistemas Sistema de controle centralizado, com má Sistema de controle descentralizado, com 
quinas de produção controladas no mais alto máquinas controladas no mais baixo nível 
nível possível possível 

Características de Ações do usuário ritmadas e regUladas pelas Escolha e controle do usuário maximizados, 
controle diretivas armazenadas em máquina a tecnologia não dita métodos de trabalho 

Características de Dados de status do sistema apresentados Dados de status de sistema disponíveis em 
informação somente para gerenciamento; acesso aos todas as máquinas; facilitação da comunica

usuários operários limitado ção de interfunções 

Alocação de Trabalho controlado por especialistas funcio Trabalho controlado por mão-de-obra direta 
resp onsabi lidades nais multi-habilitada 

mas de manufatura integrada, as tecnologias de 
processo estão negligenciando a habilidade das 
pessoas que as compõem. Em vez de projetar sis
temas CIM segundo critérios técnicos e então 
considerar como as pessoas deverão adequar-se a 
eles, argumenta-se que deveria ser adotada abor
dagem de "projeto paralelo". Isso permitiria que 
os futuros usuários do sistema CIM conformas
sem seu projeto antes de estar finalmente fixada 
a forma do sistema. Isso encorajaria os usuários a 
integrar suas habilídades e contribuições para os 
elementos tecnológicos do sistema. A Tabela 8.2 
ilustra como os sistemas "puros" centrados nas 
pessoas podem diferir dos sistemas puramente 
centrados em tecnologia. 

Resumo das tecnologias de 
processamento de materiais 

É útil resumir algumas das tecnologias de 
processamento de materiais que foram discuti
das, usando para isso as quatro questões identifi
cadas no início deste capítulo (veja Tabela 8.3): 

• Que a tecnologia faz? 

• Como ela faz? 

• Quais vantagens proporciona? 

• Quais restrições impõe? 

TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

As tecnologias de processamento de infor
mação incluem qualquer dispositivo que colete, 
manipule, armazene ou distribua informação. A 
maioria destes classifica-se sob o termo geral de 
"tecnologias de informação", que são o tipo de 
tecnologia mais comum em produção. A presença 
de tecnologia da informação em quase todos os 
tipos de operações e o ritmo intenso do desenvol
vimento tecnológico fazem com que esta seja par
ticularmente imponante. Questões operacionais e 
organizacionais são geralmente os principais obs
táculos na aplicação de tecnologia de informação 
porque os gerentes sentem-se inseguros a respei
to da melhor forma de usar o potencial tecnológi
co. A referência, a seguir, dá-nos idéia de quão 
rápido tem mudado a tecnologia:8 

"O ritmo de progresso da tecnologia de 
informação tem sido tão grande que, se avan
ços similares tivessem ocorrido na indústria 
automobilística, você poderia comprar um Ja
guar que andasse à velocidade do som, per
corresse 600 milhas com um tanque de gasoli
na e custasse somente $ 2!" 

8 TOBIAS, R. L. Henry Ford II scho/ar award /ecture. 
Cranfie ld School of Management, 1992. 
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Tabela 8.3 Resumo das tecnologias de processamento de materiais. 

Máquina-ferramenta NC 

Que faz? Desempenha os mesmos tipos de corte de metal eoperações da forma que realizava antes, mas com 
controle por computador. 

Como faz? Instruções reprogramadas são lidas com base em disquete, fita ou fita de papel por um computador 
que ativa o sistema de controle físico na máquina-ferramenta. 

Que vantagens Precisão, acurácia, uso otimizado das ferramentas que maximizam sua vida útil e aumento da produ
oferece? tividade do trabalho. 

Que restrições Custo de capital maior que tecnologia manual. Requer funcionários capacitados para reprogramar as 
impõe? instruções de controle do computador. 

Que faz? 

Como faz? 

Quais vantagens 
oferece? 

Quais restrições 
impõe? 

Robô industrial 

Move e manipula produtos, peças e ferramentas . 

Opera por meio de um braço programável e controlado por computador que executa ações conforme 
as tarefas desempenhadas. 

Pode ser usado em situações perigosas ou desconfortáveis para humanos, ou em tarefas extrema
mente repetitivas. Desempenha tarefas repetitivas a custo menor que os humanos e oferece maior 
precisão e capacidade de repetição. 

Não pode executar funções que necessitem de resposta sensorial delicada ou julgamento sofisticado. 

Veículos guiados automaticamente (AGV) 

Que fazem? Movem material entre operações. 

Como fazem? Veículos com energia independente guiados por trilhas magnéticas e controlados por computador. 

Quais vantagens Movimento independente, flexibilidade de rota e flexibilidade de uso a longo prazo. 
oferecem? 

Quais restrições Custo de capital consideravelmente maior que os sistemas alternativos (esteiras transportadoras) . 
impõem? 

Sistema flexível de manufatura (FMS) 

O que faz? Produz completamente uma gama de componentes (ocasionalmente produtos simples completos) 
sem intervenção humana significativa durante o processo. 

Como faz? Integra tecnologias programáveis como máquinas-ferramentas, dispositivos de manuseio de mate
riais e robôs mediante controle centralizado por computador. 

Quais vantagens 
proporciona? 

Tempos de atravessamento mais rápidos, maior utilização do equipamento de capital, menor estoque 
em processo , maior consistência de qualidade, maior flexibilidade de produto a longo prazo. 

Quais restrições 
impõe? 

Custos de capital muito altos com retorno incerto, requer habilidades de programação e pode ser 
vulnerável à quebra de material (o que pode fazer parar todo o sistema). 

Manufatura integrada por computador (CIM) 

O que faz? Coordena o processo de manufatura de uma peça, componente ou produto. 

Como faz? Conecta e integra a tecnOlogia de informação que forma a fundação da tecnologia do projeto (CAD) 
tecnologia de manufatura (FMC ou FMS), manuseio de materiais (AGVs ou robôs) e a gestão imedia
ta dessas atividades (programação, carregamento e monitoramento). 

Quais vantagens 
proporciona? 

Tempos de atravessamento mais rápidos, flexibilidade quando comparados com outras tecnol ogias 
hard e o potencial para uma produção não supervisionada. 

Quais restrições 
impõe? 

Custos de capital extremamente altos, problemas técnicos de comunicação entre as diferentes partes 
do sistema, além de alguma vulnerabilidade quanto a falhas e quebras. 
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Processamento de informações 
centralizado e descentralizado 

Todos os computadores usados para propó
sitos gerenciais (em oposição a controle de pro
cesso) foram, em determinado momento, gran
des e centralizados. Era simplesmente a forma 
mais econômica de comprar capacidade de pro
cessamento. As diferentes partes da organização 
acessavam o computador com processamento 
batch. Cada uma das transações separadas asso
ciadas com uma atividade particular não seria 
processada à medida que elas fossem originadas. 
Em vez disso, seriam acumuladas em lotes até o 
momento do processamento programado. Com o 
crescente uso de tecnologia da informação, os 
computadores centralizados passaram a ser vis
tos como um incômodo para algumas aplicações. 
Ao mesmo tempo, o custo e a capacidade dos 
computadores de médio porte atingiram o ponto 
no qual era economicamente praticável para al
gumas partes da operação terem seu próprio 
computador. Esses "minicomputadores" pode
riam estar sob o controle direto do pessoal que os 
utilizaria. Os programas aplicativos poderiam ser 
projetados especificamente para suas necessida
des e as transações, processadas quando e como 
julgassem adequado. Esse é o conceito do proces
samento distribuído. O problema óbvio com esse 
arranjo é que, ao trazer a capacidade de proces
samento mais próxima de seus usuários, a coor
denação de todas as atividades dos centros de 
processamento ficou mais complexa. A resposta 
para esse problema é que os microcomputadores 
troquem informações. Isso, eventualmente, leva
rá ao conceito de rede de computadores. 

Redes locais (LANs) 

A necessidade de reter as claras vantagens 
do processamento distribuído, que retém o con
trole e os benefícios de comunicação da compu
tação centralizada, concentrou atenção no meca
nismo da comunicação em si - isto é, a rede que 
conecta a capacidade de processamento distribuí
do. Emerge a combinação do conceito de rede 
com computadores pessoais (PC) menores e mais 
baratos com o conceito de rede de área local 
(LAN) (local area network) . 

A LAN é uma rede de comunicações que 
opera até uma distância limitada , usualmente, 
dentro de uma operação. Conectados à rede es

tão elementos como computadores pessoais, te
las, impressoras, interfaces e minicomputadores. 
A informação (dados, texto e algumas vezes ima
gem) é trocada entre os elementos ao longo da 
rede. A rede em si pode ser formada de fibras óp
ticas, cabos coaxiais ou simples fios telefônicos, 
que depende da velocidade e do volume de infor
mação que está sendo trocado. O tipo mais co
mum de LAN conecta os PCs em grupo de traba
lho ou diversos departamentos e permite a todo 
o pessoal compartilhar acesso a arquivos de da
dos, outros periféricos, como impressoras, e liga
ções com redes externas, como linhas de telefone. 

A grande vantagem de LANs (e de seus pri
mos maiores, as redes de áreas amplas wide area 
networks - WANS) é sua maior flexibilidade 
quando comparadas com outras formas compli
cadas de processamento distribuído. Em particu
lar, as vantagens incluem as seguintes:9 

• 	 Crescimento incremental. Novos elementos 
podem ser adicionados à rede à medida 
que são requeridos ou tornam-se disponí
veis. 

• Redundância. A robustez pode ser construí
da dentro do sistema, mantendo máquinas 
sobressalentes e arquivos duplicados. 

• 	 Flexibilidade de localização. As estações de 
trabalho e os periféricos podem ser locali
zados onde se mostram necessários e rea
locados com pequena interrupção, quan
do for preciso. 

• 	Autonomia operacional. Tanto o controle 
como a administração de hardware e de 
software podem ser designados ao pessoal 
que os usa. 

Telecomunicações e tecnologia de 
informação 

O uso de tecnologias baseadas em computa
dor em negócios sempre foi calcado em princí
pios digitais, isto é, na conversão de informações 
na forma binária, usando Os e ls. As telecomuni
cações, por outro lado, foram originalmente ba
seadas em tecnologia analógica. A digitalização 
de transmissões de telecomunicações (incluindo 
técnicas de compressão digital, que permite à in

9 GUNTON, T. Inside informatioll tecn% gy. Premi
ce Hall, 1990. 
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formação ser comprimida em pequeno "espaço", 
de modo que mais informação possa ser manda
da usando dada capacidade de transmissão), jun
to com o uso de redes de fibra óptica de alta capa
cidade, traz novas possibilidades. As tecnologias 
de computação e de telecomunicações, de fato, 
mesclaram-se. As linhas de telecomunicações di
gitais podem carregar tanto tráfego de voz como 
de não-voz (texto, dados etc.) ao mesmo tempo. 
Assim, locais separados da mesma organização, 
ou operações separadas, poderiam locar linhas 
para seu uso exclusivo. Alternativamente, opera
ções separadas poderiam usar uma das redes digi
tais de serviços integrados (ISDN - integrated ser
vices digital networks) públicas. A capacidade 
dessas redes também significa que é possível a 
troca de informação interativa, de duas vias. 

o efeito desses desenvolvimentos sobre as 
companhias de telecomunicações tem sido enor
me. A Figura 8.6 mostra o aumento nos novos ti
pos de serviços que podem oferecer, a maioria é 
resultado de tecnologias digitais. 

Internet 

Indubitavelmente, a tecnologia mais signifi
cativa nos últimos tempos, e causadora de impac
tos em gestão de operações, foi a Internet. De 
fato, a Internet é a "rede das redes". Ela é usada 
para unir uma rede de computadores com outras 
redes de computadores. Sua origem remonta ao 
desenvolvimento das LANs nas décadas de 70 e 
80 (posteriormente transformadas em WANs) . 
Entretanto, porque usavam computadores dife
rentes, as LANs tinham geralmente dificuldade 
de se comunicar entre si. As WANs tampouco 
usavam as mesmas linguagens que as LAt'\Js. O 
grande avanço veio com o desenvolvimento de 
uma técnica chamada packet switching. Isso pro
porcionou a conveniência do envio de muitas 
mensagens para várias localidades ao mesmo 
tempo e permitiu a comunicação entre redes in
d ividuais. Em termos práticos, no entanto, a 
maioria de nós pensa em Internet como o prove
dor de serviços que propicia a habilidade de na
vegar na rede World Wide Web. 

Protocolo de aplioação sem fio 
Serviços exlrnnel 
Home shopping 
Transações comerciais eletrônicas 
Videogames 
Homebanklng 
Videoconferência 
Base de dados multimídia 
Vídeo interativo 
Internet geral 
Cartões magnéticos inteligentes 
Endereçamento eletrõnico 
Videotexto 
Videotexto móvel 
Jornais eletrônicosMensal}em de voz 
Rede inteligenteTransmissão de imal}em 
TraduçãoComputador remoto 
Realidade artificialConferência de voz 
Realidade virtualVideoconferência 
Telefonia de alta fidelidadeTVa cabo Page rs alfanuméricos

Pagers Trabalho a distânciaTelefonia móvel 
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Rede World Wide Web 

Até 1993, a Internet era usada principal
mente por universidades e empresas para trocar 
mensagens e documentos. Com o advento da 
World Wide Web (WWW ou Web), nossa visão 
mudou dramaticamente. A Web foi desenvolvida 
pela Cern na Suíça e pelo MIT nos Estados Uni
dos para fornecer um sistema de "hipertexto e hi
permídia distribuídos". A informação na Web era 
organizada em páginas que continham texto e 
gráficos. Os elementos das páginas eram identifi
cados como links (ligações), que permitiam aos 
usuários a transferência para outras páginas, que 
por sua vez possuíam links de hipertexto para ou
tras páginas, e assim por diante. 

O impacto exato da WWW e, em geral, das 
tecnologias de Internet já é significativo para a 
gestão de operações e provavelmente ainda o 
sérá mais. Isso é o que se convencionou chamar a 
"revolução do e-business". O e-business é a aplica
ção da tecnologia de Internet aos processos de 
negócios. Tornou-se possível devido à capacidade 
essencial da Internet - a habilidade de qualquer 
computador se comunicar com outro. 

Extranet 

A extranet conecta organizações por meio 
de uma rede de negócios segura, que utiliza tec
nologia de Internet. É principalmente usada para 
a gestão da cadeia de suprimentos (veja Capítulo 
13) . Tende a ser mais barata para instalar e man
ter do que as redes de trocas comerciais tradicio
nais. Por exemplo, detalhes de pedidos encami
nhados a fornecedores, ou feitos por clientes, 
pagamentos efetuados a fornecedores, ou recebi
dos de clientes podem ser transmitidos via extra
neto Bancos e outras instituições financeiras tam
bém podem ser incorporados à rede. O uso de 
redes para esse fim é normalmente chamado de 
Intercâmbio eletrônico de dados (EDI - eletronic 
data interchange) . 

E-business 

O uso de tecnologia baseada em Internet, 
tanto para apoiar processos de negócios existen
tes, ou criar oportunidades de negócios inteira
mente novos, veio a ser chamado de e-business. O 
impacto mais evidente foi sentido nas operações 

ou negócios que se ocupam da atividade de com
prar e vender (e-commerce) . A Internet abriu um 
canal completamente novo de se comunicar com 
os clientes. A vantagem das vendas pela Internet 
é que aumentou tanto o alcance (o número de 
pessoas que podem ser alcançadas e o número de 
produtos apresentados) como a riqueza (a quan
tidade de detalhes que podem ser fornecidos so
bre os produtos à venda e sobre o comportamen
to das pessoas compradoras). Tradicionalmente, 
a venda envolvia permuta entre alcance e rique
za. A Internet efetivamente superou a necessida
de dessa permuta. 

No entanto, a Internet também teve implica
ções igualmente impactantes para a provisão de 
serviços. A Figura 8.7 ilustra o custo relativo para 
um banco oferecer seus serviços utilizando dife
rentes canais de comunicação. Com uma econo
mia de custo de tal magnitude, os serviços basea
dos em Internet transformaram-se na mídia 
preferida para muitas operações. 10 

TecnOlogia e revo lução varej ista ll 

Nem todos predizem um futuro dourado para o va
rejo pela Internet. Osociólogo Prof. Laurie Taylor acredi
ta que as compras hígh-tech estão fadadas ao fracasso, 
a menos que se preste mais atenção às necessidades 
psicológicas das pessoas. "As pessoas adoram conse
lhos", diz ele, "especialmente ao comprar itens como 
roupas, eletrônicos e utensílios de decoração para casa, 
situações em que sentem necessidade de aconselhamen
to". Os varejistas precisam tentar resgatar a conversação 
ao momento da compra: "Banir os clientes para os cai
xas eletrônicos impessoais e remotos foi um grande 
erro" , garante ele, "porque não só se perdeu todo aquele 
maravilhoso contato humano como também a chance de 
se vender uma apólice de seguro ou pensão". 

Isso também pode limitar o potencial de se vender 
por meio da Internet. "Os negócios mais bem-sucedidos 
são aqueles que vendem livros e COs a consumidores 
que sabem o que querem e que recebem os produtos 
pela caixa de correio." Negócios em que os consumido
res não estejam muito seguros do que comprar e cujos 
produtos não possam ser entregues pelo correio talvez 
não sejam os candidatos mais fortes a vendas baseadas 
em tecnologia. 

10 Dados da Booz Allen e Hamilton citados em JAC
QUELOT, P. Ups and downs of Intemet banking. Connections, 
Publicação 1, Financiai Tim es, 1999. 

11 Eletronic shopping ignores our needs. The Times, 
5 Mar. 199 7; Revolutions sweeps through cashpoints. The 
Szmda)' Tim es, 18 Aug. 1996. 
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W4"" 8.7 Custo médio de transação para "tecnologias" bancárias. 

Questões 

1. 	 Baseado em sua própria experiência, quais são as 
tecnologias que estão sendo utilizadas no varejo de 
alto contato, além das mencionadas anteriormente? 

2. 	 Quais as vantagens que a maior parte dessas tecno
logias oferece? 

3. 	 Você acha que o Prof. Laurie Taylor está certo quanto 
às críticas sobre tecnologia nas operações de varejo? 

Sistemas de informação gerencial 
(management information systems - MIS) 

A maior parte de nossa discussão, até aqui, 
referiu-se ao arranjo de tecnologias de processa
mento de informação - que computadores e ou
tros artefatos podem fazer, e como eles estão co
nectados aos demais. Dentro da configuração do 
sistema físico, todavia, o que é importante é a 
forma como a informação move-se, é modificada, 
é manipulada e apresentada, de modo a poder 
ser utilizada no gerenciamento de uma organiza
ção. Esses sistemas são sistemas de informação 
gerencial. Os gerentes de produção fazem consi
derável uso de SIG, especialmente em suas ativi
dades de planejamento e controle. Os sistemas 
que estão relacionados com gerenciamento de es
oque, o ritmo e a programação de atividades, a 
previsão de demanda, o processamento de pedi-

os, o gerenciamento de qualidade e muitas ou
;:ra.s atividades são parte integrante da vida no 
:rabalho de muitos gerentes de produção, e são 
a...alisados nos capítulos de planejamento e con
rrole da Parte III. 

Sistemas de suporte à decisão (DSSs) 

Um sistema de suporte à decisão é aquele 
que fornece informação com o objetivo direto de 
adicionar ou apoiar o processo decisório geren
cial. Consegue isso estocando informação impor
tante, processando-a e apresentando-a de forma 
que possa contribuir para a decisão a ser tomada. 
Assim, o sistema ajuda os gerentes a entender a 
natureza das decisões a serem tomadas e suas 
conseqüências, mas, efetivamente, não decide . 
Geralmente, DSSs são usados para análises do 
tipo "o que aconteceria se", que exploram as con
seqüências (normalmente financeiras) de mu-. 
danças nas práticas de operações. Por exemplo, 
suponha que um fabricante de fibra sintética (tal 
como a Delta Synthetic Fibres, que foi discutida 
como exemplo de caso no Capítulo 6) esteja con
siderando adicionar capacidade extra para um 
novo produto, assim como converter sua capaci
dade existente para a produção desse novo produ
to. Uma típica aplicação DSS seria ter a sua dispo
sição os custos de produção associados com a 
fabricação de cada produto em todas as unidades 
alternativas da empresa, os custos envolvidos 
com transporte de produtos nos mercados mun
diais, os custos e os lead-times envolvidos na 
construção e conversão de capacidade, e assim 
por diante. Isso permitiria aos gerentes analisar 
as decisões alternativas a respeito de localização, 
tamanho e momento da mudança de capacidade, 
além de mostrar os resultados em termos de me
didas como utilização de capacidade, níveis de 
estoque, lucratividade e fluxo de caixa. 
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Transferência e benefício eletrônico12 

Até os programas sociais ao redor do mundo estão 
sendo revolucionados pelo uso de tecnologia. Por exem
plo, a transferência de benefícios eletrônicos (EBT) está 
transformando os livros de pensão e os cheques de be
nefícios em itens obsoletos. Países tão diversos como a 
África do Sul, a Itália, a Finlândia e a Namíbia estão intro
duzindo o uso de máquinas eletrônicas para pagamento 
de pensões e benefícios sociais. Pensionistas simples
mente usam o cartão fornecido pelO governo e o número 
de identidade pessoal (PIN) para obter sua contribuição. 
Sistema parecido, a um passo de ser disseminado nos 
Estados Unidos, vai fornecer selos de comida e outros 
pagamentos de benefícios a famílias pobres mediante o 
uso de cartão. Um desses sistemas propicia aos benefi
ciários introduzir o cartão no terminal de vendas de esta
belecimentos comerciais, digitar seu número PIN e ter 
seu gasto em alimentação deduzido de seu benefício e 
adicionado à conta do respectivo estabelecimento. 

Questão 

Liste o que você considera ser as maiores vanta
gens e problemas caso os programas sociais passem a 
ficar mais dependentes do tipo de tecnologia descrita an
teriormente. 

Sistemas especialistas (ESs - expert systems) 

Os sistemas especialistas levam a idéia dos 
DSSs um passo adiante, à medida que tentam 
"resolver" problemas, os quais normalmente se
riam solucionados por humanos. Um sistema ES 
exibe (dentro de uma área específica) nível de 
especialidade suficiente para imitar o processo 
humano de resolução de problemas. A parte cen
tral de um sistema ES é seu "motor de inferên
cia", que desempenha o arrazoado ou a lógica 
formal sobre as regras que foram definidas como 
governando a decisão. Essas regras são chamadas 
de "base de conhecimento" do ES (e são a razão 
pela qual os ESs são também chamados de siste
mas com base no conhecimento). 

Já ocorrreram muitas tentativas de se utili
zar ES em gestão de operações. A Tabela 8.4 ilus
tra algumas áreas de decisão e questões que já 
foram tratadas. Entretanto, embora as autorida
des concordem que os ESs venham a se tornar 
muito importantes no futuro de gestão de opera
ções, nem todas as aplicações até agora foram to

12 Bar coding the poor. The Economist, 25 Jan. 1997. 

talmente bem-sucedidas. Os problemas encontra 
dos incluem: 

• A maior parte dos sistemas especialistas 
pode tratar somente de problemas muito 
limitados, em vez de questões mais realis
tas de integração e conflito entre áreas
problema da operação. 

• Colocar mesmo que só parte do conheci
mento de um gerente de operações em 
base de dados de conhecimento é muito 
caro em termos de tempo e energia de 
processamento. 

• Como todos 	os sistemas com base em in
formação, se tornará inútil se os dados tra
balhados estiverem errados ou imprecisos. 

Resumo das tecnologias de 
processamento de informação 

Novamente, é útil resumir as tecnologias de 
processamento de informação na forma de ques
tões sobre as operações (veja a Tabela 8.5). 

TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE 
CONSUMIDOR 

Tradicionalmente, as operações de processa
mento de consumidores têm sido vistas como de 
"baixa tecnologia", quando comparadas com as 
operações de processamento de materiais. A 
pressuposição é de que a manufatura precisa de 
máquinas enquanto os serviços contam com pes
soas. Até Lerto ponto, isso é compreensível: visite 
a maioria das fábricas, e sua tecnologia é fre
qüentemente evidente. Por exemplo, não existe 
nenhum engano no significado da tecnologia do 
processo dos produtores de aço para seus negó
cios. Entretanto, a tecnologia de processo está 
bastante evidente no processamento de consumi
dores. Para qualquer vôo de avião, por exemplo, 
a tecnologia de reserva de passagens aéreas, a 
tecnologia de embarque e mesmo a tecnologia da 
aeronave propriamente desempenham papel vital 
para o fornecimento do serviço. O elemento hu
mano é, sem dúvida alguma, importante - a aero 
nave não poderia voar sem o piloto, nem uma re
feição seria servida sem a aeromoça. No entanto, 
em alguns casos, o elemento humano foi removi
do completa ou significativamente reduzido. Por 
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Tabela 8.4 Exemplos de aplicação de sistemas especialistas em gestão de operações ,l3 

Área de decisão Questões típicas Algumas aplicações 

Planejamento de capacidade Qual o tamanho racional para uma unidade? PEP, CAPLAN 

Qual o tamanho da força de trabalho para nosso sistema 
de operações? 

Localização da unidade Qual é o melhor local geográfico para localizar a opera FADES 
ção? 

Arranjo físico da unidade Como deveríamos arranjar o equipamento em nossa uni CRAFT, CORELAP, 
dade? WORKPLACE DESIGNER 

Planejamento agregado Quais deveriam ser as taxas de saída e os níveis de pes PATRIARCH, CAPLANLlTE 
soal para essa unidade? 

Projeto de produto Oprojeto do produto ajusta-se à capacidade da empresa XCO~I, CDX 
de produzi-lo? 

Programação Quais consumidores ou tarefas deveriam receber priorida ISIS, MARS 
de máxima? 

Gestão de qualidade Como melhor alcançaremos nossos objetivos de qualidade? PL, DEFT 

Oprocesso é capaz de atender às especificações? 

Controle de estoque Quanto estoque necessitamos ter em nossa loja? Como IVAN, LOGIX, RIM 
devemos controlar o estoq ue? 

Manutenção Onde temos problemas em nosso equipamento? Que tipo DELTA/CATS 
de medidas deveremos tomar para controlar ou remover 
esse problema? 

exemplo, a cadeia de hotéis Formule 1 descrita 
no Capítulo 1 utiliza máquinas para registrar 
hóspedes no guichê de entrada, receber paga
mento e entregar as chaves, em momentos em 
que o hotel está sem atendente. 

Como muitos outros tipos de tecnologia de 
processamento de consumidor, o objetivo é ofe
recer nível aceitável de serviço e, ao mesmo tem
po, reduzir os custos da operação. 

Existem essencialmente dois tipos de tecno
logias de processamento de consumidor, aquelas 
em que o consumidor interage diretamente com 
a tecnologia e aquelas em que a tecnologia é ope
rada mediante intermediário. Quando se faz a re
serva de quarto de hotel, de assento de avião ou 
de espetáculo de teatro, por exemplo, pode-se re

13 Adaptada de JAYARAMAN, V.; SRIVASTARA, R. 
Expert systems in production and operations management. 
lnternational Journal of Operations and Production Manage
ment, v. 16, n" 2, 1996. 

servar diretamente interagindo com o computa~ 
dor da reserva via Internet ou mediante interme
diário que faz a reserva por você (uma secretária, 
assessor pessoal ou agente de viagens). 

Tecnologia que envolve interação com o 
consumidor 

Carros, telefones, reservas e compras por 
Internet, equipamento de ginástica e máquinas 
automáticas (ATMs - caixas automáticos) são to

dos exemplos de tecnologia em que o consumi
dor interage diretamente. Nesses casos, os consu
midores estão "dirigindo" a tecnologia para 
oferecer os serviços para si mesmos (veja a Figu
ra 8.8). Em um vôo de avião, por exemplo. o pas
sageiro pode escolher o uso de equi pamentos de 
diversão oferecidos. Pode ser uma tela individual 
de vídeo ou fones de ouvido, que podem ser usa
dos para assistir a filmes ou ouvir músicas. O 
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Tabela 8.5 Resumo das tecnologias de processamento de informação. 


Rede locais 

oque fazem? Permitem aos processadores de informações descentralizados, como computadores pessoais, esta
belecerem comunicação entre si , com dispositivos compartilhados por distância limitada. 

Como fazem? Por meio de uma rede de cabos e protocolos de comunicação compartilhados. 

Quais vantagens Flexibilidade, acesso fácil a outros usuários, base de dados eaplicações de software compartilhados. 
proporcionam? 

Quais restrições ocusto inicial de instalação da rede pode ser alto. 
impõem? 

oque faz? 

Como faz? 

Quais vantagens 
proporciona? 

Quais restrições 
impõe? 

Internet 

Conecta LANs e WANs, que oferecem rede integrada. 

Packet switching, que permite o envio simultâneo de muitas mensagens. 

Permite acesso à rede World Wide Web (WWW) eao sistema de hipertexto e hipermídia distribuídos. 
Isso possui implicações para a maioria senão todas as tarefas de gestão de operações. 

Uma mídia de desenvolvimento rápido, com potencial para "sobrecarga de informação". 

oque faz? 

Como faz? 

Quais vantagens 
proporciona? 

Quais restrições 
impõe? 

Extranet 

Permite às empresas permutar informações seguras eletronicamente. 

Por meio da conexão via Internet, permite a clientes, fornecedores e bancos permutar informações 
de comércio. 

Permite aplicações como intercâmbio eletrônico de dados (EDI) . 

ocusto inicial de instalação da rede pode ser alto esão necessárias habilidades de sistemas para inte
grar EO-I às redes internas. Isso pode ser particularmente desencorajante para pequenos fornecedores. 

Sistemas de suporte de decisão (DSSs) 

oque fazem? Fornecem informação para ajudar o processo decisório. 

Como fazem? Usam o estoque de dados, modelos eformatos de apresentação para estruturar a informação eapre
sentar as conseqüências das decisões. 

Quais vantagens Acrescentam rapidez e sofisticação ao processo decisório. 
proporcionam? 

Quais restrições Podem ser caros para instalar e podem induzir a "sobrecarga de análise". São também dependentes 
impõem? da qualidade de dados e modelos. 

Sistemas especialistas (ESs) 

oque fazem? Tomam decisões operacionais. 

Como fazem? Imitando o processo decisório humano, utilizam base de dados e conhecimento, além de um motor 
de inferência. 

Quai s vantagens Tiram das mãos humanas a responsabilidade por decisões de rotina, que economizam tempo e ga
proporcionam? nham consistência. 

Quais restrições Écaro produzir modelo decisório e servem apenas para problemas limitados. 
impõem? 
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8 · " 
Exemplos 
• Comunicações pessoais 
• Pedidos feitos por Internet 
• Caixas au tomáticos 

W4i1@i8.8 Interação ativa com tecnologia. 

passageiro pode, ainda, usar equipamento de te
lecomunicação no próprio assento a fim de reser
var hotéis ou alugar carros. Nesses casos, o con
sumidor tem o controle da tecnologia. 

Algumas vezes, o consumidor pode ter pa
pel mais passivo, como ser apenas "passageiro" 
em uma aeronave, em sistema de transporte de 
massa, em esteiras rolantes e elevadores, cine
mas e parques temáticos. Essa tecnologia direcio
na o consumidor ao invés do inverso. Nesses ca
sos, os consumidores estão interagindo com a 
tecnologia, mas a tecnologia os "processa" e os 
controla ao limitar suas ações de alguma forma. 
A tecnologia ajuda a reduzir a variedade da ope
ração. A Figura 8.9 ilustra essa classe de tecnolo
gia em termos de consumidores, pessoal e tecno
logia. 

Algumas vezes, os consumidores podem não 
estar cientes da tecnologia, que, embora não es
teja exatamente escondida, pode ser "invisível" 
ou "transparente". A tecnologia está "consciente" 
dos consumidores, mas não o inverso; por exem
plo, as tecnologias de monitoramento de segu
rança em shopping centers ou nas áreas de alfân

dega de fronteira. O objetivo dessas tecnologias 
"escondidas" é que o pessoal rastreie os movi
mentos ou as transações dos consumidores de 
forma não intrusiva. Os supermercados, por 
exemplo, podem usar tecnologias de código de 
barras e scanner para rastrear o movimento dos 
consumidores pela loja e indicar o relacionamen
to entre as propensões dos consumidores a com
prar determinados produtos em particular - por 
exemplo, os consumidores que compram peixe 
congelado também compram batata congelada? 
Suponhamos que um varejista queira vender 
brinquedos pequenos, colocando-os em mostruá
rio próximo das roupas de crianças. Os dados dos 
códigos de barras lidos na saída indicam que es
ses dois tipos de produtos foram comprados pe
los mesmos consumidores com mais freqüência 
quando foram colocados próximos uns dos ou
tros. Isso confirmaria a decisão de usar o mos
truário na loja. A mesma tecnologia poderia, por 
exemplo, enviar para um consumidor um voucher 
de desconto para um dos produtos, somente se 
ele tivesse comprado uma marca rival. A Figura 
8.10 ilustra a natureza do relacionamento nesse 
tipo de tecnologia. As companhias de cartões de 

Exemplos 
• Sistemas de transporte 
• Visitas aparques temáticos 
• Lavagem de carro 

W4"@i8.9 Interação passiva com tecnologia. 
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Tecnologia 

Exemplos 
• Câmeras de segurança 
• Scanners de varejo 

(código de barras) 
• Rastreamento de cartões de 

crédito 

lAI~iIiI 8,10 Tecnologia "escondida", 

crédito e as companhias aéreas também usam 
essa abordagem para melhor atingir seu público
alvo com marketing de privilégios aos passagei
ros freqüentes. 

Interação com tecnologia por 
intermediário 

Quando os consumidores de uma linha aérea 
fazem os procedimentos de embarque, ganham 
os cartões de embarque. Eles podem escolher fa
zer isso por intermédio de máquina automática 
de embarque ou mediante intermediário. O inter
mediário pode ser agente de viagens ou funcio
nário da companhia aérea no guichê de embar
que. O benefício para o consumidor é um serviço 
mais flexível, uma vez que o sistema automático 
pode não aceitar pedidos especiais de refeições 
ou assentos. Um intermediário que lida com o 
complexo sistema aéreo pode ser capaz de aten
der pedidos. Nesses casos, o consumidor não uti
liza diretamente a tecnologia; o funcionário o faz 
no lugar do consumidor. O consumidor pode "na
vegar',j4 ou guiar o processo, mas não o "dirige". 
A tecnologia pode mesmo ser arranjada para aju
dar os consumidores a navegar pelo processo. 
Por exemplo, algumas linhas aéreas possuem tela 
com o arranjo físico das poltronas viradas para os 
passageiros, que mostra quais assentos ainda es
tão vagos. Isso, no entanto, é uma ajuda para os 
consumidores que não possuem contato direto 
com a te.cnologia (veja a Figura 8.11). 

14 WALLEEY, P.; AMIN, V. Automation in a custo
mer contact environment. International Journal of Opera
tions anel Production Management, v. 14, n" 5, p. 86-100, 
1994. 

Outros exemplos desse tipo de tecnologia 
são os sistemas de reservas em hotéis ou teatros, 
as linhas de ajuda aos consumidores utilizadas 
por companhias de serviço público, os sistemas 
de rastreamento de entregas feitas por serviços 
de correio expressos e os sistemas de reservas em 
agências de viagens. 

A principal preocupação no desenvolvimen
to desses tipos de tecnologia, sejam aeronaves ou 
robôs médicos, é a segurança dos consumidores. 
Por definição, essa classe de tecnologia está pro
cessando consumidores e está fora do controle 
deles. A tecnologia precisa, portanto, possuir o 
potencial de causar mal ao consumidor. Essa é a 
razão pela qual o transporte aéreo, assim como 
quase todas as outras tecnologias de transporte, 
é submetido a rigorosa legislação governamental. 
De forma semelhante ocorre com as tecnologias 
médicas - o ritmo de progresso do uso de robôs 
em cirurgias, por exemplo, é relativamente lento, 
não devido a restrições tecnológicas, mas porque 
os cirurgiões não podem colocar em risco a vida 
de seus pacientes. 

Tecnologia em medicina15 

As inovações tecnológicas em medicina relatadas 
na imprensa normalmente enfatizam aquelas dramáticas 
"curas miraculosas" que melhoraram, indubitavelmente, 
a qualidade dos cuidados médicos. No entanto, grande 
número de mudanças em tecnologia de processos médi
cos teve também grande impacto na forma com que as 

15 Know your ailment without taking up the doctor's 
time. The Times . 24 Apr. 1996; Big sister is watching you. 
The Ecol1omist, 11 Jan. 1997; How doctors improved their 
bedside manners. The Times, 11 Sept. 1996; Robodoc. The 
Econornist, 15 June 1996. 
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Exemplos 
• Tecnologia de centro de 

atendimento 
• Sistema de agendamento de 

férias 
• SIstema de reservas de 

hotel 

wq:,,' 8.11 Uso de tecnologia via intermediário. 

atividades na área de saúde passaram a ser gerenciadas. 
Apresentamos aqui alguns exemplos. 

Mesmo em cirurgia, considerada a área máxima de 
habilidade humana, a tecnologia de robô está tornan
do-se mais comum. Enquanto a mão do mais experiente 
cirurgião treme ligeiramente, o braço do robô permanece 
firme. Algumas aplicações movem instrumentos dentro 
do corpo do paciente sob o comando do cirurgião. Mais 
radicalmente, robôs têm sido utilizados para a remoção 
de tecido mole. Por exemplo, a tecnologia PRODOT de
senvolvida no Hospital do Homem em Londres é especia
lizada em cirurgia da próstata. Guiado por um scanner 
ultra-sônico (Que, normalmente, pOde enxergar através 
da carne), o robô examina a área a ser operada econver
te sua leitura em imagem tridimensional. Dessa forma, o 
cirurgião pode identificar o tecido a ser removido, o Que 
posteriormente éfeito com sonda eletrônica. O cirurgião, 
no entanto, é quem controla todo o processo. 

É rotina em enfermarias hospitalares de todo o 
mundo. Todos os dias, aproximadamente no mesmo ho
rário, o médico "vai de leito em leito" de sua enfermaria 
checar o progresso de seus pacientes. Como de costu
me, antes da ronda, consulta o prontuário de cada pa
ciente para recordar sua recente história econdição. Isso 
consome algo entre 30 e 60 minutos. Em alguns hospi
tais, no entanto, esse tempo foi virtualmente eliminado 
por meio do uso de computadores portáteis conectados 
por rádio. Os médicos levam seus computadores e podem 
ter acesso às informações mediante receptor de rádio. 
Se necessário, eles podem atualizar e alterar as prescri
ções do tratamento instantaneamente. Igualmente impor

Échamada telemedicina edesafia um dos princípios 
fundamentais do tratamento médico - a presença física 
dos médicos no momento do exame do paciente. Conec
tados aos pacientes por uma tela de televisão, um tecla
do e uma câmera, a enfermeira pode se comunicar com 
eles e digitar as respostas no computador conforme os 
pacientes falam. Usando instrumentos eletrônicos sim
ples, os pacientes podem também medir seu próprio pul
so esua temperatura enquanto estão sendo filmados. Os 
defensores da telemedicina enumeram suas vantagens: o 
sistema pode fazer uso de sistemas de apOio decisório a 
diagnósticos, os quais fornecem diagnósticos precisos e 
consistentes; os pacientes podem ter acesso conveniente 
a aconselhamento médico com menos visitas ao hospi-' 
tal; e, o mais importante, as enfermeiras podem ver até 
15 paCientes em quatro horas, enquanto que, ao visi
tá-Ias em casa, conseguirão ver somente cinco ou seis 
pacientes por dia. Mesmo considerando os custos da tec
nologia, a telemedicina apresenta economia significativa 
de custo, particularmente em áreas rurais ou remotas. 

A tela do computador pode também ser usada para 
educar ou tranqüilizar os pacientes sem necessidade de 
acesso à equipe médica. Por exemplo, a multimídia "Me
diBooks" tem sido usada no hospital St. Thomas, em 
Londres, para ajudar os pacientes aentender sua própria 
situação. Utiliza telas interativas, coloridas e grandes, e 
os pacientes podem ser guiados por um pacote de 
CD-ROM sobre os vários aspectos de sua condição, ilus
trados com narrativas e diagramas. 

Questão 
tante é o fato de os pacientes poderem ter acesso ao Considerando a perspectiva da gestão de opera
próprio tratamento. Preferências e opiniões podem ser ções, quais são as maiores vantagens e problemas pro
arquivadas e adicionadas ao banco de dados central , Que váveis da aplicação de cada tecnologia descrita anteriorpossibilita Que outros médicos, fisioterapeutas, nutricio mente?nistas ou assistentes sociais tenham acesso a elas. 
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Treinamento de consumidor 

Se os consumidores têm que ter contato di
reto com tecnologia, devem ter alguma idéia de 
como operá-la. Onde os consumidores têm uma 
interação ativa, as limitações de seu conhecimen
to sobre a tecnologia podem ser o principal obs
táculo a seu uso. Por exemplo, mesmo tecnologias 
domésticas, como os videocassetes, podem não 
ser usadas em seu total potencial pela maioria de 
seus proprietários. Outras tecnologias "dirigidas 
por consumidores" podem encarar o mesmo pro
blema, com o importante acréscimo de que, se os 
consumidores não podem usar tecnologias como 
os ATMs, existem sérias conseqüências comerciais 
para o serviço ao consumidor de banco. O pes
soal em operações de manufatura pode precisar 
de diversos anos de treinamento antes que lhe 
seja dado o controle da tecnologia que opera. As 
operações de serviços raramente têm a mesma 
oportunidade para treinamento dos consumido
res. 

Walley e Aminl 6 sugerem que a habilidade 
de a operação treinar seus consumidores no uso 
de sua tecnologia depende de alguns fatores. 

Complexidade do serviço 

Se os serviços são complexos de operar, ní
veis mais altos de treinamento serão necessários 
para garantir o uso correto da tecnologia. Alter
nativamente, a necessidade de treinamento do 
consumidor pode ser reduzida se a complexida
de operacional for minimizada. Em alguns ca
sos, o treinamento é feito por meio de os consu
midores potenciais observarem consumidores 
experientes desempenhando a tarefa corretamen
te. Por exemplo, a tecnologia em parques de di
versão e quiosques de fast food confia em um con
sumidor copiando o comportamento dos outros. 

Repetição do serviço 

A freqüência com que a tecnologia é usada é 
fator importante em dois aspectos. Primeiro, se 
um serviço tem que investir em treinamento de 
consumidor para a tecnologia, então o retorno 
sobre o investimento será maior se o consumidor 

16 WALLEY, P.; AMIN, V. Op. ci t. 

usar a tecnologia freqüentemente. Quanto maior 
a repetição, mais valioso torna-se o investimento. 
Segundo, os consumidores podem, com o tempo, 
esquecer como usar a tecnologia. A repetição re
gular vai reforçar o treinamento. Inversamente, 
se os consumidores não usam a tecnologia por 
longo período, podem precisar de retreinamento. 

Baixa variedade 

O treinamento será mais fácil se ao consu
midor for apresentada baixa variedade de tare
fas. Por exemplo, as máquinas de vendas tendem 
a concentrar-se em categoria de produto, assim, 
a seqüência de tarefas para operar a tecnologia 
de maneira adequada permanece consistente. 

Resumo das tecnologias de 
processamento do consumidor 

Embora exista menos consenso sobre como 
classificar as tecnologias de processamento do 
consumidor, comparado a outros tipos de tecno
logias, incluímos na Tabela 8.6 tecnologias men
cionadas anteriormente para ilustrar suas carac
terísticas gerais. 

TECNOLOGIAS INTEGRADORAS 

Algumas tecnologias, normalmente centra
das em processamento de informação, processam 
combinação de material, consumidores e infor
mação (veja a Figura 8.12). 

Tecnologia de ponto-de-venda eletrônico 
(EPOS) , por exemplo, processa compradores, 
produtos e informação. A caixa registradora 
(com a ajuda de um intermediário - o caixa) pro
cessa consumidores ao somar suas compras, pro
cessar seu cartão de crédito e fornecer recibo que 
detalha todos os produtos comprados e seus pre
ços. Em algumas lojas, um serviço de banco adi
cional, cash-back, é oferecido. EPOS também pro
cessa os materiais da lista de não vendidos para a 
lista de vendidos, e pelo retorno de suas informa
ções e capacidades de estoque ligadas ao proces
sador central atualiza os registros de estoque e 
cria pedidos de compras para repor estoques 
quando estes chegam próximo aos níveis de re
posição. Além disso, EPOS fornece informações 
sobre os sistemas de controle operacional e siste
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Tabela 8.6 Resumo das tecnologias de processamento do consumidor. 

Entretenimento a bordo 

o que faz? Oferece uma gama de serviços de entretenimento, como filmes, TV, rádio e programas de notícias 
para entreter o passageiro durante vôos longos. 

Como faz? Através de terminais personalizados localizados no assento do passageiro ligados a um processad or 
central. 

Quais vantagens Mantém os passageiros ocupados e reduz o papel dos atendentes de bordo . 
propicia? 

Quais restrições Custos iniciais altos e atualização contínua do material e das escolhas de programas, uma vez que os 
impõe? concorrentes estão sempre desenvolvendo mais opções . 

O que fazem? 

Como fazem? 

Quais vantagens 
propiciam? 

Quais restrições 
impõem? 

Esteiras rolantes 

Transportam grande número de passageiros por curtas distâncias. 

Simples correias em movimento controladas sob o piso. 

Facilitam viagens longas (particularmente por dentro de aeroportos) para passageiros e melhoram a 
pontualidade dos aviões ao aumentar o fluxo de deslocamento de passageiros pelos terminais. 

Custos iniciais mais a natureza fixa da instalação, por exemplo, que não pode ser transferida para 
áreas de súbita alta demanda. 

O que faz? 

Como faz? 

Quais vantagens 
propicia? 

Quais restrições 
impõe? 

Leitora de código de barras 

Rastreia itens, por exemplo, seus usos, custos e movimentos. 

Conecta itens individuais à central de processamento de informações. 

Informação detalhada, fácil e rápida a respeito de itens. 

Requer uso em larga escala e aceitação do código de barras e convenções comuns. 

Embarque aéreo 

O que faz? Aloca passageiros nas aeronaves e assentos e identifica a movimentação de bagagens. 

Como faz? Conecta o agente de embarque à unidade de processamento central. 

Quais vantagens Controla o movimento de passageiros e bagagens e aioca as pessoas a seus assentos. 
proporciona? 

Quais restrições Custos iniciais altos. 
impõe? 

Tecnologia de ponto-de-venda eletrônico (EPOS) 

Oque faz? 

Como faz? 

Quais vantagens 
oferece? 

Quais restrições 
impõe? 

Ajuda o caixa e a função de compras. 

Faz a leitura de código de barras, checa os preços, adiciona preços e reduz os níveis de estoque com 
um processador central. 

Processamento rápido de produtos para o consumidor e informação em tempo real sobre o estoque 
do estabelecimento e seus movimentos. 

Altos custos de set-up, considerando o número de itens envolvidos, os erros podem ser difíceis de 
serem rastreados. 

mas financeiros, como informações sobre produ Alguns sites da Internet podem, também, in
tos de movimento lento, itens faltantes, rapidez tegrar os três tipos de tecnologia. Por exemplo, 
do caixa, rotatividade de estoque e lucratividade. um consumidor pode, a princípio, interagir com 
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Processamento 
de material 

Processamento 
de informação 

Processamento 
do consumidor 

Tecnologia 
de processo Tecnologia integrada 

W!:!"F' S.12 Tecnologia integrada. 

um website de uma empresa para obter informa
ções sobre uma camisa nova ou um CD. Tendo se
lecionado o produto e fornecido os detalhes de 
cartão de crédito, a tecnologia interage com as 
tecnologias de processamento de materiais da or
ganização para criar páginas de ocasião, ou em 
caso de música automaticamente encontrar o CD 
ou selecionar faixas e transferi-las digitalmente 
para o computador do cliente. As distinções fei
tas entre o que está sendo processado - mate
riais, consumidores ou informação - começam a 
ficar indefinidas e, de fato, perdem a importân
cia. Outros exemplos incluem o embarque aéreo, 
a transferência eletrônica de benefícios (veja 
quadro) e aplicações em medicina (veja quadro 
intitulado "Tecnologia em medicina"). 

DIMENSÕES DE TECNOLOGIA 

Até aqui, pelo menos uma coisa deve estar 
clara - a tecnologia de processo vem sob diferen
tes formas. Isso dificulta generalizar tecnologias 
que são usadas para variedade tão grande de 
propósitos. Todas as operações fazem escolhas 
em relação a suas tecnologias, todavia, sempre 
há formas alternativas de configurar qualquer 
tecnologia. A exploração dessas alternativas en
volve pensar em três dimensões: 

• 	o grau de automação da tecnologia; 

• 	 a escala da tecnologia; 

• 	o grau de integração da tecnologia. 

Grau de automação da tecnologia 

Nenhuma tecnologia opera totalmente sem 
a intervenção humana. Em alguma medida, todas 
necessitam de intervenção humana alguma parte 
ero tempo. Pode ser mínima - por exemplo, as in

tervenções de manutenção preventiva em refina
ria petroquímica, ou a ocasional reprogramação 
de sistema de controle por computador. Inversa
mente, os membros do pessoal que opera a tec
nologia podem ser os "cérebros" do processo 
por exemplo, o operador trabalhando um torno 
mecânico de precisão, ou o cirurgião usando téc
nicas cirúrgicas pouco agressivas. As tecnologias 
de processo variam em seu grau de automação. A 
relação entre o esforço tecnológico e o esforço 
humano que ela emprega é, algumas vezes, cha
mada de intensidade de capital (capital intensity) 
da tecnologia de processo. 

Beneficios da automação 

Dois benefícios do grau crescente de auto
mação em tecnologia de processo são usualmen
te citados: 

• 	Ele economiza custos de mão-de-obra di
reta. 

• Ele reduz a variabilidade da operação. 

A automação é usualmente justificada pelo 
primeiro, mas é algumas vezes o último que se 
mostra mais significativo. Não obstante, vale a 
pena examinar que tipo de trabalho pode ser 
economizado pela automação em qualquer caso 
particular. 

A mão-de-obra direta pode, freqüentemen
te, ser economizada, mas isso não significa que o 
efeito líquido é uma economia de custo global. 
Os gerentes de produção precisam considerar os 
seguintes pontos antes de automatizar somente 
por conta de economia de custos: 

• A tecnologia pode desempenhar a tarefa 
melhor ou de forma mais segura do que 
uma pessoa (não somente mais rápido, 



embora isso possa obviamente ser impor
tante, mas melhor em sentido mais am
plo)? A tecnologia pode cometer menos 
erros, mudar de uma tarefa para a seguin
te mais rápido e com mais confiabilidade, 
ou responder melhor a quebras? 

• 	 De que atividades de apoio, como manu
tenção ou programação, a tecnologia pre
cisa para funcionar efetivamente? Qual 
seria o efeito sobre os custos indiretos 
(não somente pessoal extra e habilidades 
extras que podem ser necessárias, mas 
também o efeito sobre a crescente com
plexidade das atividades de apoio)? 

• A tecnologia pode lidar com novas possi
bilidades de produtos ou serviços tão bem 
como as alternativas menos automatiza
das? Essa é uma questão difícil porque 
ninguém sabe exatamente do que a pro
dução vai precisar para produzir no futu
ro. Não obstante, é uma questão impor
tante; a automação representa risco tanto 
quanto oportunidade. 

• Qual é o potencial que a criatividade hu
mana e sua capacidade de solução de pro
blemas representam para o aprimoramen
to do desempenho da máquina? Vale a 
pena livrar-se do potencial humano junto 
com os custos? 

Metodologia antes de tecnologia 

As tecnologias automatizadas em muitas 
operações produtivas têm proporcionado o po
tencial para melhoramento de desempenho, mas 
há um perigo. A tecnologia pode ser vista como 
panacéia para todos os males da produção, uma 
"fixação em tecnologia" que diverge a atenção 
dos problemas mais fundamentais. Se os méto
dos e os processos são em si ruins, a tecnologia 
somente vai acelerar os problemas e não solucio
ná-los. Aquelas empresas que tentaram a difícil 
tarefa de separar os benefícios que vêm direta
mente do investimento em tecnologia de auto
mação dos benefícios que vêm de metodologia 
melhorada relatam alguns resultados surpreen
dentes. Paradoxalmente, o investimento de capi
tal freqüentemente torna necessário considerar 
toda a organização da produção, o que, em retor
no, instiga melhoramentos que são independen
tes da tecnologia para a qual eles estão preparan-
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do o caminho. Por exemplo, as seguintes frases 
são extraídas de pesquisas de empresas que ins
talaram Sistemas Flexíveis de Manufatura. 

"(. . .) em média 40% dos beneficios previstos 
para um FMS são, de fato, atingidos antes 
que o FMS seja entregue. Isto é porque o pro
cesso de planejamento em si destacou costu
mes e práticas que (. . .) podem ser acertados 
sem um investimento maior". 17 

"Freqüentemente, recebemos estimativas 
dando conta que aproximadamente metade 
dos beneficios do FMS foi derivada de mudan
ça gerencial e organizacional baseada no tra
balho. »18 

"(. . .) as empresas que operam FMS, e que pre
sumivelmente fizeram algum processo de ava
liação formal, tendem a concentrar seus esfor
ços, mais do que outras manufaturas, em 
melhoramento da qualidade de produto, re
dução de lead-time e de tempos de prepara
ção e na integração de sistemas de informa
ção e controle. "19 

Isso não significa que investir em equipa
mento automatizado de capital intensivo seja 
perda de tempo; há consideráveis benefícios a se
rem ganhos em repensar a "metodologia" global 
de produção, seja feito ou não o investimento 
subseqüente em tecnologia. Talvez a ordem cor
reta seja primeiro melhorar os métodos de pro
dução e somente então investir em tecnologia au
tomatizada onde for necessária. 

Escala da tecnologia 

As operações freqüentemente precisam deci
dir entre adquirir uma unidade de tecnologia de 
grande escala ou diversas menores. Por exemplo, 
na duplicação do departamento de grande com
plexo de escritórios pode ser necessário decidir 
entre investir em uma única copiadora grande e 
rápida, ou, alternativamente, em diversas copia
doras menores e mais lentas. Uma empresa aérea 

17 BESSANT, J. Op. cir. 

18 DEMPSEY, P. New corporate perspectives on 
FMS. FMS Conference Proceedings, IFS, 1983. 

19 TOMBAK, M. E.; DE MEYER, A. How the manage
rial attitudes of firms with FMS differ fram other manufac
turing firms. lNSEAD Working Papel', n" 86/15, 19~6. 
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pode comprar um ou dois aviões de grande por
te, ou número maior de aviões menores. Uma 
manufatura pode projetar sua operação em torno 
de uma única máquina de grande capacidade, ou 
diversas máquinas menores. Não importa qual a 
tecnologia, há usualmente alternativas quanto ao 
tamanho de uma máquina que seria sensato ad
quirir. As economias da tecnologia em si vão in
fluenciar a decisão. Alguma tecnologia de proces
so, como o avião intercontinental, as refinarias 
petroquímicas ou as fábricas de aço, beneficia-se 
da escala, e assim tendem a vir grandes incre
mentos de capacidade. Outras, como os compu
tadores pessoais ou os ATMs (caixas automáti
cos), por exemplo, são eficientes quando operam 
em pequena escala. 

As vantagens das tecn logias de grande es
cala são similares às vantagens dos incrementos 
de grandes capacidades discutidos no Capítulo 6 
e são resumidas na Tabela 8.7. 

Muitas das vantagens das tecnologias de 
grande escala estão ligadas às vantagens de custo 
que elas podem trazer. Entretanto, a agilidade e 
a flexibilidade podem ser virtudes de tecnologias 
de menor escala. A flexibilidade de mix (veja Ca
pítulo 2), especialmente, é melhorada. Por exem
plo, quatro pequenas máquinas podem, entre si, 
produzir quatro diferentes produtos simultanea
mente (embora mais vagarosamente), enquanto 
uma máquina grande com o quádruplo de capa
cidade pode produzir produto quatro vezes mais 
rápido. As tecnologias de pequena escala tam
bém são mais robustas. Suponhamos que a esco
lha seja entre três pequenas máquinas e duas 
maiores . No prímeiro caso, se uma máquina que
bra, um terço da capacidade é perdida, mas no 

segundo a capacidade é reduzida à metade. Tam
bém é mais fácil tirar vantagem de melhorias de 
tecnologia com tecnologias de pequena escala. 
Comprar uma máquina pequena, exatamente na 
medida das atuais necessidades, permite à opera
ção comprar a mais recente tecnologia quando a 
demanda aumentar. 

Grau de integração da tecnologia 

Integração significa a ligação, com único sis
tema, de atividades anteriormente separadas. 
Essa questão surgiu em pontos anteriores deste 
capítulo. Por exemplo, o desenvolvimento tecno
lógico representado pelas redes de área locais é 
justamente o da integração. De maneira similar, 
o desenvolvimento de tecnologias avançadas de 
manufatura é o resultado da integração baseada 
em microprocessador. 

Integração, sincronização e rapidez 

Os benefícios da integração vêm diretamen
te dos efeitos da combinação de diversas unida
des de tecnologia separadas em um todo sincro
nizado simples. Primeiro, existe atravessamento 
(throughput) mais rápido, de informações ou de 
materiais. Por exemplo, em um FMS não há ne
nhuma tomada de decisão intermáquinas sobre 
qual trabalho tem prioridade. Segundo, e como 
conseqüência da velocidade de atravessamento, o 
estoque de materiais ou informações será menor 
ele não pode acumular-se quando não há "lacu
nas" entre atividades. Terceiro, o fluxo é simples 
e previsível. É mais fácil manter a rastreabilidade 

Tabela 8.7 Vantagens das tecnologias de grande escala e de pequena escala . 

Vantagens da tecnologia de grande escala Vantagens da tecnologia de pequena escala 

As economias de escala podem levar a custos menores por 
produto ou serviço entregue 

Custos de capital mais baixos por unidade de capacidade 

Pode incorporar elementos de apoio ede controle na tecno
logia (por exemplo, instalações de "sanitários" em ônibus 
grandes) 

Pode trabalhar de forma compartilhada para melhor utiliza
ção (por exemplo, processamento em lotes em sistemas de 
computadores centralizados) 

Boa flexibilidade de mix - cada unidade de tecnologia pode 
estar engajada em diferentes atividades 

Alta robustez contra falhas 

Risco de obsolescência mais baixo 

Podem ser alocadas mais perto de onde a tecnologia é ne
cessária 
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de peças, quando passam por menos etapas, ou 
de informações, quando são automaticamente 
distribuídas para todas as partes de uma rede de 
informação. A tecnologia integrada pode ser mais 
cara. Por exemplo, em manufatura, mesmo um 
simples acoplamento entre máquinas para manu
seio de material é caro. Além disso, quanto mais 
integrada é a tecnologia, mais altas podem ser as 
habilidades que são necessárias para mantê-la. 
Quando ocorrem falhas, todo o sistema integrado 
provavelmente vai parar. Em um sentido, isso faz 
a fábrica integrada mais vulnerável. 

ESCOLHAS DE TECNOLOGIA 

Entender as tecnologias de processo e ser 
capaz de caracterizar suas diferentes dimensões 
são habilidade essencial para todos os gerentes 
de produção. Somente assim serão capazes de 
gerenciar a contribuição da tecnologia de proces
so à eficácia das operações. Entretanto, a decisão 
relacionada à tecnologia mais comum que os ge
rentes terão que tomar é a escolha entre tecnolo
gias alternativas ou entre variantes alternativas 
da mesma tecnologia. Como em muitas decisões 
de projeto, a escolha de tecnologia é um tópico 
relativamente a longo prazo. Pode ter um efeito 
significativo na capacidade estratégica da opera
ção. Assim, para poder fazer escolhas de tecnolo
gia, é útil retornar a duas perspectivas de estraté
gia de operações discutidas no Capítulo 3. Ali, 
distinguimos entre a perspectiva das exigências de 
mercado, que enfatiza a importância de se satisfa
zer às necessidades do consumidor, e a perspecti
va dos recursos de produção, que enfatiza a im
portância de se construir habilidades intrínsecas 
de produção. 

Ambas fornecem visões úteis para a escolha 
de tecnologia. Adicionalmente, a perspectiva fi
nanceira mais convencional é igualmente impor
tante. Juntas, essas três perspectivas oferecem 
questões importantes que podem ajudar a formar 
a base para a avaliação da tecnologia: 

• Qual 	o efeito que a tecnologia proposta 
terá para a habilidade da operação de ser
vir a seus mercados? 

• Como 	a tecnologia proposta ajudará a 
construir as capacitações de recursos da 
operação? 

• Quais são as conseqüências financeiras de 
se investir na tecnologia? 

Avaliação das exigências do mercado 

Nos Capítulos 2 e 3, identificamos os cinco 
objetivos de desempenho como os mecanismos 
usados por gestão de operações para "traduzir" 
as exigências de mercado em objetivos de opera
ções. Portanto, abordagem interessante para a 
avaliação do impacto de qualquer tecnologia de 
processo sobre a habilidade da operação produti
va em servir seus mercados é avaliar como ela 
afeta a qualidade, a rapidez, a confiabilidade, a 
flexibillidade e o desempenho de custo da opera
ção. 

Tecnologia pode ter um impacto em cada 
objetivo de desempenho. Por exemplo, considere 
um armazém que estoca peças sobressalentes, 
que embala e distribui para seus clientes. Está 
sendo considerada a possibilidade de se investir 
em novo sistema de "separação e empacotamen
to" que converta os pedidos de vendas em "listas 
de separação" e que use equipamento de manu
seio de material para pegar automaticamente os 
produtos das prateleiras e trazê-los para a área 
de empacotamento. A avaliação das exigências 
de mercado para esse armazém pode ser a se
guinte: 

• 	 Qualidade. O impacto na qualidade pode
ria ser o fato de o sistema computadoriza
do não estar sujeito a erro humano, o que 
poderia anteriormente ocasionar a retira
da de peça errada da prateleira. 

• 	 Rapidez. O novo sistema pode recuperar 
produtos das prateleiras mais rápido do 
que os operadores humanos. 

• 	 Conftabilidade. Isso dependerá de quanto 
confiável for o novo sistema. Se for me
nos provável de quebrar do que os opera
dores, de faltar no sistema anterior (por 
doença etc.), então o sistema pode melho
rar a confiabilidade. 

• 	 Flexibilidade. A flexibilidade do novo sis
tema não deve ser tão boa quanto do sis
tema manual anterior. Por exemplo, exis
tirá limite físico para o tamanho dos 
produtos a serem buscados pelo sistema 
automático, enquanto os operadores são 
capazes de se adaptar e executar novas 
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tarefas de diferentes formas. A flexibilida
de de mix será sempre mais pobre do que 
no caso anterior, pela mesma razão. Flexi
bilidade de volume (e talvez de entrega), 
entretanto, pode ser melhor. O novo siste
ma pode trabalhar por mais horas quando 
a demanda for maior que a esperada ou 
houver mudanças em prazos. 

• 	 Custo. O novo sistema certamente exigirá 
menos funcionários diretos para trabalhar 
no armazém, mas necessitará de apoio ex
tra de engenharia e de manutenção. No 
geral, no entanto, é provável que os cus
tos de mão-de-obra sejam menores. 

Avaliação quanto aos recursos das 
operações 

A aquisição de novos recursos, especialmen
te tecnologia de processo, causará impacto n as 
restrições e capacitações intrínsecas da operação 
produtiva. Por restrições entendemos tudo o que 
for difícil executar devido à compra da tecnolo
gia. Por capacitações entendemos tudo o que 
operação poderá executar com base na compra 
da tecnologia. Note que as restrições e capacita
ções não são o que a operação necessariamente 
executa, mas o que pode executar. Em outras pa
lavras, essa avaliação dos recursos da operação 
está estimando o potencial que a empresa está 
adquirindo por meio da tecnologia de processo. 
Vamos retornar ao exemplo do armazém descrito 
anteriormente. 

Restrições 

As maiores restnçoes impostas pelo novo 
processo de tecnologia no armazém dizem res
peito à incapacidade do sistema de lidar com 
produtos de vários tamanhos, ou com súbita 
combinação diferente de produtos estocados no 
armazém. Embora essas restrições não sejam um 
problema sério, considerando as necessidades 
amais do mercado da empresa, impõem alguma 
rigidez em termos de mercados que a empresa 
possa vir a perseguir no futuro . 

Capacitações 

A nova tecn010gia permite à empresa fazer a 
ligação entre seus sistemas de processamento de 

informações de pedidos de vendas, diretamente, 
e os sistemas de gestão do armazém. Isso pode 
ser o primeiro passo para um sistema de gestão 
de cadeia de suprimentos completamente inte
grado que supervisione toda a gestão de oferta e 
demanda para a empresa. Assim, a nova tecnolo
gia oferecerá oportunidade para a empresa 
aprender como podem funcionar tais sistemas. As 
questões-chaves aqui podem estar relacionadas 
com a possibilidade de nova tecnologia ser ex
pandida nessa direção. Caso seja confirmada tal 
possibilidade, isso significará que o conhecimen
to adquirido pela empresa na gestão dessa tecno
logia poderá ser explorado no futuro. 

Avaliação financeira 

Avaliar o valor financeiro de se investir na 
tecnologia de processo é um assunto especializa
do. Embora não seja o objetivo deste livro apro
fundar os detalhes da análise financeira, é impor
tante enfatizar uma questão central para essa 
avaliação: embora os benefícios do investimento 
da tecnologia possam ser distribuídos por um 
longo período no futuro, os custos associados ao 
investimento normalmente ocorrem logo no iní
cio. Portanto, precisamos considerar o valor do 
dinheiro no tempo. Em termos simples, isso signi
fica que receber $ 1.000 agora é melhor do que 
receber $ 1.000 daqui a um ano. Receber $ 1.000 
hoje permite-nos investir o dinheiro para que 
possa valer mais do que os $ 1.000 recebidos da
qui a um ano. Alternativamente, revertendo a ló
gica, podemos perguntar-nos quanto teremos que 
investir agora para obtermos $ 1.000 em um ano. 
Esta quantia (menor que $ 1.000) é chamada de 
valor presente líquido da quantia a ser recebida 
em um ano correspondente a $ 1.000. 

Por exemplo, suponha que as taxas de juros 
correntes sejam 10% ao ano; a quantia que tería
mos que investir para obtermos $ 1.000 em um 
ano é: 

$ 1.000 x 1/1,10 = $ 909,10 

Portanto, o valor presente de $ 1.000 daqui 
a um ano, descontado o fato de não o termos ime
diatamente, é $ 909,10. A quantia que teríamos 
de investir para conseguirmos $ 1.000 em dois 
anos é: 

$ 	1.000 x 1/0,10) x 1/0,10) 
= 	$ 1.000 X 1/ 0,10)2 = $ 826,50 



A taxa de juros assumida (10% em nosso 
caso) é conhecida como taxa de desconto ou de 
oportunidade. De forma geral, o valor presente de 
$ x para um período de n anos, considerando 
uma taxa de desconto de r%, é: 

$ x/(l + rIlOO) n 

Exemplo resolvido 

O armazém que temos usado como exemplo foi 
submetido a um exercício de custo e economia de custo. 
O custo de capital de comprar e instalar a nova tecnolo
gia pode ser diluído por três anos, e a partir do primeiro 
ano de seu uso efetivo, os custos gerais de economia da 
operação serão calculados. Combinando o dinheiro que a 
empresa terá de gastar e a economia conseguida, o fluxo 
de caixa por ano da empresa é mostrado na Tabela 8.8. 

Entretanto, esse fluxo de caixa precisou ser descon
tado para poder-se avaliar seu "valor presente". Aqui, a 
empresa está usando taxa de desconto de 10%. Isso 
também é mostrado na Tabela 8.8. A vida útil efetiva as
sumida da tecnologia é de seis anos: 

Ofluxo de caixa total (quantia total de todos os flu
xos de caixa) =$ 1,38 milhões. 

No entanto, o valor presente líquido (NPV) = $ 
816.500. 

Esse valor é considerado aceitável para a empresa. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

o 	que é tecnologia de processo? 

• Tecnologia de processo é 	o conjunto de 
máquinas, equipamentos ou dispositivos 
que ajudam as operações a transformar 
seus materiais, informações ou consumi
dores. 

• 	 Os gerentes de operações não necessitam 
saber detalhes técnicos de todas as tecno
logias, mas precisam saber responder às se
guintes questões: O que fazem? Como fa-
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zem? Quais vantagens propiciam? Quais 
restrições impõem? 

Quais são as tecnologias de processa
m ento de materiais mais significativas? 

• Tecnologias que vão causar impacto espe
cial incluem máquinas-ferramentas de 
controle numérico, robôs, veículos guia
dos automaticamente, sistemas flexíveis 
de manufatura e sistemas de manufatura 
integrada por computador. 

• 	 Cada uma dessas tecnologias vai acarretar 
um nível diferente de integração entre os 
quatro elementos básicos : projeto, contro
le, manuseio e gestão de materiais. 

Quais são as tecnologias de processamen
to de informações mais significativas? 

• 	As tecnologias significativas incluem re
des de áreas locais (LANs) e redes de 
áreas amplas (WANs), intercâmbio eletrô
nico de dados (EDI) , Internet, e as redes 
World Wide Web e extranet. Estas últimas 
tecnologias são de particular importância 
e incluem a integração de computação 
com tecnologia de comunicações. 

• Dentro dessas tecnologias de informação, 
incluímos também desenvolvimentos, 
como sistemas de informação gerencial, 
sistemas de suporte de decisão e sistemas 
especialistas. 

Quais são as tecnologias de processamen
to de consumidores mais significativas? 

• Não existe um acordo universal a respeito 
da classificação de tecnologias de proces
samento de consumidores, como existe 
com tecnologias de processamento de ma
teriais e informações. 

• A forma como classificamos as tecnologias 
aqui usa a natureza da interação entre 

Tabela 8.8 Fluxo de caixa para a tecnologia de processo do armazém. 

Ano 	 o 1 2 3 4 5 6 7 

Fluxo de caixa ($ 000) 	 - 300 30 50 400 400 400 400 o 
Valor presente (descontado 10%) - 300 27,27 41,30 300,53 273,21 248,37 225,79 o 
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consumidores, funcionários e a tecnologia 
propriamente dita. Com base nessa classi
ficação, as tecnologias podem ser catego
rizadas como aquelas com interação dire
ta com os consumidores e aquelas que são 
operadas por um intermediário. 

Quais são as características genéricas da 
tecnologia de processo? 

• 	Todas as tecnologias podem ser conceitua
das com base em três dimensões: o nível 
de automação da tecnologia, a escala da 
tecnologia e o grau de integração da tec
nologia. 

Como a tecnologia de processo é esco
lhida? 

• A tecnologia de processo pode ser avalia
da julgando-se três dimensões - as exi
gências de mercado, os recursos da opera
ção e a avaliação financeira. 

• A avaliação, 	segundo as exigências de 
mercado, inclui estimar o impacto que a 
tecnologia de processo terá sobre os obje
tivos de desempenho da operação (quali
dade, rapidez, confiabilidade, flexibilida
de e custo). 

• A avaliação segundo as exigências de re
cursos das operações envolve julgar as 
restrições e capacitações que a tecnologia 
de processo trará. 

• A avaliação financeira envolve 	o uso de 
algumas abordagens comuns de avalia
ção, como a do valor presente líquido. 

ESTUDO DE CASO 

Rachem Ltd. 

O Or. Rhodes estava perdendo sua paciência. 

"Seria uma simples decisão. Há somente duas 
alternativas. Vocês somente estão sendo solicita
dos a escolher uma máquina!" 

OComitê Gerencial olhou envergonhado. 

A Rochem Ltd. era uma das maiores companhias de 
fornecimento à indústria de processamento de alimen
tos. Seu sucesso inicial veio com um conservante ali
mentar, usado especialmente para produtos de carne, e 
comercializado sob o nome de "Lerentyl". Outros produ
tos foram subseqüentemente desenvolvidos nos campos 
de coloração alimentar e revestimento de recipientes ali
mentares, de modo que agora o Lerentyl representava 
somente 25% das vendas da empresa, o que era atual
mente pouco maior que f 10 milhões. 

Decisão 

O problema sobre o qual ocorreu tal controvérsia 
relacionava-se com a substituição de uma das unidades 
de processo usadas para manufatura do Lerentyl. So
mente duas dessas unidades eram usadas, ambas eram 
máquinas "Chemling". Era a mais velha das máquinas 
Chemling que estava dando problemas. Alto número de 
quebras, com níveis de qualidade oscilantes, significando 
que os requisitos dos níveis de saída estavam sendo 
atingidos por pouca margem. Oproblema era: a compa
nhia deveria substituir a Chemling mais velha por uma 
Chemling nova, ou deveria comprar da única outra fábri
ca no mercado capaz de fornecer o processo requerido, a 
unidade "AFU"? O pessoal do Químico Chefe tinha deli
neado uma comparação das duas unidades, mostrada na 
Tabela 8.9. 

Tabela 8.9 Comparação das duas máquinas alternativas. 

CHEMLlNG 	 AFU 

Custo de capital 

Custos de processamento 

Capac idade de projeto 

Qual idade 

Manutenção 

Serviços pós-vendas 

Entrega 

f 	590.000 

Fixos: f 15.000/mês 
Variável: f 750/kg 

105 kg/mês 
98% ± 0,7% de pureza 

Teste manual 

Adequada nas necessidades de assistência técnica 

Muito bons 

Três meses 

f 	880.000 

Fixos: f 40.000/mês 
Variáveis: f 600/kg 

140 kg/mês 
99,5% ± 0,2% de pureza 

Teste automático 

Não conhecida - provável ser boa 

Não conhecidos - provavelmente bons 

Imediata 



ocorpo que considerou o problema era o recente
mente formado Comitê Gerencial. Ocomitê consistia em 
quatro administradores seniores na firma: o Químico 
Chefe e o Gerente de Marketing, que estavam na firma 
desde seu início, juntos com o Gerente de Produção e o 
Contador, ambos os quais tinham entrado na companhia 
há apenas seis meses. 

Oque segue é a versão condensada da informação 
apresentada pelos gerentes ao comitê, junto com suas 
atitudes em relação à decisão. 

Gerente de Marketing 

Omercado atual para esse tipo de conservante atin
giu a soma de E 5 milhões dos quais a Rochem Ltd . su
pria aproximadamente 48%. Ultimamente, tem havido 
mudanças significativas no mercado - em particular, 
muitos usuários de conservantes puderam comprar pro
dutos similares ao Lerentyl. O resultado foi a evolução 
para um mercado muito mais sensível a preço do que 
havia sido anteriormente. Outras previsões de mercado 
eram algo incerto. Era claro que o mercado total não en
colheria (em termos de volume), e as melhores estimati
vas sugeriam um mercado de talvez E 6 milhões para os 
próximos três ou quatro anos (aos preços atuais) . Toda
via, havia algumas pessoas na indústria que acreditavam 
que o mercado presente somente representava o topo do 
iceberg. 

Embora o mercado de conservantes alimentares te
nha avançado por uma série de inovações tecnológicas, 
mudanças "reais" nos produtos básicos eram agora pou
cas e infreqüentes. O Lerentyl era vendido em pó sólido 
ou na forma líquida, dependendo das necessidades parti
culares do consumidor. Os preços tendiam a estar rela
cionados ao peso dos produtos químicos usados. Assim, 
por exemplo, o preço médio do mercado atual era apro
ximadamente E 1.050 por quilo. Havia, é claro, grandes 
variações, dependendo do tamanho do pedido etc. 

"No momento, estou principalmente interes
sado em conseguir a correta quantidade e qualida
de de Lerentyl em cada mês e, embora a Produção 
nunca tenha me decepcionado, estou preocupado, 
pois, a menos que consigamos uma nova unidade 
confiável rapidamente, eles logo vão me criar pro
blemas. A máquina AFU poderia estar na linha em 
poucas semanas, dando melhor qualidade tam
bém. Além disso, se a demanda de fato crescer, a 
AFU nos dará uma capacidade extra . Admito que 
nós não estamos tentando aumentar nossa fatia do 
mercado de conservantes como antes. Vemos nos
sa prioridade como o estabelecimento de nossos 
outros produtos primeiro. Quando isso for atingido, 
vamos voltar à concentração no lado conservante 
da coisa. " 
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Químico Chefe 

OQuímico Chefe era um velho amigo de John Rho
des e juntos tinham sido em grande parte responsáveis 
pelas inovações nos produtos. No momento, a principal 
parte de seu orçamento era dedicada a modificar o Le
rentyl básico para que pudesse ser usado para produtos 
alimentícios mais ácidos, como frutas. Isso não estava 
mostrando-se fácil , não obstante o Químico Chefe per
manecesse otimista. 

"Se tivermos sucesso na modificação do Le
rentyl, as oportunidades de mercado vão dobrar da 
noite para o dia e vamos precisar de capacidade 
extra. Eu sei que estaríamos assumindo um risco 
em optar pela máquina AFU, mas nossa companhia 
cresceu arriscando nas nossas descobertas de 
pesquisas, e devemos continuar tendo fé . Além do 
mais, a tecnologia AFU é como as tecnologias si
milares serão no futuro. Precisamos aprender a 
explorá-Ia mais cedo ou mais tarde. " 

Gerente de Produção 

Odepartamento que produzia o Lerentyl era virtual
mente autocontido como uma unidade de produção. De 
fato, ele era fisicamente separado, estando em um edifí
cio poucos metros destacado do restante da fábrica. As 
necessidades de produção para o Lerentyl estavam atual
mente na taxa fixa de 190 quilOS por mês. Os seis técni
cos que compõem o pessoal de operação das máquinas 
eram os únicos técnicos na Rochem que faziam todos os 
seus reparos menores e com total controle da qualidade. 
A razão para isso era histórica; desde que a firma come
çou, o produto era experimental e técnicos qualificados 
eram necessários para operar a fábrica. Quatro dos seis 
estavam na empresa desde seu início. 

"Está certo para Dave e Eric (Gerente de Mar
keting e Químico Chefe) falar de uma grande ex
pansão de vendas de Lerentyl; eles não têm que li
dar com todos os problemas se ela não acontecer. 
Os custos fixos da unidade AFU são próximos de 
três vezes o da Chemling. Pense só o que isso vai 
fazer com meu orçamento com baixos volumes de 
produção. Da maneira como entendo, não existe 
absolutamente nenhuma evidência que mostre 
uma grande virada para cima do Lerentyl. Não, a 
idéia toda (da fábrica AFU) é demais arriscada. 
Não somente existe o riSCO; eu não acho que estão 
entendidas as conseqüências do AFU. Nós preci
saríamos do dobro de variedade de peças sobres
salentes, para começar. Mas o que realmente me 
preocupa é a reação do pessoal. Como técnicos 
altamente qualificados, eles se vêem como a elite 
da firma, e deveriam ser, eles ganham praticamen
te tanto quanto eu! Se comprarmos o processo 
AFU, todo o seu trabalho mais interessante, como 
testes e manutenção, vai desaparecer ou ser mui
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to reduzido. Eles vão acabar como trabalhadores 
de processo altamente remunerados. " 

Contador 

A companhia financiou aproximadamente todo o 
seu investimento de capital recente de seus próprios lu
cros retidos, mas estaria tomando empréstimos de curto 
prazo no ano seguinte, pela primeira vez em diversos 
anos. 

"No momento, não acho que seria sábio in
vestir capital extra que não temos na tentativa de 
prover uma capacidade extra de que não precisa
mos no momento. Este será um ano caro para a 
companhia. Já estamos comprometidos com gas
tos crescentes na promoção de nossos produtos e 
com investimento de capital em outras partes da 
firma , e o Dr. Rhodes não é favorável a excessivos 
fundos externos na firma. Aceito que pOderá haver 
eventualmente excitação na demanda do Lerentyl, 
mas, se ela, de fato, vier, não será provavelmente 
este ano e será muito maior do que a AFU pode su
portar; assim, podemos muito bem ter três máqui
nas Chemling nesse momento. " 

Questões 

1. 	Como as duas alternativas de tecnologia de processo 
(Chemling eAFU) diferem em termos de suas escalas 
e automação? Quais as implicações disso para a Ra
chem? 

2. 	 Lembre-se da distinção entre viabilidade, aceitabilida
de e vulnerabilidade, discutidas no Capítulo 4. Avalie 
ambas as tecnologias usando esses critérios. 

3. 	 O que você recomenda que a companhia deveria 
fazer? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Identifique quantas aplicações de auto
mação você Puder nas seguintes opera
ções: 
um hospital 
uma empresa aérea 

uma universidade 
uma cadeia de hotéis 

banco de varejo 
agricultura 

2. 	 Muitas universidades e faculdades em 
todo o mundo estão sob pressão cres
cente para reduzir seus custos por estu
dante. Como você acha que a tecn010

gia poderia ajudar operações como uni
versidades a manter seus custos baixos, 
mas sua qualidade de ensino alta? 

3. 	 Na imprensa popular, tem havido mui
tas histórias sobre "fábricas completa
mente automatizadas", algumas vezes 
conhecidas como "fábricas escuras", 
porque elas não necessitam de nenhu
ma intervenção humana (que seria 
quem ligaria a luz!). O que você pensa 
que poderiam ser os maiores problemas 
na tentativa de atingir essa meta de 
uma fábrica completamente automati
zada? Em que tipo de manufatura você 
pensa que, provavelmente, veremos o 
uso extensivo de completa automação? 

4. 	 Identifique algumas tecnologias que 
você usa em sua vida diária. Estime o 
valor delas, pensando como seria sem 
elas. Você pode identificar quais são 
tecnologias de produto/ serviço e quais 
são tecnologias de processo? 

5. 	 Avalie as diferenças entre uma máquina 
de fax e um telefone em termos de suas 
capacidades operacionais. 

6. 	 Discuta a relação entre tecnologia de 
produto/serviço e tecnologia de proces
so para um produto ou serviço com o 
qual você está familiarizado. 

7. 	 A filosofia CIM centrada nas pessoas al
meja reter as vantagens da manufatura 
integrada por computador, enquanto 
também permite que o pessoal interaja 
com tais sistemas, de modo que alcance 
suas próprias aspirações e necessidades 
de trabalho. Você acha que isso é so
mente idealismo, ou, alternativamente, 
a única forma de atingir o melhor dos 
dois mundos humano e mecanizado? 

8. 	 Discuta as vantagens e as desvantagens 
entre o processamento de informação 
centralizado e descentralizado para 
controladores de tráfego aéreo. 

9. 	 Que benefícios o EDI poderia trazer 
para a universidade? 

10. 	O que você acha que poderia ser feito 
para tomar as tecnologias baseadas em 
Internet atraentes para as pessoas que 
atualmente ainda não as utilizam? 



11. Descreva 	as seguintes tecnologias que 
podem ser encontradas em um aeropor
to em termos das interações consumi
dor - pessoal - tecnologia: 
máquinas de raios X em aeroportos 
túneis aéreos ligando o terminal à aero

nave (jingers) 

sistema de controle de tráfego 

scanners que checam os códigos de bar

ras de destino nas bagagens 
máquinas automáticas de passagens 

12. A grande maioria dos serviços ofereci
dos por bancos de varejo poderia ser 
fornecida automaticamente. As máqui
nas de atendimento automático, instala 
ções de depósito automático, telas de 
informação interativa nas agências, e a 
completa gama de serviços de home 
banking ativados por voz e pessoa a 
pessoa, todos fazem surgir a oportuni
dade de um banco no qual a comunica
ção do cliente com o pessoal nunca 
ocorra face a face. Que fatores você 
acha que influenciam os bancos de va 
rejo quando eles estão decidindo até 
onde automatizar seus vários serviços? 

13. A tecnologia do tipo robô está começan
do a desempenhar um papel em alguns 
procedimentos cirúrgicos. O que você 
pensa de submeter-se a um doutor robô? 

14. Visite sua biblioteca local ou da univer
sidade e escreva um relatório sobre 
como a tecnologia poderia ser aplicada 
na melhoria da eficiência da operação. 
Quais você acha que seriam os maiores 
problemas, se a biblioteca tentasse ope
rar em base totalmente automatizada? 

15. 	As companhias aéreas já estão discutin
do com manufaturas de aviões a possi
bilidade de desenvolver um avião com 
capacidade para 600 a 700 passageiros. 
O desejo de um avião tão grande vem da 
crescente demanda por viagens aéreas, 
especialmente, em algumas rotas. Geral
mente, é mais barato e mais rápido ir 
em um avião grande do que em um 
com a metade do tamanho. Em princí
pio, a tecnologia atual poderia permitir 
o desenvolvimento de avião que poderia 
carregar até 1.000 passageiros. Quais 
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você acha que podem ser as limitações 
ao uso da tecnologia para desenvolver 
um avião tão grande? 

16. Um 	banco popular está considerando 
proporcionar serviços de banco por 
Internet. Quais você acha que são as 
principais questões que o banco tem de 
considerar em termos de conseguir clien
tes para usar esses serviços? 

17. Algumas manufaturas japonesas 	prefe
rem empregar tecnologias simples e não 
sofisticadas em vez de tecnologias de 
grande escala completamente integra
das. Por que você acha que isso ocorre? 

18. Um 	problema com tecnologia, que é 
aberta ao uso de todas as pessoas do 
público, por exemplo, caixas automáti
cos (ATMs), é que ela poderia estar 
aberta a fraudes e a más interpretações. 
Por exemplo, alguns clientes de bancos 
têm reclamado que não fazem transa
ções em caixas automáticos que mos
tram suas contas. Como você acha que 
a tecnologia deveria ser desenvolvida 
para superar esse problema? 

19. Usando os critérios dos resumos das 
tecnologias, escolha três tecnologias 
(urna para cada tipo de processamento) 
e as avalie. 
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Projeto e Organização do 
Trabalho 

INTRODUÇÃO 

o gerenciamento de produção é freqüente
mente apresentado como um assunto cujo foco 
principal está em tecnologia, sistemas, procedi
mentos e instalações - em outras palavras, nas 
partes não humanas da organização. Evidente
mente, isso não é verdade. Ao contrário, a forma 
como os recursos humanos são gerenciados tem 
impacto profundo sobre a eficácia de suas fun
ções operacionais. Neste capítulo, olhamos espe

cialmente para os elementos do gerenciamento 
de recursos humanos, vistos como estando dire
tamente dentro da esfera de atividades da admi
nistração da produção. Essas são atividades que 
influenciam o relacionamento entre pessoas, a 
tecnologia que elas usam e os métodos de traba
lho empregados. Isso é usualmente chamado pro
jeto de trabalho. A Figura 9.1 mostra como o 
projeto do trabalho se encaixa no modelo global 
de projeto. 

Princípios gerais de projeto 
em produção 

/ 
Projeto de 

produtos e serviços 

Geração do conceito 

Triagem 

Projeto preliminar 

Avaliação e melhoria 

Prototipagem eprojeto 

~ 
Projeto de 
processos 

Projeto da rede 

m4"FI 9.1 Atividades de projeto em administração de produção abordadas neste capítulo. 

final 
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Quais são as principais decisões em projeto do trabalho? 

Capítulo 9 
Questões-chaves 

Quais são os principais objetivos do projeto do trabalho? 

Quais têm sido as influências mais significativas na prática do projeto do trabalho? 

Como diferem as influências em projeto do trabalho? 

PROJETO DO TRABALHO 

Dizer que os recursos humanos de uma or
ganização são seu maior ativo é um clichê. Con
tudo, vale a pena relembrar a importância dos 
recursos humanos, especialmente nas funções re
lacionadas à operação, em que a maioria de seus 
recursos humanos encontra-se alocada. Segue 
que os gerentes de produção são os mais envolvi
dos na liderança, desenvolvimento e organização 
dos recursos humanos. De fato, a influência do 
gerenciamento de produção no pessoal da orga
nização não está limitada a como seu trabalho é 
projetado (os Capítulos 18 e 20, por exemplo, 
preocupam-se com como as contribuições do pes
soal operacional podem ser aproveitadas). O pro
jeto do trabalho, entretanto, tem um papel pivô, 
pois define a forma pela qual as pessoas agem 
em relação a seu trabalho. Define as expectativas 
de o que é requerido delas e influencia suas per
cepções de como contribuem para a organização. 
Define suas atividades em relação a seus colegas 
de trabalho e canaliza os fluxos de comunicação 
entre diferentes partes da operação. De maior 
importância, porém, auxilia a desenvolver a cu}

tura da organização - seus valores, crenças e 
pressupostos compartilhados. 

Elementos do projeto do trabalho 

O projeto do trabalho não é uma decisão 
simples. É composto por vários elementos separa
dos, embora relacionados, que, quando tomados 
em conjunto, definem o trabalho das pessoas na 
produção. A Figura 9.2 ilustra alguns dos ele
mentos do projeto do trabalho. 

Que tarefas devem ser alocadas a cada pessoa na 
operação? 

Produzir bens e serviços envolve uma gama 
de diferentes tarefas que precisam ser divididas 
entre o pessoal de produção. Diferentes aborda
gens do projeto do trabalho levarão a diferentes 
alocações de tarefas. Por exemplo, uma empresa 
pode optar por restringir cada membro do pes
soal a repetir continuamente o mesmo tipo de ta
refa, de modo que incentive simplicidade e efi
ciência. Outra pode optar por alocar ampla 

Quais 
tarefas? 

Quais 
condições 

ambientais? 
Como se 

relaciona com as 
instalações? 

Qual 
seqüência? Onde 

localizar? 

Quanta 
autonomia? 

WE':"'9.2 Elementos do projeto do trabalho. 



variedade de tarefas a cada membro do pessoal, 
de modo que reduza a monotonia. 

Que sequencia de tarefas deve ser estabelecida 
como a maneira de fazer o trabalho? 

Algumas vezes, a seqüência das tarefas é di
tada pelo projeto do produto ou serviço. Por 
exemplo, um montador que, trabalhando em 
uma linha de montagem de automóveis, deve co
locar as rodas no lugar antes das porcas de fixa
ção. Algumas vezes, a seqüência é parte do proje, 
to do trabalho. Efetivar o pagamento de produtos 
no supermercado envolve uma seqüência de pe
gar seu dinheiro ou cartão, solicitar que você as
sine o formulário de autorização, devolver seu 
cartão, o recibo e o comprovante de pagamento, 
e assim por diante. Essa seqüência padronizada 
minimiza erros no processo. 

Onde o trabalho será alocado dentro da operação? 

Alguns trabalhos podem ser desempenhados 
bastante satisfatoriamente em mais de um lugar. 
Por exemplo, um operário de manutenção em 
um grande hospital poderia ser alocado central
mente junto com todos os outros trabalhadores 
de manutenção. Alternativamente, a ele poderia 
ser designada responsabilidade somente por uma 
parte do hospital, e, portanto, ser nela alocado. 

Quem mais deve estar envolvido com o trabalho? 

Pode acontecer que, em vez de alocar um 
conjunto bem definido de tarefas para cada pes
soa na produção, um conjunto maior de tarefas 
seja alocado para um grupo de pessoas. O grupo, 
então, pode escolher um padrão de trabalho de 
compartilhamento flexível de tarefas, ou um de 
rotatividade de tarefas. Se isso acontece, o tama
nho do grupo e suas interações com outros gru
pos e indivíduos devem ser definidos. 

Como devem ser as instalações e o equipamento 
usado no trabalho? 

Muito poucos trabalhos não envolvem algu
ma interação com ferramentas, equipamento, 
máquinas ou instalações. Telas de computador 
inadequadamente posicionadas, controles mal 
projetados e mesas mal desenhadas são falhos na 
consideração das interfaces entre pessoas e o 
hardware de seu trabalho. 
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Que condições ambientais devem ser estabelecidas 
no local de trabalho? 

As condições sob as quais os trabalhos são 
desenvolvidos podem ter impacto sobre a eficá
cia, o conforto e a segurança das pessoas, tão sig
nificativo como os detalhes intrínsecos das tare
fas em si. 

Quanta autonomia haverá no trabalho? 

Existe diferença entre alocar tarefas para 
um indivíduo e incentivar a autonomia com a 
qual o trabalho será executado. Por exemplo, 
uma operação de varejo pode decidir que ao pes
soal de uma secção da loja deverão ser alocadas 
tarefas de fazer pedidos, q~ando o estoque tor
na-se baixo, arrumar e expor as mercadorias, or
ganizar seus próprios intervalos para refeições etc. 

Que habilidades precisam ser desenvolvidas no pes
soal? 

As diferentes decisões sobre os elementos 
do projeto do trabalho descritas aqui têm impli
cações sobre as habilidades e capacidades que as 
pessoas irão necessitar para desempenhar seus 
trabalhos efetivamente. 

Abordagens práticas para o projeto do 
trabalho 

Há diversas abordagens que podem ser da
das ao projeto do trabalho. Ao longo dos anos, 
diferentes abordagens têm sido particularmente 
influentes em diferentes momentos. Nenhuma 
dessas abordagens é mutuamente exclusiva, mas 
representam diferentes filosofias ou, pelo menos, 
enfatizam diferentes aspectos do projeto do tra
balho. Cronologicamente, as abordagens são 
mostradas na Figura 9.3. Deve ser destacado, to
davia, que essas abordagens não se substituem 
mutuamente. A influência de todas elas. ainda é 
evidente na forma como o trabalho é hoje projeta
do. Cada uma acrescentou uma nova "camada" ou 
perspectiva na atividade do projeto do trabalho. 

DIVISÃO DE TRABALHO 

A divisão do trabalho torna-se uma questão 
no projeto do trabalho logo que a operação atinja 
porte grande o bastante para necessitar do em
prego de mais do que uma pessoa. Por exemplo, 
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Antes de 1900 

Divisão do 
trabalho 1900 

Administração 
científica 

Projeto do trabalho . 
em produção Ergonomia 

Trabalho flexível co:~:~e~tal \ 
J 

Trabalho de equipe )J Empowerment 

J 	 1950 

2000 

Tempo 


1970 
1980 

Wg'IZ'9.3 A cronologia das diferentes abordagens para o projeto de trabalho. 

um alfaiate autônomo vai tirar as medidas dos 
clientes, selecionar o tecido, cortar o tecido, cos
turar as partes, fazer as provas, tentar obter no
vas encomendas, e assim por diante. Logo que o 
negócio aumenta a ponto de duas ou mais pes
soas serem necessárias para levar o negócio 
avante, surge a possibilidade de especialização. 
Por exemplo, se o volume requer três pessoas, 
elas podem dividir o conjunto total de tarefas de 
modo que uma pessoa atenda na loja e tire medi
das dos clientes, a segunda pessoa corte o mate
rial e a terceira pessoa costure as roupas. 

Essa idéia é chamada de divisão do traba
lho - dividir o total de tarefas em pequenas par
tes, cada uma das quais é desempenhada por 
uma só pessoa. Foi primeiro formalizado como 
um conceito pelo economista Adam Smith em 
sua obra Riqueza das nações, em 1746. 1 Talvez, o 
auge da divisão de trabalho seja a linha de mon
tagem tradicional, na qual os produtos movem-se 
ao longo de uma linha e são montados por ope-

Para uma discussão das origens da divisão do tra
balho, veja WILD, R. Mass production management. John Wi
ley, 1972. 

radores continuamente, repetindo uma única ta
refa. 2 Isso pode parecer uma idéia ultrapassada, 
mas ainda assim é o modelo predominante de 
projeto de trabalho dos produtos produzidos em 
massa, e mesmo em alguns serviços produzidos 
em massa (Jast food, por exemplo). Isso porque, 
apesar de suas desvantagens, existem algumas 
vantagens reais nos princípios da divisão de tra
balho: 

• 	 Proporciona aprendizado mais rápido. É 
obviamente mais fácil aprender como fa
zer uma tarefa relativamente pequena e 
simples do que uma grande e complexa. 
Isso significa que novos membros do pes
soal podem ser rapidamente treinados e 
designados para suas tarefas quando elas 
são pequenas e simples. 

• A automação torna-se mais fácil. A divisão 
de uma tarefa total em pequenas partes 
faz surgir a possibilidade de automatiza
ção de algumas dessas tarefas simples. A 

2 FORD, H.; CROVVTHER, S. My life and works. Edi
ção revisada. Heinemann, 1924. 

1 
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substituição do trabalho humano por tec
nologia é consideravelmente mais fácil 
para tarefas pequenas e simples do que 
para as grandes e complexas. 

• 	 Trabalho não produtivo reduzido. Esse é 
provavelmente o mais importante benefí
cio da divisão do trabalho. Em tarefas 
grandes e complexas, a proporção de tem
po despendido em pegar e largar ferra
mentas e materiais e, de forma geral, en
contrar, posicionar e procurar coisas pode 
ser, de fato, muito alta. Por exemplo, uma 
pessoa que monta um motor de carro in
teiro tomaria duas ou três horas e se en
volveria muito para abaixar, procurar por 
peças, posicionar etc. Cerca de metade do 
tempo de uma pessoa seria gasta nesses 
tipos de tarefas de alcançar, posicionar, 
encontrar (chamadas elementos não pro
dutivos do trabalho). Agora, considere 
como um motor de carro é feito na práti
ca. O trabalho total é provavelmente divi
dido em 20 ou 30 estágios separados, 
cada um destinado a uma pessoa que exe
cuta somente uma parte do trabalho total. 
Equipamento especializado e dispositivos 
de manuseio de materiais podem ser de
senvolvidos para auxiliar as pessoas a de
sempenhar seu trabalho mais eficiente
mente. Além disso, há relativamente 
pouco "achar", "posicionar" e "alcançar" 
envolvido nessa tarefa simplificada. O tra
balho não produtivo pode ser considera
velmente reduzido, talvez para menos do 
que 10%, o que seria muito significativo 
para os custos de produção. 

Todavia, logo ficou evidente que também há 
sérias desvantagens nesses trabalhos altamente 
divididos: 

• Monotonia . Quanto menor a tarefa, mais 
freqüentemente os operadores precisarão 
repeti-la . Repetir a mesma tarefa, por 
exemplo, a cada 30 segundos, oito horas 
por dia e cinco dias por semana, dificil
mente pode ser chamado um trabalho sa
tisfatório. Além de objeções éticas, há ou
tras objeções mais práticas para trabalhos 
que induzem a tal tédio. Essas incluem a 
crescente probabilidade de absenteísmo, a 

crescente probabilidade de erro e mesmo 
a sabotagem deliberada do trabalho. 

• Dano físico. 	A repeJição continuada de 
uma gama muito estreita de movimentos 
pode levar, em casos extremos, a danos fí
sicos. A superutilização de algumas partes 
do corpo (especialmente braços, mãos e 
pulsos) pode resultar em dor e em redu
ção na capacidade física. Isso é, algumas 
vezes, chamado lesão por esforço repetiti
vo (LER). 

• Baixa flexibilidade. A divisão de uma tarefa 
em muitas partes pequenas freqüentemen
te dá ao projeto do trabalho uma rigidez 
que é difícil de alterar em circunstâncias 
mutantes. Por exemplo, se uma linha de 
montagem foi escolhida para fazer um 
produto particular, mas em certo momen
to tem de mudar para a manufatura de 
um produto diferente, a linha toda preci
sará ser reprojetada. Isso provavelmente 
envolverá mudança de cada conjunto de 
tarefas de cada operador, o que pode ser 
um procedimento demorado e difícil. 

• Baixa robustez. 	Trabalhos altamente divi
didos implicam que materiais (ou infor
mações) passem por diversas etapas. Se 
um desses estágios não está trabalhando 
corretamente, por exemplo, em razão de 
algum equipamento defeituoso, o todo da 
produção é afetado. Por outro lado, se 
cada pessoa está executando todo o traba
lho, qualquer problema somente afetará o 
nível de saída dessa pessoa. 

ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA 

A expressão administração científica foi esta
belecida em 1911 com a publicação do livro d 
mesmo nome por Frederick Winslow Taylor (na 
verdade, sua abordagem geral para projeto do 
trabalho algumas vezes é referida, pejorativa
mente, como "taylorismo"). Nesse trabalho. ele 
identificou o que entendeu como a doutrina bási
ca da "administração científica":3 

3 TAYLOR, F. W. Scientific lVlanagement. New York: 
Harper & Row, 1947. 
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• Todos os aspectos do trabalho devem ser 
investigados de forma científica, para es
tabelecer leis, regras e fórmulas que re
gem os melhores métodos de trabalho. 

• Tal abordagem investigativa do estudo do 
trabalho é necessária para estabelecer o 
que constitui "o trabalho justo de um dia". 

• 	 Os trabalhadores devem ser selecionados, 
treinados e desenvolvidos metodicamente 
para desempenhar suas tarefas. 

• 	 Os administradores devem agir como os 
planejadores do trabalho (analisando tra
balhos e padronizando o melhor método 
de executar o trabalho), enquanto os tra
balhadores devem ser responsáveis por 
executar seu trabalho nos padrões estabe
lecidos. 

• 	 Deve ser atingida a cooperação entre a 
administração e os trabalhadores, visando 
à máxima prosperidade de ambos. 

Dois campos de estudo emergiram separa
dos, porém relacionados. Um, o estudo do méto
do, concentra-se na determinação dos métodos e 
atividades que devem ser incluídos em trabalhos. 

. 	 O outro. as medidas do trabalho, preocupa-se 

com a medição do tempo que deve despender a 
execução de trabalhos. Juntos, esses dois campos 
são referidos como estudo do trabalho (veja Figu
ra 9.4) . A medida do trabalho e o estudo do mé
todo são discutidos mais tarde neste capítulo. 

O importante a lembrar sobre a administra
ção científica é que ela não é particularmente 
"científica", como tal, apesar de certamente usar 
uma abordagem "investigativa" para melhorar 
operações. Talvez, um melhor termo para ela se
ria "administração sistemática". 

Por exemplo, conta-se uma história de 
Frank Gilbreth (o fundador do estudo do método) 
de que teria apresentado num congresso científi
co um trabalho intitulado "A melhor maneira de 
se vestir de manhã". Em sua apresentação, ele 
entreteve a platéia científica apresentando a "me
lhor" forma de se abotoar o colete de manhã. 
Entre suas conclusões, estava a de que os coletes 
devem sempre ser abotoados de baixo para cima. 
Isso possibilitaria que o homem abotoasse o cole 
te e ajustasse sua gravata num movimento contí
nuo. Abotoar de cima para baixo significaria que 
as mãos deveriam ser novamente levantadas 
(uma perda de movimento) para atar a gravata. 
O que sua platéia científica achou de suas con-

Estudo do trabalho 

Termo genérico para as técnicas, particularmente estudo do 
método e medição do trabalho, que são utilizadas no exame 
do trabalho humano em todo seu contexto, e que leva siste
maticamente à investigação de todos os fatores que afetam 
a eficiência e a economia de situações, sendo analisado para 
obter melhorias. 

I 

I 


Estudo do método 

Oestudo do método é o registro 
sistemático e o exame crítico dos 

métodos existentes e propostos de fazer 
o trabalhe, como um meio de desenvolver 

eaplicar métodos mais fAceis e mais 
efN:3Zes de reduzir custos. 

1iJ1!!1I9.4 


I 

Mediçãodo trabalho 

Aaplicação de técnicas projetadas para 
estabelecer o tempo para um trabalhador 

qualificada realizar um trabalho especificado 
em um nível de1inido de desempenho. 

O estudo do trabalho compreende estudo do método e medição do trabalho. 



clusões não está registrado, mas pense nesse 
exemplo se você quer entender a administração 
científica e o estudo do método em particular. 
Antes de mais nada, de certa forma, ele está cer
to. O estudo do método e as outras técnicas da 
administração científica podem freqüentemente 
não ter validação intelectual ou científica, mas 
elas de fato parecem funcionar. Em segundo lu
gar, Gilbreth chegou a suas conclusões por meio 
de uma análise sistemática e crítica de quais mo
vimentos eram necessários para o trabalho. No
vamente, elas são características da administra
ção científica - análise detalhada e exame 
esmeradamente sistemático. Em terceiro lugar 
(e, possivelmente, o mais importante), os resulta
dos são relativamente triviais. Um grande esforço 
foi colocado em chegar a uma conclusão que 
pouco provavelmente teria qualquer conseqüência 
revolucionária. De fato, uma das críticas à admi
nistração científica como desenvolvida na primei
ra parte do século XX é de que ela concentrou-se 
em objetivos relativamente limitados e, algumas 
vezes, triviais. 

Comentário crítico 

Já em 1915, as críticas à abordagem da administra
ção científica começaram a surgir.4 Em documento sub
metido à Comissão de Relações Industriais dos Estados 
Unidos, a administração científica é descrita como: 

• 	sendo em "espírito e essência um sistema habilmente 
idealizado de fazer mais rápido e suar"; 

• 	 intensificando as "tendências modernas no sentido da 
especialização do trabalho e de tarefas"; 

• 	condenando o "trabalhador a uma rotina monótona"; 

• 	colocando "nas mãos dos empregadores uma imensa 
massa de informações e métodos que podem ser usa
dos inescrupulosamente em detrimento dos trabalha
dores"; 

• 	tendendo a "transferir para a administração todo o co
nhecimento tradicional, julgamento e habilidades dos 
trabalhadores"; 

• 	 intensificando bastante "a administração desnecessa
riamente ditatorial e a disciplina"; 

• 	tendendo a "enfatizar a quantidade do produto à custa 
da qualidade". 

Dois temas evidentes nessas críticas iniciais justifi
cam uma análise mais cuidadosa. Oprimeiro é que a ad
ministração científica inevitavelmente resulta em padro

4 	 HOXIE, R. F. Scientific management and labollr. 
D. Appleton, 1915. 
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nização de trabalhos altamente divididos e. assim. refor
ça os efeitos negativos da excessiva dl{lsão do trabalho 
anteriormente mencionados. Segundo. que a administra
ção científica formaliza a separação aas tarefas de Julga
mento, planejamento e de alta habihdade .Que são feitas 
pelos "administradores" das tarefas de rotma. padroniza
das e de baixa habilidade, que são deixadas para os 
"operadores". Tal separação, no mínimo. pl.ta a rnalOria 
do pessoal da oportunidade de contribuir de mane:'"a sig
nificativa para seus trabalhos (e, por conseguinte. pnJa a 
organização de suas contribuições). Ambos esses temas. 
nas críticas da administração científica, levam ao mesmo 
ponto: que o trabalho projetado sob os rígidos princlplos 
da administração científica levam a baixa motivação no 
pessoal, frustração pela falta de controle sobre seu traba
lho e à alienação no trabalho. 

Contudo, antes de desprezar o trabalho feito pelos 
seguidores da administração científica, vale a pena des
tacar dois pontos: 

• 	Aplicações mais recentes de alguns dos princípios da 
administração científica alegam haver superado, pelo 
menos parcialmente, as objeções a ela, transferindo a 
responsabilidade pelo uso de seus métodos e procedi
mentos da "administração" para o pessoal. (O quadro 
de como os princípios da administração científica fo
ram usados na fábrica da Nummi ilustra isso.) 

• 	Alguns dos métodos e técnicas da administração cien
tífica, ao contrário de sua filosofia (especialmente os 
que vêm sob o título genérico de "estudo do método") 
podem, na prática, mostrar-se úteis no reexame crítico 
do projeto do trabalho. Éa praticidade dessas técnicas 
que possivelmente explica por que ela continua ainda 
influente no projeto do trabalho quase um século após 
seu começo. 

Estudo do método 

A abordagem do estudo do método envolve 
seguir sistematicamente seis passos: 

1. 	 Selecionar o trabalho a ser estudado. 

2. 	 Registrar todos os fatos relevantes do 
método presente. 

3. 	 Examinar esses fatos criticamente e na 
seqüência. 

4. 	 Desenvolver o método mais prático, eco
nômico e efetivo. 

5. 	 Implantar o novo método. 

6. 	 Manter o método pela checagem perió
dica dele em uso. 
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New United Motor Manufacturing (Nummi)5 

Em praticamente todas as partes do mundo, as 
montadoras japonesas de veículos estão fabricando seus 
carros com altos padrões de qualidade e custo pela utili
zação de métodos de produção japoneses. Por exemplo, 
a fábrica em Freemont, California, uma joint venture da 
General Motors (GM) e Toyota, usa uma fábrica que a 
GM havia fechado em 1982. A razão de a GM haver fe
chado essa fábrica em particular não é difícil de enten
der. No decorrer dos anos 70 e início dos anos 80, a 
qualidade dos produtos produzidos em Freemont era ex
tremamente pobre, mesmo para os padrões relativamen
te baixos da época. A p rod utividade estava entre as 
mais baixas entre as fábricas da GM nos Estados Uni
dos, o absenteísmo corria por volta de 20%, as relações 
trabalhistas na fábrica ti nham adquirido uma reputação 
nacional de militância e greves sem organização, o abu
so de álcool e drogas era um problema tanto dentro 
como fora da fábrica. 

Logo após a GM haver fechado a fábrica, começa
ram as discussões com a Toyota sobre a possibilidade 
de uma joint venture. O contrato foi assinado em 1983 
para produzir um carro projetado pelos japoneses, vendi
do sob o nome da GM, mas manufaturado com a utiliza
ção dos métodos de produção da Toyota. A fábrica da 
Nummi, como é agora chamada, foi formalmente aberta 
em 1984. Nos dois anos seguintes, a fábrica incremen
tou níveis de produção, progressivamente contratando 
mais trabalhadores, cerca de 85% dos quais haviam an
teriormente trabalhado na fábrica antes de a GM fechá-Ia. 

O desempenho da fábrica da Nummi já não podia 
ser contrastado com o que era a rotina da velha fábrica 
da GM. No fim de 1986, a produtividade da fábrica era 
mais do dobro da antiga GM e maior do que a de qual
quer fábrica GM. De fato, a produtividade era quase tão 
grande quanto a da fábrica da Toyota de Takaoka, no Ja
pão, embora a força de trabalho da Nummi fosse nova 
nos métodos de produção Toyota. A qualidade também 
melhorou dramaticamente. A auditoria mostrou que os 
níveis de qualidade eram quase tão altos quanto os de 
Takaoka e, certamente, maiores do que os de qualquer 
outra fábrica da GM. O absenteísmo caiu de acima de 
20% na velha fábrica da GM para cerca de 3 a 4%. 

Entre as razões para o sucesso da fábrica da Num
mi. identificamos metas organizacionais mais claras, 
uma abordagem seletiva em recrutamento, status único 
e códigos de vestuário comuns a todos na fábrica, e 
mesmoo orgulho de trabalhar em um produto mais bem 
projetado. Todavia, na nova fábrica, a administração não 
abandonou as técnicas da administração científica, que a 
gestão antiga supostamente usava. A filosofia da padro
nização do trabalho ainda era rigorosamente aplicada, até 

5 ADLER, P. S. Time and motion regained. Har
ward Business Review, v. 11, n" 1, Jan./Feb. 1993. 

mesmo algo mais rigorosamente do que no passado. 
Cada trabalho na fábrica é cuidadosamente analisado, 
utilizando os princípio do estudo do método para atingir 
o máximo de eficiência e qualidade. Os serviços são cro
nometrados, e detalhes do trabalho são questionados 
criticamente. 

Entretanto, enquanto antes os engenheiros indus
triais da companhia eram encarregados de aplicar técni
cas do estudo do método, agora são os próprios opera
dores (ou grupos de trabalho, como são chamados) que 
fazem a análise de seus próprios trabalhos. Os grupos de 
trabalho cronometram-se a si próprios e analisam a se
qüência de tarefas em cada trabalho. Eles procuram for
mas alternativas de fazer o trabalho, que melhorem a se
gurança e a eficiência, e que possam manter-se ao longo 
do dia. Cada grupo então pegará suas propostas de tra
balho melhorado e as comparará com as dos outros gru
pos que fazem o mesmo trabalho em diferentes turnos. 
As novas especificações de trabalho resultantes são en
tão registradas e tornam-se a definição padrão de traba
lho para todo o pessoal que realiza esse trabalho. 

A Nummi alega que a padronização de tarefas resul
ta em menos variabilidade no desempenho de tarefa, o 
que, em conseqüência, leva a diversos benefícios poste
riores: 

• A segurança e as lesões por esforços relacionados ao 
trabalho melhoram, pois os elementos potencialmente 
perigosos ou lesivos são removidos do trabalho. 

• A produtividade melhora, porque os elementos de per
da do trabalho foram eliminados. 

• 	Os padrões de qualidade melhoram, porque os pontos 
de falha potenciais foram analisados e eliminados. 

• A flexibilidade melhora e a rotatividade do trabalho é 
mais fácil, porque os padrões são mais claros e todo o 
pessoal entende a estrutura intrínseca de seus traba
lhos. 

Um chefe de grupo comparou a forma como os en
genheiros industriais da velha fábrica tinham projetado 
seus trabalhos com a forma como foi feito sob o regime 
da Nummi. 

"Não acho que os engenheiros industriais fos
sem burros. Eles só eram ignorantes. Qualquer 
pessoa pode observar outra que esteja realizando 
um trabalho e vir com sugestões de melhoramen
tos (. .. ) e é até mais fácil vir com o procedimento 
ideal se você nem se incomodou de observar o tra
balhador no trabalho, mas o faz de seu escritório 
(. .. ) qualquer coisa pode parecer boa dessa forma. 
Mesmo quando nós fazemos nossa própria análise 
em nossos grupos, algumas das idéias mais tolas 
podem ser consideradas antes de nós realmente as 
experimentarmos (. .. ) existem muitas coisas que 
entram em um bom projeto de trabalho (. .. ) somen



te a pessoa que está fazendo o trabalho pode ver 
todos os fatores. " 

Questões 

1. 	 Oque você considera serem as principais diferenças 
entre o estudo do trabalho convencional como des
crito no texto e como operado na Nummí? 

2. 	 Quais outros aspectos do projeto do trabalho pare
cem estar em prática na Nummí? 

Passo 1 - Seleção do trabalho a ser estudado 

A maioria das operações produtivas tem 
muitas centenas, possivelmente milhares de tare
fas e atividades discretas, que podem ser subme
tidas a estudo. O primeiro estágio é selecionar 
aquelas a serem estudadas, que darão o maior re
tomo sobre o investimento do tempo de estu
dá-las. Isso significa que é improvável que valha 
a pena estudar atividades que, por exemplo, po
dem logo ser descontinuadas, ou somente são de
sempenhadas ocasionalmente. Por outro lado, os 
tipos de trabalho que devem ser estudados como 
assunto prioritário são os que, por exemplo, pa
recem oferecer o maior escopo para melhorias, 
ou que estão causando gargalos, atrasos, ou pro
blemas na operação. 

Passo 2 - Registrar o método atual 

Há muitas maneiras diferentes de registrar 
as atividades usadas no estudo do método. A 
maioria delas: 

• registra a seqüência de atividades no tra
balho; 

• registra 	o inter-relacionamento temporal 
das atividades no trabalho; 

• registra a trajetória de movimento de al
guma parte do trabalho. 

Talvez a técnica de registro mais comumen
te usada no estudo do método seja o fluxograma 
do processo, que foi discutido no Capítulo 5. 

Note que estamos registrando o método 
atual de fazer o trabalho. Pode parecer estranho 
dedicar tanto tempo e esforço para registrar o 
que está atualmente acontecendo, quando, ao fi
nal, o objetivo do estudo do método é desenvol
ver um método melhor. A razão disso é, em pri
meiro lugar, que registrar o método atual pode 
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trazer maior entendimento do próprio trabalho, e 
isso pode levar a novas formas de fazê-lo. Em se
gundo lugar, registrar o método atual é um bom 
ponto de partida para avaliar criticamente e, por
tanto, melhorar o método. Neste último ponto, a 
pressuposição é de que é mais fácil melhorar o 
método começando do método atual e então cri
ticá-lo em detalhe, em vez de começar com uma 
"folha de papel em branco". 

Passo 3 - Examinar os fatos 

Este é provavelmente o estágio mais impor
tante no estudo do método e a idéia aqui é exa
minar o método atual inteira e criticamente. Isso 
é freqüentemente feito utilizando a assim chama
da "técnica de questionamento". Essa técnica ten
ta expor as razões existentes do método, de 
modo que detecte fraquezas em sua razão de ser 
e, portanto, desenvolver métodos alternativos. 

São feitas questões relativas a: 

• 	 O propósito de cada elemento: 

O que é feito? 


Por que é feito? 

O que mais poderia ser feito? 


O que deveria ser feito? 


• 	 O local em que cada elemento é feito: 

Onde é feito? 

Por que é feito ali? 
Onde mais poderia ser feito? 

Onde deveria ser feito? 

Isso pode sugerir uma combinação de certas 
atividades ou operações. 

• A seqüência 	em que cada elemento é feito: 
Quando é feito? 

Por que é feito nesse momento? 

Quando deveria ser feito? 

Isso pode sugerir uma mudança na seqüên
cia do trabalho. 

• A pessoa que faz 	o elemento: 

Quem faz? 


Por que essa pessoa faz? 


Quem mais poderia fazê-lo? 


Quem deveria fazer? 
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Isso pode sugerir uma combinação e/ ou mu
dança de seqüência. 

• 	 Os meios pelos quais cada elemento é feito: 

Como é feito? 

Por que é feito dessa forma? 

De que outra forma poderia ser feito? 

Como deveria ser feito? 

Tabela 9.1 Princípios de economia de movimento. 

Seguir essa abordagem pode parecer algo 
detalhado e tedioso, porém é fundamental para a 
filosofia do estudo do método - cada coisa preci
sa ser criticamente examinada. Compreendendo 
a tendência natural de ser menos rigoroso nesse 
estágio, algumas organizações usam formulários, 
fazendo cada uma dessas perguntas e deixando 
espaço para respostas formais e/ ou justificativas, 
que pedem ao projetista do trabalho para com
pletar. 

Usando ocorpo humano da 1. Otrabalho deveria ser arranjado de modo que um nitmo natural possa tornar-se automá
forma que melhor funciona tico. 

2. 	 Considere a simetria do corpo, por exemplo, os movimentos dos braços deveriam ser: 

- simultâneos; e 

- opostos e simétricos. 

3. 	 As capacidades totais do corpo humano deveriam ser empregadas. Por exemplo: 

- nenhuma das mãos deveria ficar ociosa; 

- o trabalho deveria ser distribuído para as partes conforme suas habilidades; 

- os "limites" seguros do corpo deveriam ser observados. 

4. 	 Os braços e as mãos, como pesos, estão sujeitos às leis da física e a energia deveria ser 
conservada. Por exemplo: 

- o conjunto de movimento deveria trabalhar a favor do corpo e não contra ele; 

- o arco uniforme e contínuo do movimento de balística seria o mais eficiente; 

- a distância de movimentos deveria ser minimizada. 

5. 	 As tarefas deveriam ser simplificadas. Por exemplo: 

- os contatos visuais deveriam ser poucos e agrupados; 

- ações desnecessárias, demoras e tempos ociosos deveriam ser eliminados; 

- o grau de precisão e controle requeridos deveria ser minimizado; 

- o número de movimentos individuais deveria ser minimizado juntamente com os con
juntos de músculos envolvidos. 

Arranjando o local de 1. Deveria haver um lugar definido para todas as ferramentas e materiais. 
trabalho para ajudar o 2. Ferramentas, materiais e controles deveriam ser colocados perto do ponto de uso. 
desempenho 3. 	 Ferramentas, materiais e controles deveriam ser colocados para permitir a melhor se

qüênCia e curva de movimentos. 

4. 	 O local de trabalho deveria adequar-se tanto às tarefas como às capacidades humanas. 

Usando artefatos 1. Apoios e travas deveriam segurar o trabalho precisamente onde necessário. 
mecân icos para reduzir o 2. Guias deveriam ajudar o posicionamento do trabalho sem demandar concentração do 
esforço humano operador. 

3. 	 Os controles e os artefatos operados com os pés poderiam liberar as mãos do trabalho. 

4. 	 Artefatos mecânicos poderiam multiplicar as habilidades humanas. 

5. 	 Os sistemas mecânicos deveriam ser adequados ao uso humano. 

Fonte: Adaptada de BARNES, Frank, C. (1938 ) PRINCIPLES OF MOTION ECONOMY, 1983. Atlanta. Proceedings of the 
Southern Management Association Annual Mee ting. Atlanta, 1983, p. 298. 



Passo 4 - Desenvolver um novo método 

o exame crítico prévio dos métodos atuais 
indicou, nesse estágio, algumas mudanças e me
lhoramentos. Esse estágio envolve levar essa 
idéia avante na tentativa de: 

• eliminar partes inteiras da atividade; 

• combinar elementos; 

• 	 mudar a seqüência de eventos, de modo 
que melhore a eficiência do trabalho; ou 

• simplificar a atividade para reduzir o con
teúdo de trabalho. 

Uma ajuda útil durante esse processo é um 
checklist, como no Revised principIes of motion 
economy (Princípios revisados de economia de 
movimento). A Tabela 9.1 ilustra isso. 

Passos 5 e 6 - Instalar o novo método e 
mantê-lo regularmente 

A abordagem do estudo do método para ins 
talação de novas práticas de trabalho concen
tra-se muito no "gerenciamento do projeto" do 
processo de implantação (veja o Capítulo 16 para 
uma descrição completa do gerenciamento de 
projetos). Também enfatiza a necessidade de mo
nitorar regularmente a eficácia do projeto do tra
balho depois de implantado. Apesar de não ter 
sido concebido originalmente como forma de fi
losofia de "melhoria contínua" (era mais para as
segurar-se de que as condições não mudaram, 
deixando o método menos do que ótimo em rela
ção a seu propósito), ele pode ser usado como 
uma oportunidade para repensar e melhorar mé
todos continuamente. 

Estudo do método na Intel 

Embora datando do período da administração cien
tífica, o estudo de método foi, de certa forma, redesco
berto nos últimos anos. Especialmente em operações 
não manufatureiras, a abordagem do estudo do método 
baseado em sistematicamente colocar em xeque os mé
todos de trabalho está provando ser uma abordagem efi
caz para melhoria. Por exemplo, a Figura 9.5 mostra o 
formulário de fluxo de processo que a Intel Corporation, 
a empresa fabricante de chips para computador, dese
nhou para descrever seu método de processar relatórios 
de despesas (formulários para ressarcimento) . 

Depois de analisar criticamente seu método existen
te de processar esses relatórios, a empresa desenvolveu 
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um novo método que reduz o número de elementos de 
26 para 15 (veja Figura 9.6) . As atividades do guichê de 
pagamento foram combinadas com as atividades de gui 
chê de recebimentos para checar as contas de despesas 
passadas dos funcionários (elementos 8. • O e 11). e 
também foram eliminados os elementos 5 e 7. Dcp{),s de 
feitas considerações, foi decidido eliminar a atiVidade de 
se 	checar itens com as diretrizes da empresa. porque 
parecia "mais trabalho do que compensação". Também 
esperar a formação de lotes era uma atividade completa 
mente desnecessária. Toda essa combinação de elimina
ção 	de atividades teve o efeito de remover vários ;'atra 
sos" do processo . O resultado final foi um processo 
muito mais simplificado, que reduziu o tempo necessário 
que os funcionários necessitavam para fazer a tarefa em 
28% e apressou todo o processo. 

Questões 

1. 	 Este quadro descreveu como a Intel usou o diagrama 
de processo de fluxo. Qual foi a natureza da melhoria 
efetuada por causa disso? 

2. 	 Você acha que seria necessário desenhar esse dia
grama para obter melhoria? 

3. 	 Quais são, em sua opinião, as limitações de usar dia
gramas como esse para melhorias? 

Medida do trabalho e medida do 
desempenho 

Medida do trabalho é o processo de defirti
ção de tempo que um trabalhador qualificado 
precisa para realizar um trabalho especificado, 
com um nível definido de desempenho. Embora 
não seja uma definição muito precisa, é geral
mente aceito que um trabalho especificado é aque
le para o qual foram feitas especificações que defi
nem a maior parte dos aspectos do trabalho. 

Um trabalhador qualificado é o que é aceito 
como aquele que tem os atributos físicos necessá
rios, inteligência, habilidades, educação e co
nhecimento para desempenhar a tarefa com pa
drões satisfatórios de segurança, qualidade e 
quantidade. 

Desempenho-padrão é definido como: 

'~ taxa de saída que é atingida por tra
balhadores qualificados sem esforço excessivo 
na média do dia de trabalho, desde que este
jam motivados a aplicar-se em seu trabalho." 
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Diagrama de fluxo de processo 

Atividade Processando relatórios de despesas Localização Departamento de contabilidade 

Descrição do elemento 

Relatório chega ao guichê de pagamento 

2 Espera por processamento 

3 Checam-se as despesas do relatório 

4 Relatório é carimbado e datado 

5 Envia-se dinheiro para o guichê de recibos 

6 Espera por processamento 

7 Checa-se se algum pagamento adiantado fo i, feito 

8 Envia-se para o guichê de recebimento contábil 

9 Espera por processamento 

10 Checa-se a conta passada do empregado 

11 Envia-se para o guichê de pagamento 

12 ! Anexa-se o comprovante de pagamento ao relatório 

13 . Registra-se o relatório 

14 I Checam-se os itens conforme as diretrizes da empresa 

15 Espera-se para formar lote 

16 Juntam-se os relatórios no lote 

17 O lote vai para o guichê de auditoria 

18 Espera por processamento 

19 Registra-se o lote dos relatórios 

20 Checam-se oS comprovantes de pagamento 

21 Os relatórios vão para o controle dos lotes 

22 Número de controle é dado ao lote 

23 Cópias dos relatórios vão para preenchimento 

24 ' Relató r ios são preenchidos 

25 Cópias dos comprovantes de pagamento vão para o arquivo 

26 Cheques são emitidos 

I Totais 7 8 5 5 

Wa"" 9.5 Diagrama de fluxo de processo para processamento de relatórios de despesas na Intel. 

Tempo básico 

A terminologia é importante na medida do 
trabalho. Quando um trabalhador qualificado 
está trabalhando em um trabalho especificado 
com um desempenho-padrão, o tempo que ele ou 
ela precisa para realizar o trabalho é chamado de 
tempo básico para o trabalho. Os tempos básicos 
são úteis, porque são as "bases" da estimativa de 
tempo. Com os tempos básicos para uma gama 

de tarefas diferentes, um gerente de produção 
pode elaborar uma estimativa de tempo para 
qualquer atividade mais longa composta por es
sas tarefas. 

Tempo-padrão 

O tempo-padrão para um trabalho é uma 
extensão do tempo básico e tem um uso diferen
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Diagrama de fluxo de processo 

Atividade Processando relatórios de despesas Localização Departamento de contabilidade 

Descrição do elemento 

Relatório chega ao guichê de pagamento 

2 I Relatório é carimbado e datado 

3 I Checam-se as despesas do relatório 

4 I Anexa-se o comprovante de pagamento ao relatório 

5 I Espera para formar lote 

6 I Juntam-se os relatórios no lote 

7 I O lote vai para o guichê de auditoria 

8 I Espera por processamento 

9 I Checam-se os totais dos relatórios e comprovantes 

10 I Os relatórios vão para o controle dos lotes 

11 I Número de controle é dado ao lote 

12 I Cópias dos relatórios vão para preenchimento 

13 I Relatórios são preenchidos 

14 I Cópias dos comprovantes de pagamentos vão para o arquivo 

15 II Cheques são emitidos 

5 

W4"0' 9.6 Diagrama de fluxo de processo para processamento de despesas na Intel depois da análise 
crítica. 

te. Enquanto o tempo básico para um trabalho é 
uma informação que pode ser usada como pri
meiro passo para realizar um trabalho sob ampla 
gama de condições, o tempo-padrão inclui tole
râncias para pausa e descanso, que devem ser 
permitidos devido às condições sob as quais o 
trabalho é realizado. 

Logo, o tempo-padrão para cada elemento 
consiste principalmente em duas partes (embora 
em alguns casos possam ser aplicadas tolerâncias 
extras): 

• 	 tempo básico: tempo levado por um traba
lhador qualificado, que faz um trabalho 
especificado com desempenho-padrão; 

• 	 tolerância: concessões acrescentadas ao 
tempo básico para permitir descanso, re
laxamento e necessidades pessoais. 

A maioria das técnicas de medida do traba
lho envolve a divisão do trabalho a ser estudado 
em elementos. Para cada um desses elementos, 
são determinados tempos-padrão separados. 
Todo o tempo-padrão do trabalho é, então, a 
soma de todos os tempos-padrão de seus elemen
tos constituintes. 

Estudo do tempo 

"Estudo do tempo é uma técnica de me
dida do trabalho para registrar os tempos e o 
ritmo de trabalho para os elementos de uma 
tarefa especializada, realizada sob condições 
especificadas, e para analisar os dados de for
ma a obter o tempo necessário para a realiza
ção do trabalho com um nível definido de de
sempenho." 
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A técnica constihIi-se de três etapas para ob
ter o tempo básico para os elementos do trabalho: 

• 	 observar e medir o tempo necessário para 
realizar cada elemento do trabalho; 

• 	 ajustar ou "normalizar" cada tempo ob
servado; 

• 	 calcular a média dos tempos ajustados 
para obter o tempo básico para o ele
mento. 

Etapa 1 - Observar, medir e avaliar 

Um trabalho é observado ao longo de diver
sos ciclos. Toda vez que um elemento do traba
lho é realizado, ele é cronometrado. Simultanea
mente à observação do tempo, é registrada uma 
avaliação do desempenho percebido da pessoa 
que está fazendo o trabalho. 

A avaliação de ritmo dos tempos observados 
é definida como: 

"processo de avaliar a velocidade de trabalho 
do trabalhador relativamente ao conceito do 
observador a respeito da velocidade corres
pondente ao desempenho-padrão. O observa
dor pode levar em consideração, separada
mente ou em combinação, um ou mais fatores 
necessários para realizar o trabalho, como a 
velocidade de movimento, esforço, destreza, 
consistência etc. ". 

Há diversas formas de registrar a avaliação 
do observador. A mais comum é em uma escala 
que usa uma avaliação de 100 para representar o 
desempenho-padrão. Se um observador classifi
car em 100 uma observação específica do tempo 
para realizar um elemento de trabalho, o tempo 
observado é de fato o tempo que qualquer pessoa 
precisaria ao trabalhar com desempenho-padrão. 

Etapa 2 - Ajustar os tempos observados 

o ajuste para normalizar o tempo observa
do é: 

avaliação observada/ avaliação-padrão, 

em que a avaliação-padrão é 100 na escala co
mum que estamos usando aqui. Por exemplo, se 
o tempo observado = 0,71 min e a avaliação do 
tempo é = 90, então: 

o tempo básico = 0,71 x 90/100 = 0,64 min 

Etapa 3 - Calcular a média dos tempos básicos 

Apesar dos ajustes feitos nos tempos obser
vados por meio do mecanismo de avaliação de 
ritmo, cada tempo básico calculado separada
mente não será o mesmo. Isso não é necessaria
mente causado por avaliação imprecisa ou mes
mo imprecisão no próprio procedimento de 
avaliação; é um fenômeno natural do tempo ne
cessário para realizar tarefas. Qualquer atividade 
humana não pode ser repetida exatamente no 
m esmo tempo em todas as ocasiões. 

A Figura 9.7 mostra como os dados de um 
eshIdo podem ser usados para fornecer os tem
pos básicos médios para cada elemento do traba
lh~. Esses são os tempos usados para obter o 
tempo-padrão para o trabalho . Também mostra 
como é calculado o tempo-padrão, incluindo as 
tolerâncias (a seguir, neste exemplo) para cada 
elemento. 

Comentário crítico 

As críticas a respeito da medida do trabalho são 
muitas e variadas. Entre elas, identificamos: 

• 	Todas as idéias em Que se baseia o tempo-padrão são 
impossíveis de ser definidas com precisão. Como al
guém pode ter clareza sobre a definição de trabalhado
res Qualificados, ou tarefas especificadas e, especial
mente, sobre o nível de desempenho? 

• 	Mesmo Que alguém tente seguir essas definições, 
tudo o Que conseguirá é uma definição de trabalho ex
cessivamente rígida. A maioria dos trabalhos moder
nos exige algum elemento de flexibilidade, Que é difícil 
de alcançar com trabalhos rigidamente definidos. 

• O uso de cronômetros para medir seres humanos é 
tanto degradante Quanto contraprodutivo. Na melhor 
das hipóteses, é uma atitude intrusiva; na pior, faz 
com Que as pessoas se sintam como "objetos de pes
Quisa" . 

• Oprocedimento de avaliação de ritmo implícito no es
tudo do tempo é subjetivo e, normalmente. arbitrário. 
Não tem outra base, além da opinião da pessoa Que 
realiza o estudo. 

• O estudo d? tempo, especialmente, é muito fácil de 
manipular. E possível para os empregadores trabalha
rem com o tempo necessário até atingirem o Que leve 
a um custo particular. Funcionários experientes po
dem também "atuar" para enganar a pessoa Que mar
ca os tempos. 

A despeito da fraca base teórica da medida 
do trabalho, entender as conseqüências do tempo 
de trabalho é uma parte importante do projeto 
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Tarefa _f'a""u. ?QX.j?t_Q: .7.'9/2.A Lozalização_ R<:<pad",mtin!:Q -,kC:[1'J~<lJM~[1'J Observador Fl'.'í 

Observação Tempo I Tempo 
Elemento oáslco Tolerância padrão do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 méd:o elemento 

Fazer a caixa Tempo observado 0,7'1 0,71 0,71 0,69 0,75 0,68 0 ,70 0,72 0,70 0,68 
-, 

Eficiência 90 90 90 90 80 90 90 90 90 90 

Tempo básico 0,64 0 ,64 0,63 0,62 0 ,60 0,61 0,63 0,65 0,63 0,6'1 0,626 TDt 0,689 
I 

I I 

Pacote x 20 Tempo observado 1,30 1,32 1.25 1,33 1,33 1,28 1,32 I 1,32 1,30 1,30 

Eficiência 90 90 100 90 90 90 90 90 90 90 

Tempo básico 
I 

1,17 1,19 1,25 1,20 1,20 1,15 1,19 1,19 1,17 1,17 1,1 68 12~ 2 1)8 

Selar e fixa r Tempo observado 0,53 0,55 0.55 0,56 0,53 0,53 0 ,60 0,55 10,49 0 ,5 1 

Eficiência 90 90 90 90 90 90 85 90 100 I 100 

Tempo básico 0,48 0,50 0 ,50 0,50 0,48 0,48 0,5 '1 0,50 0,49 0.51 0,495 j 01~ (,:':.45 

I 

Montagem externa, Tempo observado 1,12 1. 21 1,20 1,25 1.41 1,27 1,11 1,15 1,20 1,23 

fixação e wtulag/lm Eficiência 100 90 90 90 90 90 100 100 90 90 

Tempo básico 1,12 1,09 1,08 1,13 1',27 1,14 1.1 1 1,15 1,08 1,21 1,138 12% 1,275 

I 

Tempo padrão em [ 3,817 [ 

Tolerâncias (total) [ 5/0 l [ 0,191 [ 

Tempo padrão para a tarefa 14,01 Sivl 1 

mã"iji 9.7 Estudo do tempo de uma tarefa de embalagem - tempo-padrão para toda a tarefa calculada. 

do trabalho. A vantagem da medida estruturada 
e sistematizada é que estabelece um valor co
mum para a avaliação e comparação de todos os 
tipos de trabalho. 

Exercício resolvido 

Dois grupos de trabalho na embaixada da Mongóvia 
foram incumbidos da tarefa de processar os pedidos de 
visto. O Grupo A processa os pedidos que vêm da Euro
pa, África e Oriente Médio. O Grupo Bprocessa os pedi
dos da América do Norte e do Sul , Ásia e Austrália, O 
Grupo A escolheu organizar-se de tal forma que cada um 
de seus três membros processe os pedidos do início ao 
final. Os quatro membros do Grupo B escolheram divi
dir-se em subgrupos, Dois abrem as cartas e fazem as 
pesquisas de antecedentes criminais (ninguém que tenha 
sido culpado de qualquer crime além de multas de trân
sito pode entrar na Mongóvia), enquanto dois outros 
membros do grupo checam as questões financeiras (so
mente pessoas que possuem mais de $ 1,000 podem en
trar no país) , 

O chefe dos assuntos consulares está interessado 

ção de pedidos varia de região para região, O Grupo A 
processa cerca de dois pedidos de negóciOS para um de 
turista. O Grupo B tipicamente processa aproximada-' 
mente um pedido de negÓCios para dois de turista. 

Um estudo revelou os seguintes dados: 

Tempo-padrão médio para processar 
negócios = 63 minutos-padrão, 

um visto de 

Tempo-padrão médio para processar 
turista =55 minutos-padrão, 

um visto de 

Média de vistos processados por semana pelo Gru
po A: 

85,2 vistos de negócios 

39,5 vistos de turistas 

Média de vistos processados por semana pela Gru
po B: 

53,5 vistos de negÓCios 

100,7 vistos de turistas 

em descobrir qual dos dois métodos de organização dos Todos os membros dos grupos trabalham 40 horas 
grupos é o mais eficiente, O problema é que a combina- por semana. 
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A eficiência de cada grupo pode ser calculada, com
parando-se os vistos processados reais em minu
tos-padrão e o tempo trabalhado em minutos. 

Portanto, o Grupo A processa: 

(85,2 x 63) + (39,5 x 55) = 7.540,1 minutos-padrão 
de trabalho 

em 3 x 40 x 60 minutos = 7.200 minutos. 

Portanto, a eficiência é = 7.540,1/7.200 x 100 = 
104,72% 

O Grupo B processa: 

(53,5 x 63) + (100,7 x 55) = 8.909 minutos-padrão 
de trabalho 

em 4 x 40 x 60 minutos = 9.600 minutos 

Portanto, aeficiência =8.909/9.600 x 100 =92,8% 

A evidência inicial sugere, portanto, que a organiza
ção do Grupo A é mais eficiente. 

ERGONOMIA 

A ergonomia preocupa-se primariamente 
com os aspectos fisiológicos do projeto do traba
lho, isto é, com o corpo humano e como ele ajus
ta-se ao ambiente . Isso envolve dois aspectos: 
primeiro, como a pessoa confronta-se com os as
pectos físicos de seu local de trabalho, onde "lo
cal de trabalho" inclui mesas, cadeiras, escrivani
nhas, máquinas, computadores e assim por 
diante; segundo, como uma pessoa relaciona-se 
com as condições ambientais de sua área de tra
balho imediata. Com isso, queremos dizer a tem
peratura, a iluminação, o , barulho do ambiente 
etc. Ergonomia é algumas vezes referida como 
"engenharia de fatores humanos", ou simples
mente "fatores humanos". Ambos esses aspectos 
estão ligados por duas idéias comuns: 

• Deve haver adequação entre pessoas e o 
trabalho que elas fazem. Para atingir essa 
adequação, há somente duas alternativas. 
Ou o trabalho pode ser adequado às pes
soas que os fazem ou, alternativamente, 
as pessoas podem ser adequadas ao traba
lho. A ergonomia direciona para a primei
ra alternativa. 

• É importante adotar uma abordagem 
"científica" ao projeto do trabalho, por 
exemplo, colecionando dados para indicar 
como as pessoas reagem sob diferentes 

condições de projeto de trabalho e tentan
do encontrar o melhor conjunto de con
dições de conforto e desempenho. 

Projeto ergonômico do local de trabalho 

Em muitas operações produtivas, novas de
mandas, tecnologias e métodos de trabalho re
concentraram a atenção em como as pessoas li
gam-se às partes físicas de seus trabalhos. Isso é 
especialmente verificado nos trabalhos de escri
tório e relacionados com informação, devido à 
predominância de "interfaces" com computador, 
teclado e tela. 

Entender como os locais de trabalho afetam 
o desempenho, a fadiga, o desgaste e os danos fí
sicos é parte da abordagem ergonômica do proje
to do trabalho. 

Aspectos antropométricos 

Muitas melhorias ergonômicas estão inicial
mente preocupadas com o que são chamados as
pectos antropométricos do trabalho, isto é, os as
pectos relacionados a tamanho, forma e outras 
habilidades físicas das pessoas. A tarefa de um 
projeto de montagem deveria ser direcionada 
parcialmente pelo tamanho e pela força dos ope
radores que deveriam fazer o trabalho. Os dados 
que os ergonomistas usam quando fazem isso são 
chamados dados antropométricos. A Tabela 9.2 
mostra um exemplo de dados antropométricos. 

Note que, porque todos nós variamos de ta
manho e capacidades, os ergonomistas estão par
ticularmente interessados na faixa de capacidades 
- usualmente expressa em termos percentuais, 
como na Tabela 9.2. A Figura 9.8 ilustra esse 
fato. Mostra a idéia de variação de tamanho (no 
caso, altura). Somente 5% da população é menor 
do que a pessoa do extremo esquerdo (5Q percen
til), considerando que 95% da população é me
nor do que a pessoa do extremo direito (95Q per
centil). Quando esse princípio é aplicado para 
outras dimensões do corpo, por exemplo, compri
mento de braços, ele pode ser usado para proje
tar áreas de trabalho. A Figura 9.8 mostra as
áreas de trabalho normal e máxima derivadas 
dos dados antropométricos. Seria desaconselhá
vel, por exemplo, colocar componentes ou ferra
mentas freqüentemente usados fora da área má
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Tabela 9.2 	 Um exemplo de dados antropométricos - dimensões do corpo de norte-americanos, femini
nos/ masculinos, em centímetros para idades de 20 a 60 anos. 

Percentil 
Desvio-padrão 

5.!l 50Q 95!! 

Estatura (altura) 149,5/161,8 160,5/173,6 171 ,3/184,4 6,6/6,9 

Altura do olho 138,3/151 ,1 148,9/162,4 159,3/172,7 6,4/6,6 

Altura do ombro 121,1/132,3 131,1/142,8 141,9/152,4 6,3/6,1 

Altura do cotovelo 93,6/100,0 101 ,2/109,9 108,8/119,0 4,6/5,8 


Altura, sentado 78,6/84,2 85,0/90,6 90,7/96,7 3,5/3,7 

Altura do olho, sentado 67,5/72,6 73,3/78,6 78,5/84,4 3,3/3.6 

Altura do ombro, sentado 49,2/52,7 55,7/59,4 61,7/65,8 3,8/4,0 

Altura do cotovelo em repouso, sentado 18,1/19,0 23,3/24,3 28,1/29,4 2,9/3.0 

Altura do joelho, sentado 45,2/49,3 49,8/54,3 54,4/59,3 2.7/2.9 

Altura de trás do joelho, sentado 35,5/39,2 39,8/44,2 44,3/48,8 2.6/2.8 

Altura da folga da coxa, sentado 10,6/11,4 13,7/14,4 17,5/17,7 1.8/1.7 


Fonte: Adaptada de KROEMER, K. H. E. Engineering anthropometry: work space and equ·iprnent to fit the user. In: OBOR..'\E, 
D. J .; GRUNEBERG, M. M. CEd.). Th e phisical environment at work. John Wiley, 1983. 

50 \I 11 50R 

Área normal 
de trabalho 

~ 
Área máxima 
de trabalho 

Wi1"@i9.8 	 Uso de dados antropométricos no projeto do trabalho. 

xima de trabalho derivada das dimensões do 5º 	 pessoas são usadas em seus trabalhos. Estes as
percentil de alcance humano. 	 sim chamados aspectos neurológicos do projeto 

do trabalho incluem visão, tato, som e talvez 
mesmo cheiro, que o local de trabalho apresenta.,Aspectos neurológicos 
para dar informações para um operador, e a for
ma pela qual um operador transmite instruções A ergonomia também se preocupa com a 
de volta para o local de trabalho. A parte do "10forma pela qual as capacidades sensoriais das 

mailto:Wi1"@i9.8
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cal de trabalho" na qual nós estamos interessados 
é, usualmente, algum tipo de tecnologia de pro
cesso ou máquina e a interface entre o operador 
e a máquina inclui mostradores de informação da 
máquina para o operador e o manuseio de con
troles pelo operador na comunicação com a má
quina. 

Projeto ergonômico do ambiente 

o ambiente imediato no qual o trabalho 
acontece pode influenciar a forma como ele é 
executado. As condições de trabalho que são 
muito quentes ou muito frias, insuficientemente 
iluminadas ou excessivamente claras, barulhen
tas ou irritantemente silenciosas, todas vão in
fluenciar a forma como o trabalho é realizado. 
Um ponto importante a notar é o impulso que 
esse aspecto da ergonomia recebeu com a intro
dução de legislações de saúde ocupacional e se
gurança, que controlam as condições ambientais 
nos locais de trabalho no mundo. Um completo 
entendimento de aspectos da ergonomia é neces
sário para trabalhar dentro das linhas mestras 
dessa legislação. 

A ergonomia torna o trabalho no Correio Real britânico 
mais seguro 

Ocorreio tradicionalmente coleta etransporta usan
do sacos de lona. Quando o Correio Real britânico (uma 
parte do UK Post Office) decidiu repensar essa atividade 
de modo a reduzir o esforço e melhorar a produtividade, 
seu Grupo de Projeto Ergonômico foi chamado para rea
lizar um estudo. Omanuseio dos sacos de correio obteve 
atenção especial, já que envolvia situações em que os 
pesos que deveriam ser levantados estavam fora dos pa
drões ergonômicos. Se um item tem que ser levantado 
do chão até a altura do peito. desse modo não deveria 
pesar mais do que 10 kg. Além disso. essas recomenda
ções são para tarefas que ocorrem menos do que uma 
vez por minuto. e são reduzidas em até 80% se forem re
petidas mais do que 12 vezes por minuto. Claramente, o 
método existente de manuseio dos sacos de correio ti
nha que ser repensado. Após pesquisa extensiva em 
conjunto com fornecedores selecionados, foi projetadO 
um contêiner especial de 250 kg do Correio Real.. 

Contêineres de teste foram introduzidos, permitindo 
que problemas potenciais fossem identificados e que 
melhoramentos fossem feitos. O projeto final de contêi
ner foi introduzido somente depois de algumas tentati
vas, que avaliaram o desempenho sob as condições de 

trabalho. Além de proporcionar um método mais seguro, 
ele permitiu significativos melhoramentos na eficiência 
do trabalho devido ao grande número de itens em cada 
movimento. 

20 kg 10 kg 

10 kg 5 kg 

Forças/pesos cuja 
suspensão éaceitável 

Ouestão 

Por que é necessário para organizações como Cor
reio Real estabelecer limites para o peso a ser suspenso, 
conforme ilustração? 

Temperatura de trabalho 

Prever as reações dos indivíduos à tempera
tura de trabalho não é simples. Os indivíduos va
riam na forma como seu desempenho e conforto 
variam com a temperatura. Além disso, a maioria 
das pessoas que julgam a "temperatura" também 
é influenciada por outros fatores, como umidade 
e movimento do ar. Não obstante isso, alguns 
pontos gerais relativos a temperaturas de traba
lho proporcionam guias para os projetistas do 
trabalho.6 

• A faixa 	de temperatura confortável de
penderá do tipo de trabalho que está sen
do feito - trabalhos mais leves requerem 
temperaturas mais altas do que os traba
lhos mais pesados. 

6 KOBRICK, J. L. ; FINE, B. J . Climate and huma n 
pe rforma nce. In : OSBORNE, D. J.; GRUNEMBERG, M. M. 
CEd .) . The phisical environment and work . John Wiley, 1983. 



• A eficácia das pessoas que fazem tarefas 
de vigilância reduz-se a temperaturas aci
ma de cerca de 29° C; a temperatura 
equivalente para pessoas que fazem tra
balhos manuais leves é um pouco menor. 

• 	As chances de acidentes ocorrerem au
menta as temperaturas que estão acima 
ou abaixo da faixa confortável para o tra
balho envolvido. 

Níveis de iluminação 

A intensidade de iluminação requerida para 
desempenhar qualquer trabalho satisfatoriamen
te dependerá da natureza do trabalho. Alguns 
trabalhos que envolvem movimentos extrema
mente delicados e precisos, cirurgia, por exem
plo, requerem níveis muito altos de iluminação. 
Outros trabalhos menos delicados não requerem 
níveis tão altos. A Tabela 9.3 mostra os níveis de 
iluminação recomendados (medidos em lux) 
para uma gama de atividades. 

Tabela 9.3 	 Exemplos de níveis de iluminação re
comendados para várias atividades. 7 

Atividade lIuminaçlo (Ix) 

Atividades normais em casa, ilumi
nação geral 50 

Sala do forno em fábrica de vidro 150 
Trabalho geral de escritório 500 
Montagem de veículo 500 
Revisão de amostras 750 
Combinação de cores em fábrica de 

tinta 1.000 
Montagem eletrônica 1.000 
Inspeção fina de roupas em malharia 1.500 
Inspeção em testes de engenharia 

usando pequenos instrumentos 3.000 
Manufatura de relógios e joalheria 

fina 3.000 
Cirurgia, iluminação local 10.000 - 50.000 

Níveis de ruído 

Os efeitos daninhos dos níveis de ruído ex
cessivos são talvez mais fáceis de entender do 
que outros fatores ambientais. A perda de audi

7 Iluminating Engineering Society, IES Code for 
Interior Li ghtning, 1977. 
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ção induzida por ruído é uma conseqüência de 
ambientes de trabalho em que o ruído não é 
mantido abaixo dos limites de segurança. Os ní
veis de barulho de várias atividades são mostra
dos na Tabela 9.4. Quando ler essa lista, tenha 
em mente que o máximo nível de ruído (também 
normalmente considerado o limite legal) a que as 
pessoas podem estar sujeitas durante o dia de 
trabalho é de 90 decibéis (dB) no Reino Unido 
(apesar de o nível legal em alguns outros países 
ser menor do que esse). Tenha também em men
te que a unidade de barulho decibel é baseada 
em uma escala logarítmica, o que significa que os 
níveis de barulho dobram a cada cerca de 3 dB. 

Tabela 9.4 	 Níveis de ruídos para diversas ativi
dades. 

Barulho 	 Decibéis (dB) 

Fala silenciosa 40 

Tráfego leve a 25 metros 50 

Escritório grande e movimentado 60 
Rua movimentada de tráfego pesado 70 
Britadeira a 20 metros 80 
Fábrica têxtil 90 
Serra circular - trabalho fechado 100 
Máquina de rebitagem - de perto 110 
Avião a jato decolando a 100 metros 120 

Além dos efeitos daninhos, os altos níveis de 
barulho também podem reduzir o desempenho 
para níveis muito baixos - por exemplo em tare
fas que requerem atenção e julgamento:8 

• Ruídos intermitentes 	e imprevisíveis são 
mais perturbadores do que barulhos cons
tantes no mesmo nível. 

• Barulhos de 	alta freqüência (acima de 
cerca de 2.000 Hz) usualmente produzem 
mais interferência no desempenho do que 
os barulhos de baixa freqüência. 

• O barulho mais provavelmente afetará a 
taxa de erro (qualidade) do trabalhador 
do que sua taxa de produção. 

Ergonomia no escritório 

Devido ao número de pessoas que trabalham 
em escritórios ter aumentado, os princípios de er

8 AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. "Informa
tion on leveIs of environmental noise requisite to protect pu
blic health and welfare with adequate margin of safety. 
Agência de Proteção Ambiental (APA), 1974. 



294 PROJETO 

Súporlldes <lo 
lraba!no permitam 
arr4nl~ 1Ir.;dlleis. 
esp~çosos eBe{J1 

br<lhos 

W4"Fi 9.9 Ergonomia no ambiente do escritório. 

gonomia foram aplicados a esse tipo de trabalho. 
Ao mesmo tempo, a legislação adaptou-se para 
abranger também tecnologia de escritório, como 
telas de computador e teclados. Por exemplo, as 
diretivas do Sindicato Europeu sobre trabalho 
com equipamentos com tela requerem que as or
ganizações: 9 

• 	 avaliem todas as estações de trabalho 
para reduzir os riscos inerentes a seu uso; 

• 	 assegurem-se de que todas as estações de 
trabalho cumprem requisitos específicos; 

• 	 planejem os tempos de trabalho, conside
rando todos os intervalos e tempos de 
mudanças de atividade; 

• 	 proporcionem treinamento e informação 
para os usuários; 

• 	 testem a visão dos usuários, se eles assim 
o requererem. 

A Figura 9.9 ilustra alguns dos fatores de er
gonomia que deveriam ser levados em conta 
quando são projetados trabalhos de escritório. 

Há outras recomendações similares àquelas publi
cadas nas Diretivas do Sindicato Europeu; elas concordam 
sobre o que são as boas práticas. 

Ilumln~o ad.quada 

Tela: ~mag{!m etlj\l~ . 
ajustávt:l, leg vel, ':>t!m 
brilhos 00 raflexos 

ABORDAGENS COMPORTAMENTAIS DO 
PROJETO DO TRABALHO 

As idéias e os conceitos relativos à teoria da 
motivação contribuíram para a abordagem com
portamental do projeto do trabalho. Os trabalhos 
que eram projetados com base exclusiva na divi
são do trabalho, administração científica, ou mes
mo princípios de ergonomia alienavam as pes
soas no trabalho. O projeto do trabalho deveria 
levar em conta as necessidades de auto-estima e 
desenvolvimento pessoal. Isso atinge dois impor
tantes objetivos do projeto do trabalho. Primeiro, 
proporciona trabalhos que têm qualidade de vida 
no trabalho intrinsecamente maior - um fim eti
camente desejável em si. Segundo, devido a seus 
altos níveis de motivação, ele é um instrumental 
para o atingimento de melhor desempenho para 
a operação, tanto em termos de qualidade, como 
de volume de saída. 10 

Ao considerar que as abordagens anteriores 
do projeto do trabalho presumiam uma conexão 
mais ou menos direta entre as características do 

10 HACKMAN, J. R.; LAWLER, E. E. Employee reac
tion to job characteristics. Journal of Applied Psychology, v. 
55, p. 259-286, 1971. 

9 
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W.§iiO 9.10 Modelo de projeto do trabalho "comportamental" típico. 

trabalho e o desempenho das pessoas no traba
lho, a abordagem comportamental do projeto do 
trabalho implicitamente adotou um modelo dife
rente. Presumiu uma variável interveniente de 
motivação pessoal para desempenhar o trabalho. 
Agora, a abordagem do projeto do trabalho en
volveria dois estágios: primeiro, explorar como 
as várias características do trabalho afetam a mo
tivação das pessoas; segundo, explorar como a 
motivação individual para o trabalho afeta seu 
desempenho no trabalho. Para reduzir a aliena
ção e aumentar a motivação e o comprometimen
to pessoais, o trabalho deveria: 

• possibilitar que 	as pessoas se sentissem 
pessoalmente responsáveis por uma por
ção identificável e significativa do traba
lho; 

• proporcionar um conjunto de tarefas que 
fossem intrinsecamente significativas e 
que valessem a pena; 

• proporcionar retro alimentação sobre efi
cácia de desempenho. 

Um modelo típico que se apóia nessa abor
dagem do projeto do trabalho é o de Hackman e 
Oldham mostrado na Figura 9 .10. 11 Aqui, algu
mas "técnicas" de projeto do trabalho são reco
mendadas para influenciar as características par

11 HACKMAN, J. R.; OLOHAM, G. A new strategy 
for job enrichment. California Management Review, v. 17, nO 
3, Apr. 1975. 

ticulares principais do trabalho. Considera-se que 
essas características principais influenciam "esta
dos mentais" positivos em relação ao trabalho. 
Em conseqüência, presume-se que elas propiciam 
certos resultados em termos de desempenho. 

Na Figura 9.10, algumas das "técnicas" (que 
Hackman e Oldham originalmente chamaram de 
"conceitos de implementação") precisam de um 
pouco mais de explicação. 

• Combinar tarefas significa aumentar o nú
mero de elementos ou atividades aloca
dos a indivíduos. 

• Formar unidades de trabalho naturais sig
nifica colocar juntas atividades que fazem 
um todo coerente (preferencialmente 
também um todo continuado). 

• Estabelecer relações com clientes significa 
que o pessoal faz contato com seus consu
midores internos (veja Capítulo 1) direta
mente, em vez de exclusivamente por 
meio de seus supervisores. 

• 	 Carregamento vertical significa incluir ati
vidades "indiretas" (como as de manuten
ção, programação e gerenciamento geral 
do trabalho) em tarefas alocadas aos indi
víduos. 

• Abrir canais de retro alimentação significa 
não só garantir que consumidores internos 
retroalimentem percepções de desempe
nho ao pessoal diretamente, mas também 
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fornecer acompanhamento de informação 
relativa ao desempenho da operação. 

Hackman e Oldham também indicaram 
como essas técnicas de projeto do trabalho con
formam as características principais do trabalho 
resultante, e como as características principais in
fluenciam os "estados mentais" das pessoas que 
fazem o trabalho. Por "estados mentais" eles que
rem dizer as atitudes dos indivíduos em relação a 
seu trabalho - especificamente, quão significa
tivo eles acham seu trabalho, quanta responsabi
lidade e controle eles sentem que têm sobre a 
forma como o trabalho é feito e quanto eles en
tendem dos resultados de seus esforços. Altos ní
veis de todos esses estados mentais, considera-se, 
influenciam positivamente o desempenho das 
pessoas em seus trabalhos em termos de suas 
motivações, qualidade de trabalho, satisfação 
com o trabalho, rotatividade e absenteísmo. 

Revezamento do trabalho 

Se o aumento do número de tarefas no tra
balho é limitado, por exemplo, pela tecnologia 
do processo, uma abordagem pode ser revezar o 
trabalho. Isso significa mover os indivíduos perio
dicamente entre diferentes conjuntos de tarefas 
para proporcionar alguma variedade em suas ati
vidades. Quando adequado, o revezamento do 
trabalho pode aumentar a flexibilidade de habili
dades e contribuir para reduzir a monotonia . To
davia, ele não é visto como universalmente bené
fico nem pela administração (porque pode 
interromper a normalidade do fluxo do trabalho), 
nem pelo pessoal que desempenha o trabalho 
(porque pode interferir com seu ritmo). 

Alargamento do trabalho 

o mais óbvio método de atingir pelo menos 
alguns dos objetivos do projeto comportamental 
do trabalho é a alocação de um número maior de 
tarefas para indivíduos (o que Hackman e 
Oldham chamaram tarefas corr-binadas). Se essas 
tarefas extras são do mesmo tipo das do trabalho 
original, a mudança é chamada alargamento do 
trabalho. Isso pode não envolver tarefas mais exi
gentes ou compensadoras, mas pode proporcio
nar um trabalho mais completo e, portanto, mais 
satisfatório. A pessoa que desempenha um traba

lho alargado não repetirá atividades com tanta 
freqüência como faria, o que pode tornar o traba
lho menos monótono . 

Assim, por exemplo, suponhamos que a ma
nufatura de um produto seja tradicionalmente di
vidida como linha de montagem em 10 ativida
des seqüenciais. Se esse trabalho é reprojetado 
de modo que forme duas linhas de montagem 
paralelas de cinco pessoas, o nível de saída de 
todo o sistema seria mantido, mas cada operador 
teria o dobro do número de tarefas a desempe
nhar. Isso é alargamento do trabalho. O operador 
repete-se a si mesmo menos freqüentemente e, 
presumivelmente, a variedade de tarefas é maior, 
apesar de não haver responsabilidade adicional 
ou mais autonomia dada a cada operador. 

Enriquecimento do trabalho 

o enriquecimento do trabalho, como seu 
alargamento, aumenta o número de tarefas que é 
alocado a cada trabalho. Todavia, significa aloca
ção de tarefas extras, o que envolve mais tomada 
de decisões, maior autonomia e, portanto, maior 
controle sobre o trabalho. Por exemplo, as tare
fas extras poderiam incluir a manutenção e o 
ajuste da tecnologia de processo usada, o plane
jamento e o controle de atividades internas ao 
trabalho, ou o monitoramento dos níveis de qua
lidade. O efeito é tanto reduzir a repetição no 
trabalho como aumentar a autonomia e as opor
tunidades de desenvolvimento pessoal no traba
lho. Assim, no exemplo da linha de montagem, 
junto com alocar cada operador para um traba
lho que é duas vezes mais longo do que era ante
riormente, poderia também ser alocada a respon
sabilidade por executar a manutenção de rotina, 
e tarefas como manutenção de registros e geren
ciamento do fornecimento de materiais. Como 
resultado, tanto a autonomia como a responsabi
lidade pela tomada de decisões do trabalho fo
ram aumentadas. 

Uma forma de compreender a diferença en
tre alargamento do trabalho e enriquecimento do 
trabalho é pensar em mudar trabalhos no que, al
gumas vezes, é chamado de dimensões horizon
tal e vertical do projeto do trabalho. A Figura 
9.11 ilustra a diferença entre as mudanças hori
zontal e vertical. Genericamente, as mudanças 
horizontais são as que estendem a variedade de 
tarefas similares indicadas para um trabalho em 
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WaI"' 9.11 Alargamento do trabalho e seu enriquecimento. 

particular. As mudanças verticais são as que adi
cionam responsabilidades, tomada de decisões 
ou autonomia ao trabalho. O alargamento do tra
balho implica movimento apenas na escala hori
zontal, enquanto o enriquecimento certamente 
implica movimento na escala vertical e, talvez, 
em ambas as escalas. 

EMPOWERMENT 

O empowerment é uma extensão da caracte
rística de autonomia do trabalho, proeminente na 
abordagem comportamental do projeto do traba
lho. Entretanto, é usualmente considerado como 
mais do que autonomia. Ao considerar que auto
nomia significa dar ao pessoal a habilidade de 
mudar como eles fazem seu trabalho, empower
ment significa dar ao pessoal a autoridade para 
fazer mudanças no trabalho em si, assim como 
na forma como ele é desempenhado. Isso pode 
ser incorporado no trabalho em diferentes graus: 
"envolvimento de sugestão", "envolvimento do 
trabalho" e "alto envolvimento": 12 

• Envolvimento 	de sugestão não é realmente 
empowerment em sua forma verdadeira, 
mas "dá poder" ao pessoal para contribuir 
com suas sugestões sobre como a opera
ção pode ser melhorada. Todavia, o pes
soal não tem a autonomia para imple
mentar as mudanças em seus trabalhos. 
As operações de grande volume, como as 
de restaurantes fast-food, ou da fábrica de 

12 BOWEN, D. E.; LAWLER, E. Empowerment. Sloan 
Management Review, Spring 1992. 

carros da Nummi , no quadro anterior, po
dem escolher não dispensar seus métodos 
de tarefas altamente padronizadas.. mas 
podem querer ter o pessoal envolvido em 
desenvolver como esses métodos podem 
ser implementados de forma melhor. 
Empowerment, nesses casos, pode estar li
mitada a "envolvimento de sugestão". 

• Envolvimento 	do trabalho vai muito mais 
longe e dá poder ao pessoal de reprojetar 
seus trabalhos. Todavia, novamente, deve 
haver alguns limites na forma como cada 
indivíduo faz mudanças que podem ter 
impacto sobre outras pessoas e sobre o 
desempenho da operação. 

• Alto envolvimento 	significa incluir todo o 
pessoal na direção estratégica e desempe
nho de toda a organização. Esse é o tipo 
mais radical de empowerment e há poucos 
exemplos. Todavia, o grau com que cada 
indivíduo de uma operação contribui para 
a estratégia global, e assume a responsa
bilidade por isso, pode ser visto como 
uma variável do projeto. Por exemplo, um 
serviço profissional, como um grupo de 
engenheiros consultores (que projetam 
grandes obras de engenharia) pode facil
mente mover-se nessa direção. Isso pode 
ocorrer parcialmente para motivar todo o 
pessoal. Pode ser parcialmente para ga
rantir que a operação possa capturar as 
idéias potencialmente úteis de cada um. 

Os benefícios do empowerment são geralmen
te vistos como incluindo o seguinte: 

• respostas mais rápidas às necessidades 
dos consumidores; 
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• respostas mais rápidas às insatisfações 
dos consumidores; 

• empregados sentem-se melhor a respeito 
de seus empregos; 

• empregados 	interagem com os clientes 
com maior entusiasmo; 

• 	 empregados podem ser uma útil fonte de 
serviço; 

• 	 promove propaganda boca a boca e reten
ção de clientes. 

Entretanto, existem custos associados ao 
empowerment: 

• 	 maior seleção e custos de treinamento; 
• treinamento mais lento e inconsistente; 
• violação da igualdade quanto ao serviço e 

conseqüente percepção de justiça; 
• 	 traições e decisões ruins de funcionários. 

Um número de fatores-chaves determinará se 
os benefícios irão superar os custos de empower
ment. Esses fatores estão ilustrados na Tabela 
9.5. Quanto mais perto estiver uma exigência de 
projeto de trabalho individual do lado direito do 
continuum, mais provável será o benefício de se 
adotar uma abordagem de empowerment. 

TRABALHO EM EQUIPE E PROJETO DE 
TRABALHO 

Um desenvolvimento de projeto de trabalho 
que é associado ao conceito de empowerment é a 

Tabela 9.5 Contingências do empowerment. 

organização do trabalho baseado em equipe (al
gumas vezes chamado de equipes de trabalho 
autogeridas ou semi-autônomas). Isto ocorre 
quando os funcionários, normalmente com habi
lidades justapostas, desempenham coletivamente 
uma tarefa especificada e possuem alto grau de 
discrição sobre como de fato desempenhar a ta
refa. Tipicamente, a equipe teria controle sobre 
ações como alocação de tarefas entre os mem
bros da equipe, programação do trabalho, medi
da de qualidade e melhoria e, às vezes, sobre 
contratação de pessoal. 

De certa forma, a maior parte dos trabalhos 
sempre é uma atividade baseada em equipe. O 
conceito de trabalho em equipe, entretanto, é 
mais prescritivo e assume um conjunto de objeti
vos e responsabilidades. O grupos são identifica
dos como equipes quando as virtudes de se tra
balhar junto estão sendo enfatizadas, como a 
capacidade de se fazer uso das múltiplas habili
dades dentro da equipe. 

Equipes são mais comuns 

Alguns dos desenvolvimentos dentro de ges
tão de operações nos últimos 15 anos vieram adi
cionar importância ao trabalho em equipe. Tal
vez, o tipo de equipe mais comum seja a equipe 
de melhoria de qualidade. Normalmente, um gru
po de trabalhadores (raramente mais de 10) se 
junta para, ou resolver problemas, ou melhorar 
processos em suas áreas imediatas de trabalho. 
(O Capítulo 20, sobre Administração da Qualida-

Fator Ab ordagem de não-empowerment Abordagem de empowerment 

Estratégia básica de negócios Custo baixo, volume alto Diferenciação customizada, personalizada 

Ligações com consumidor Transação, curto prazo Relacionamento, longo prazo 

Tecnologia Rotineira, simples Não rotineira, complexa 

Ambiente de negÓCios Previsível, poucas surpresas Imprevisível, muitas surpresas 

Tipos de pessoas Gerentes autocráticos, empregados com 
baixas necessidades de crescimento, bai
xas necessidades sociais e habilidades in
te rpessoai s fracas 

Gerentes democráticos, empregados com 
necessidades de crescimento altas, altas 
necessidades sociais e habilidades inter
pessoais fortes 

Fonte: Adaptada de BOWEN, D.; LAWLER, E. Empowerment. Sloan Management Review, Spring 1992. 



de Total, discute mais esse assunto.) Equipes de 
melhoria de qualidade são geralmente formadas 
de indivíduos que trabalham em uma área parti
cular. Outro tipo de equipe é aforça-tarefa de me
lhoria. É um tipo de equipe em que indivíduos, 
talvez de partes diferentes da empresa, juntam-se 
para lidar com um problema específico. São equi
pes essencialmente de curto prazo, que são des
feitas assim que terminam a tarefa. De certa for
ma, são parecidas com as equipes de gestão de 
projetos, que são responsáveis pela gestão de um 
projeto de seu início até seu final. Em algumas 
indústrias, como na construção civil, em que a 
maioria das atividades é composta de uma série 
de projetos distintos, as equipes de projeto po
dem ser a forma dominante de trabalho. Equipes 
de consumidor (ou fornecedor) são formadas 
para se relacionar diretamente com consumido
res (ou fornecedores) internos ou externos. Seu 
propósito é melhorar as relações ao longo da ca
deia de fornecimento interna ou externa (ver o 
Capítulo 13, sobre Planejamento e Controle da 
Cadeia de Suprimentos). 

Equipes como um dispositivo 
organizacional 

Equipes também podem ser usadas para 
compensar outras mudanças organizacionais, tais 
como mudanças na direção de horizontalizar es
truturas organizacionais. Quando as empresas 
possuem menos níveis gerenciais, cada gerente 
terá uma gama maior de atividades sob seu con
trole. As equipes que são capazes de tomar deci
sões de forma autônoma possuem clara vanta
gem nessas circunstâncias. Um processo decisório 
eficaz, entr etanto, pode requerer uma combina
ção muito ampla de habilidades dentro da equi
pe. Por exemplo, o fabricante do equipamento 
Hewleu-Packard agrega especialidades muito di
ierentes dentro de uma única equipe. Ela pode 

c1uir gerentes de marketing, engenheiros, ad
ogados, técnicos, gerentes de compras e traba
.adores de chão de fábrica. 

Os benefícios do trabalho de equipe podem 
r resumidos como: 

• 	 aumento de produtividade por meio de 
maior motivação e flexibilidade; 

• 	 aumento de qualidade, encorajando ino
ação; 
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• 	 aumento de satisfação ao permitir que in
divíduos contribuam mais eficazmente; 

• 	 implementação de mudanças tecnológicas 
no ambiente de trabalho facilitadas, por
que as equipes estão dispostas a comparti
lhar os desafios que as mudanças trazem. 

Comentário crítico 

Equipes de trabalho não só podem ser difíceis de 
implantar, corno também podem exercer pressão sobre 
os indivíduos que delas participam. Algumas equipes são 
formadas, porque soluções mais radicais, co mo reorga
nização total, estão sendo evitadas. As equipes não po
dem compensar processos organizacionais mal projeta
dos; tampouco podem substituir a responsabilidade dos 
gerentes em definir como as decisões devam ser toma
das. Geralmente, as equipes são solicitadas a tomar deCI
sões, mas não é dada responsabilidade suficiente para a 
realização da tarefa. Em outros casos, as equipes podem 
conseguir resultados, mas a um preço alto. Ofabricante 
de carro sueco Volvo introduziu equipes autogeridas nas 
décadas de 70 e 80, que melhoraram a motivação e o 
moral , mas provaram ser proibitivamente caras. Talvez, 
mais grave do que isso seja o fato de as equipes de tra
balho serem criticadas por substituírem um tipo de pres
são por outra. Embora as eqUipes possam ser autôno
mas, isso não significa que estejam isentas de pressão. 
O controle gerencial de cima para baixo é, geralmente, 
substituído por uma pressão excessiva igual, mas de 
certa forma mais insidiosa. 

TRABALHO FLEXÍVEL 

A natureza da maior parte dos empregos 
mudou muito nos últimos 25 anos. Novas tecno
logias, mercados de trabalho mais dinâmicos, 
consumidores mais exigentes e uma mudança no 
entendimento de como os indivíduos podem con
tribuir para o sucesso competitivo acarretaram, 
todos, um impacto nessa mudança. Mudou tam
bém nosso entendimento de como deve ser ba
lanceada a vida social, familiar e profissional. 
Formas alternativas de organização e atitudes al
ternativas de trabalho estão sendo procuradas; 
formas que permitam e encorajem um nível de 
flexibilidade na prática do trabalho que seja ade
quado ao nível de flexibilidade necessário no 
mercado de trabalho. Enquanto antes as pessoas 
possuíam uma única profissão ou ocupação e 
permaneciam atreladas a ela por toda a vida. 
hoje as carreiras podem mudar, possivelmente, 
mais de uma vez. Mais uma vez, isso reflete a fle

http:TRABAl.HO
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xibilidade exigida pela dinâmica do mercado, 
mas também reflete a idéia de que os indivíduos 
possam querer "renovar" suas vidas profissionais 
por carreiras mutantes. 

Tipos de trabalho flexível 

Sob a perspectiva da administração da pro
dução, três aspectos do trabalho flexível são sig
nificativos: 

• flexibilidade de habilidades; 

• flexibilidade de tempo; 

• flexibilidade de localização. 

Flexibilidade de habilidades 

Dado que tanto a natureza quanto o nível 
de demanda por muitos serviços é incerto, a for
ça de trabalho flexível que pode adaptar-se a mui
tas tarefas é, claramente, uma grande vantagem. 
Se os funcionários puderem mover-se por dife
rentes e variados trabalhos, eles podem ser em
pregados (ou empregar-se) em qualquer ativida
de cuja demanda esteja alta naquele momento. 
Isso pode ser uma questão a curto prazo. Portan
to, por exemplo, membros de uma equipe de um 
supermercado podem ser transferidos de ativida
des de armazém para a atividade de reposição de 
produtos em prateleiras, e desta para o caixa, de
pendendo do que esteja sendo necessário no mo
mento. Num sentido de mais longo prazo, a bus
ca de métodos de habilidades múltiplas que 
possam fazer migrar indivíduos de um conjunto 
de habilidades para outro conjunto de habilida
des toma-se uma tendência óbvia. Por exemplo, 
um engenheiro que em determinado momento 
mantinha equipamentos complexos, visitando os 
lugares onde estavam instalados, pode agora de
sempenhar a maior parte de suas atividades 
usando diagnóstico remoto por computador ou 
por telefone. Para isso, é necessário o mesmo 
tipo de conhecimento do equipamento, mas um 
novo conjunto de habilidades de diagnóstico e de 
relações com os c1ientes. 

Outras tendências em administração da pro
dução também evocam maior flexibilidade de ha
bilidade. Por exemplo, as filosofias just in time 
(JIT) descritas no Capítulo 15 freqüentemente 
exigem aumento de flexibilidade. Se ocorrerem 

gargalos na produção, JIT admite poucos esto
ques para compensar as irregularidades no fluxo 
de trabalho. Sob essas circunstâncias, os funcio
nários podem ser solicitados a transferir-se para 
diferentes partes do processo produtivo, de modo 
a permitir a continuidade do fluxo de trabalho. 
Da mesma forma, JIT exige que os equipamentos 
sejam preparados mais rapidamente de uma tare
fa para outra. Isso pode acarretar que funcioná
rios individuais tenham que se juntar à equipe de 
preparação sempre que e quando for necessário. 

A conseqüência de tal flexibilidade de traba
lho é que ênfase maior é dada em treinamento, 
aprendizagem e gestão do conhecimento. Defi
nir qual conhecimento e experiência são neces
sários para desenvolver tarefas específicas e tra
duzi-los em atividades de treinamento são claros 
pré-requisitos para o estabelecimento eficaz de 
múltiplas habilidades. A natureza dos sistemas 
de remuneração também está mudando. Em vez 
de basearem o pagamento na produção, os siste
mas de remuneração estão agora mais relaciona
dos com a gama de habilidades que possui o in
divíduo. 

Flexibilidade de tempo 

Nem todos os indivíduos desejam trabalhar 
em tempo integral. Muitas pessoas, normalmen
te, por causa de responsabilidades familiares, de
sejam trabalhar somente uma parte de seu tem
po, às vezes só por algumas horas do dia, ou só 
em alguns dias específicos da semana (para cui
dar dos filhos etc.). Da mesma forma, emprega
dores podem não requerer o mesmo número de 
funcionários todo o tempo. Podem, por exemplo, 
necessitar de funcionários extras em períodos de 
demanda mais pesada. Em certa medida, a flexi
bilidade de habilidades pode permitir a transfe
rência de funcionários para onde está ocorrendo 
a demanda; por exemplo, o supermercado que 
transfere seus funcionários da atividade de repo
sição de prateleiras para a atividade de caixa, em 
períodos mais intensos. Entretanto, pode ser ne
cessário, em qualquer momento, variar o número 
absoluto de funcionários que estão trabalhando. 

Conjugar a oferta de funcionários com a de
manda por seus trabalhos é o objetivo dos siste
mas de trabalho "horário flexível" ou "flexi-tem
po". Estes sistemas podem definir um horário de 



trabalho para cada membro da equipe de funcio
nários e permitir que outros horários sejam acu
mulados flexivelmente. Outros arranjos incluem 
os esquemas de banco de horas, uma solução 
para a questão da gestão de capacidade descrita 
no Capítulo 11. 

Flexibilidade de localização - teletrabalho 

O balanço setorial do emprego também mu
dou. O setor de serviço na maioria dos países de
senvolvidos agora é responsável for algo entre 
70% e 80% de todos os empregos. Mesmo dentro 
do setor de manufatura, a proporção de pessoas 
com empregos indiretos (os que não estão direta
mente relacionados à fabricação de produtos) 
também mudou significativamente. Um resultado 
disso é que o número de empregos que são "es
pecíficos de certa localização" aumentou. Empre
go específico de localização é um emprego que 
precisa acontecer em determinada posição. Assim, 
um vendedor necessita trabalhar na loja, assim 
como um montador necessita trabalhar na linha 
de montagem. Muitos empregos, no entanto, po
dem ser desempenhados em qualquer localidade 
onde exista comunicação com o restante da orga
nização. Com a percepção desse fato, surgiu a 
idéia do teletrabalho, também conhecido como 
"locais de trabalho alternativos" (alternative 
workplaces - AW), "trabalho flexível", "trabalho 
em casa" (um conceito enganosamente limitado) 
e "escritório virtual". 

Graus de teletrabalho 

Nem todos os que têm oportunidade de tele
trabalhar vão requerer, ou mesmo desejar, o 
mesmo nível de separação de seus locais de tra
balho. Os Profs. Davenport e Pearlson13 identifi
caram cinco estágios de um continuum de arran
jos alternativos de trabalho: 

• 	 Telecomutação ocasional - esta é, prova
velmente, a forma mais comum; as pes
soas possuem escritórios fixos e ocasional
mente trabalham em casa. Trabalhadores 
de tecnologia da informação, acadêmicos e 
projetistas podem trabalhar dessa forma. 

13 DAVENPORT, T. H.; PEARLSON, K. Two cheers 
for the virtual office. Sloan Management Review, Summer, 
1998. 
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• 	 "Hotelaria" - este é um arranjo em que in
divíduos freqüentemente visitam o escri
tório, mas, como não estão sempre pre
sentes, não exigem um espaço fixo no 
escritório. Em vez disso, podem reservar 
um cubículo de escritório ("quarto de ho
tel") onde possam trabalhar. Profissionais 
de serviço, como consultores, podem usar 
esse tipo de arranjo. 

• 	 Trabalho em casa - provavelmente não 
possuem escritório próprio (embora pos
sam usar espaços de "hotel" ocasional
mente), mas possuem um pequeno escri
tório ou um espaço de escritório em casa. 
A maior parte do trabalho é desempenha
da pelo telefone ou Internet. Por exem
plo, trabalhadores de serviço ao consumi
dor ou telemarketing pessoal podem 
incluir-se nessa categoria. 

• 	 Mobilidade total - no extremo do conti
nuum, trabalhadores que nem mesmo 
possuem escritório em casa. Dependem 
totalmente de tecnologia de telecomuni
cação móvel. Equipes de campanha de 
vendas e trabalhadores de serviço ao con
sumidor podem ser encaixados nessa ca
tegoria. 

O nível de tecnologia de comunicação exigi
do varia com os diferentes níveis de teletrabalho. 
Telecomutação ocasional necessita apenas de um 
computador simples com acesso a endereço ele
trônico. Trabalho de mobilidade total pode po
tencialmente necessitar de aplicações mais sofis
ticadas sem fios. Entretanto, à medida que as 
demandas por tecnologia de teletrabalho aumen
tam, diminuem as necessidades dos funcionários 
por espaço físico. De fato, muito da justificativa 
para adoção do teletrabalho baseia-se no nível 
reduzido (muitas vezes dramático) da necessida
de de espaço físico de escritório. 

Comentário Crítico 

Existe sempre grande diferença entre o que é tecni
camente possível e o que é viável do ponto de vista orga
nizacional. Nenhum dos tipos de teletrabalho descritos 
está isento de problemas. Em particular, os tipos que ne
gam aos indivíduos a chance de encontrar os colegas 
enfrentam dificuldades. Os problemas identificados In
cluem: 

• 	Falta de socialização - escritórios são lugares so
ciais onde as pessoas podem adotar a cultura de uma 
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organização, como também aprender com trocas entre 
elas. É ingênuo pensar que todo o conhecimento pode 
ser codificado e aprendido formalmente a distância. 

• 	Eficácia de comunicação - uma grande parte da co
municação essencial que temos com colegas é de for
ma não planejada e do tipo "cara a cara". Essa comu
nicação acontece em ocasiões de encontro por acaso; 
mesmo assim, ela é importante para difundir informa
ção contextual, assim como completar pedaços de in
formação necessários ao trabalho. 

• 	Solução de problemas - geralmente, éainda mais efi
ciente eeficaz solicitar informalmente ajuda a uma co
lega do que formalmente fazer um pedido com uso de 
tecnologias de comunicação. 

• Ésolitário - isolamento entre teletrabalhadores é um 
problema real. Para muitos de nós, o local de trabalho 
fornece um foco principal para interação social. Uma 
tela de computador não é um substituto. 

.British Airways em Waterside 

Waterside é o complexo e o centro de treinamento 
"estado-da-arte" da British Airways, situado na sede da 
SAS, nos arredores de Estocolmo, em um prédio projeta
do há alguns anos pelo arquiteto Niels Torp. Ocomplexo 
envolve seis prédios dispostos ao longo de uma via co
mum, chamada "The Street". Todo o complexo possui 
seu próprio exterior voltado para pátios internos, ligados à 
rua principal, formando uma atmosfera de vilarejo ou de 
shopping, com árvores e fontes, cafés e restaurantes ro
deados de escritórios de vidro, passagens e elevadores. 

O complexo de Waterside junta, pela primeira vez, 
tripulantes de cabine e equipe de serviço ao consumidor 
(os funcionários de "uniformes") com profissionais de 
desenvolvimento de projetos, estrategistas e equipes de 
vendas (os funcionários de "ternos") em escritórios es
paçosos e arejados. Até o executivo-chefe divide seu es
critório com dois outros diretores, e a cunha sob a porta 
de entrada à área confirma a política de portas abertas. 
Todo o mobiliário e o equipamento nos prédios são 
Iguais; portanto, mudanças de escritórios são simples. 
Muitas mesas são compartilhadas e podem ser reserva
das por funcionários, conforme e quando necessário. Os 
números PIN oferecem acesso à rede de telefone e, 
como os computadores, podem fornecer acesso de qual
quer mesa. Da mesma forma, pequenos telefones sem 
fio podem ser levados e usados por todo o prédio, redu
zindo as anteriores altas contas de telefone celular. Ou
tros funcionários mais transitórios - funcionários de 
vendas, por exemplo - utilizam pontos onde podem usar 
o telefone ou computador, ou ainda conectar seus com
putadores portáteis. Até mesmo um aproveitamento 
mais eficiente do espaço foi conseguido com a criação 
de uma área comum, onde os empregados pOdem traba
lhar informalmente em um ambiente de saguão. Rotas e 

manuais de treinamento estão todos computadorizados e 
são de fácil acesso por todo o prédio. 

Ocomplexo de Waterside criou uma atmosfera rela
xante que incentiva a interação, a comunicação e o traba
lho de equipe. Os horários de trabalho são flexíveis, com 
os empregados sendo julgados por seu desempenho, em 
vez de sua assiduidade. De acordo com a companhia: 

"Os funcionários deveriam aproveitar a expe
riência de estar aqui, vindo ao prédio toda a sema
na ou aparecendo uma vez por semana. É um am
biente informal, muito moderno e transparente. 
As pessoas podem se ver e encontrar pessoas de 
outros departamentos. No prédio antigo, era dife
rente . As pessoas trabalhavam em seus próprios 
escritórios e tinham seus próprios espaços. Visi
tá-Ias era como entrar no território de outras pes
soas. A forma como operamos aqui é não só mais 
transparente, como também mais eficiente. " 

CONTROLE VERSUS 
COMPROMETIMENTO 

É importante reforçar novamente que, em
bora as tenhamos apresentado na ordem cronoló
gica de seu aparecimento, as várias abordagens 
não substituíram as anteriores. Os princípios de 
divisão de trabalho ainda hoje exercem influên
cia e têm seu lugar junto com idéias relativas a 
empowerment e todas as outras abordagens. Há, 
todavia, claras diferenças entre as abordagens, 
tanto nos métodos como nas "técnicas" que elas 
adotam para projetar o trabalho e, mais impor
tante, em suas metas e filosofias subliminares. A 
diferença mais óbvia entre abordagens é relativa 
à ênfase que colocam na necessidade de gerencia
mento para controlar o trabalho e no desejo de 
obter o comprometimento do pessoal que desem
penha o trabalho. 

A Figura 9.12 mostra como o equilíbrio en
tre controle e comprometimento moveu-se com o 
surgimento de cada abordagem do projeto do 
trabalho. A divisão de trabalho é totalmente preo
cupada com controlar o trabalho feito pelo pes
soal. O controle gerencial sobre o trabalho per
mite que ele seja reduzido, colocado em rotina e, 
portanto, tornado mais eficiente. A administra
ção científica, em sua forma original, pode tam
bém ser vista como preocupada exclusivamente 
com controlar a forma como o trabalho é desem
penhado. Novamente, é dito que o controle é ne
cessário para encontrar o "melhor" método de 
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fazer o trabalho. Todavia, os recentes desenvolvi
mentos em estudo do método poderiam ser vis
tos como movendo o uso das técnicas da admi
nistração científica mais para as mãos do pessoal 
operacional e, portanto, aumentando sua preocu
pação com o comprometimento do pessoal. A er
gonomia, por estar preocupada com a forma 
como o pessoal responde às condições físicas e 
ambientais, pode ser considerada como, pelo me
nos em parte, uma tentativa de influenciar seu 
comprometimento. A ergonomia, contudo, está 
mais preocupada com as respostas fisiológicas do 
pessoal do que com suas respostas psicológicas. 

As abordagens comportamentais do projeto 
do trabalho concentram-se muito mais no com
prometimento do pessoal com seu trabalho e, na 
verdade, colocam o engajamento e a motivação 
do pessoal como o tema central do projeto do 
trabalho. Finalmente, o empowerment não apenas 
destaca o comprometimento do pessoal, mas 
também transfere para ele pelo menos parte do 
controle sobre seu trabalho. Paradoxalmente, 
isso move a ênfase de volta ao controle, mas ago
ra é o controle individual ou de grupo em vez do 
controle "gerencial". 

Da mesma forma, o trabalho em equipe en
fatiza tanto o comprometimento como o controle 
do grupo. O trabalho flexível é mais difícil de ca
racterizar dessa maneira. Certamente, oferece o 
potencial para os indivíduos reconciliarem alguns 
aspectos da vida familiar e da vida profissional. 
Entretanto, a tecnologia de que alguns teletraba
lhos dependem pode exercitar um controle insi
dioso sobre as atividades de trabalho. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Quais são as principais decisões em pro
jeto do trabalho? 

• 	 O projeto do trabalho envolve decidir 
quais tarefas alocar para cada pessoa na 
organização, e em qual seqüência desem
penhá-las, onde alocar o trabalho, quem 
mais estaria envolvido com ele, como as 
pessoas devem interagir com seu local de 
trabalho e seu ambiente imediato, quanta 
autonomia será dada ao pessoal e quais 
habilidades deverão ser desenvolvidas no 
pessoal. 

Pessoal tratado 
como custo 

Pessoal tratado 
como recurso 

~nflla no controla 
garancial 

Divisão de trabalho 

Administração 
I científica 

Ênfase no comprometimento e 
engajamento do pessoal 

Es1udo do método 

autogerenciado 

k" 

I 
ErgonomiaI 	 I 
I Abordagens comportamentais I 

EmpowermentI 	 J 
Trabalho de equipeI 	 1 

Trabalho flexívelI 	 I 

W4"0' 9.12 As diferentes abordagens do projeto do trabalho: cada uma implica equilíbrio diferente entre 
controle e comprometimento. 
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Quais são os principais objetivos do pro
jeto do trabalho? 

• Todas as decisões de projeto de trabalho 
deveriam tentar planejar trabalhos que 
possam envolver o interesse dos funcioná
rios, sejam inerentemente seguros e ofere
çam razoável qualidade de vida de traba
lho, assim como atendam aos objetivos 
mais convencionais da administração de 
operações - qualidade, rapidez, confiabili
dade, flexibilidade e custo. 

Quais têm sido as principais influências 
na prática do projeto de trabalho? 

• Historicamente, a primeira influência foi 
o conceito da divisão de trabalho. Isso en
volve tomar uma tarefa total e dividi-la 
em partes separadas, cada uma das quais 
pode ser alocada para um diferente indi
víduo desempenhar. As vantagens dos tra
balhos altamente divididos são relativas à 
redução de custos. Todavia, os trabalhos 
altamente divididos são monótonos e, em 
sua forma extrema, contribuem para da
nos físicos. 

• A administração científica tomou algumas 
das idéias da divisão de trabalho, mas as 
aplicou mais sistematicamente. A área do 
estudo do trabalho (dividida entre estudo 
do método e medida do trabalho) é mais 
freqüentemente associada com os princí
pios da administração científica. O estudo 
do trabalho é convencionalmente dividido 
em estudo do método (a forma pela qual 
métodos e atividades dentro dos trabalhos 
são determinados) e medição do trabalho 
(preocupada com medir o tempo que de
veria ser consumido para desempenhar os 
trabalhos). Como a administração científi
ca, em sua forma original, caiu das boas 
graças, formas novas nas quais o próprio 
pessoal operacional desempenha análises 
de estudo do método foram aplicadas 
com sucesso mais recentemente. 

• A ergonomia preocupa-se primariamente 
com os aspectos fisiológicos do projeto do 
trabalho. Ela envolve o estudo de como o 
corpo humano encaixa-se no local de tra
balho e de como os seres humanos rea
gem ao ambiente imediato, especialmente 
a suas características de calor, iluminação 
e barulho. 

• 	Os modelos comportamentais do projeto 
do trabalho estão mais preocupados com 
as reações dos indivíduos e suas atitudes 
em relação a seus trabalhos. Discute-se 
que os trabalhos que são projetados para 
preencher as necessidades de auto-estima 
e desenvolvimento pessoal das pessoas 
têm maior probabilidade de resultar em 
desempenho satisfatório do trabalho. 

• O princípio do projeto do trabalho de em
powerment concentra-se em aumentar a 
autonomia que os indivíduos têm de con
formar a natureza de seus trabalhos. 

• O trabalho de equipe pode juntar duas coi
sas: a mistura necessária de habilidades e 
o fato de as decisões serem tomadas por 
pessoas que irão administrar os resultados. 

• Trabalho flexível envolve indivíduos que 
sejam capazes de mudar a natureza de 
seus trabalhos, o tempo despendido em 
seus trabalhos e a localização onde os tra
balhos são desempenhados. Embora so
mente aplicável a determinados tipos de 
trabalho, o trabalho flexível pode ter im
pacto significativo. 

Como diferem as influências no projeto 
do trabalho? 

• A maior diferença baseia-se no equilíbrio 
relativo entre os dois conceitos de contro
le sobre o trabalho e de comprometimento 
dos funcionários que realizam o trabalho. 
A progressão cronológica das influências 
sobre o projeto do trabalho desde a divi
são de tarefas até o empowerment é am
plamente alinhada com o movimento de 
mudança da ênfase de controle gerencial 
para a ênfase em comprometimento e en
gajamento dos funcionários. 

ESTUDO DE CASO 

South West Cross Bank 

Por volta do final da década de 90, a maior parte da 
indústria de bancos de varejo estava encarando níveis de 
competição sem precedentes. Isso se devia, parcialmen
te, ao resultado da capacidade em excesso (muitas cida
des tinham quatro ou mais agências em um raio de 100 
metros uma da outra) e parcialmente pela presença de 
novos ingressantes no mercado, incluindo seguradoras e 
outros varejistas, como supermercados. Muitos dos no
vos bancos de varejo concentraram-se em poucos pro



dutos simples, tais como contas correntes, contas de 
depósito e hipotecas, em contraste com bancos conven
cionais, que ofereciam centenas ou mesmo milhares de 
produtos diferentes. Ao mesmo tempo, novos sistemas 
de serviço, como banco por telefone e por Internet, esta
vam sendo introduzidos. 

O South West Cross Bank (SWX) não tinha tido 
bom desempenho e estava no quartil inferior dos gran
des bancos da Europa. Entretanto, possuía uma imagem 
forte como marca de varejo, participação alta de merca
do em alguns setores (como empréstimos a pequenos 
negócios) e um confiável, mas não espetacular, histórico 
de lucros. A percepção, no entanto, era de que estava 
atrasado para reconhecer a importância de desenvolver 
seu setor de operações. Muitos outros grandes bancos 
foram bem mais rápidos em instalar os mais novos sis
temas de informação, permitindo a automação de muitas 
atividades rotineiras. Vários concorrentes testaram a 
centralização e/ou regionalização das operações de roti
na, tais como telefonia e correspondência, que tinham 
sido implantados anteriormente nas agências. Isso libe
rou os funcionários para vender os produtos financeiros 
e, ao mesmo tempo, introduziu eficiências que jamais 
poderiam ser alcançadas de outra forma. Alguns bancos, 
no entanto, tiveram que pagar um alto preço. Nem todos 
os clientes estavam satisfeitos com as mudanças, e al
guns bancos passaram a ter uma publicidade ruim. 

Esta carta para um jornal nacional era típica da si
tuação: 

"Meu banco recentemente introduziu, sem 
qualquer aviso, um sistema bizarro pelo qual o 
consumidor não pode telefonar para seu gerente 
de agência, ou escrever para ele e esperar que re
ceba a carta e a responda. Um correntista londrino 
agora tem que ligar para um número no País de Ga
les, onde a ligação será encaminhada para algum 
ponto central que lidará com questões gerais, ba
lanços de contas, pedidos em processamento, de
clarações etc. Se o correntista escrever para seu 
gerente de contas, este não verá a carta que, fre
qüentemente, parece desaparecer. Quando o cor
rentista não recebe uma resposta, ele não tem 
idéia de para quem ligar para rastrear o que acon
teceu. Em outras palavras, não existe um ponto de 
contato com o banco. Esse tratamento estarrece
dor está sendo dado a todos os correntistas, não 
importando a antigüidade do relacionamento. To
dos os que conheço estão reclamando muito a 
esse respeito. " 

Ocomentário do editor foi : 

" Todos os que conheço estão reclamando 
também. Simpatizo profundamente com os corren
tistas e já havia comentado sobre isso anterior
mente neste jornal. Em uma tentativa de cortar 
custos, todos os grandes bancos introduziram cen
tros de atendimento ao consumidor por telefone 

PROJETO F ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 305 

com mensagens gravadas automáticas que exigem 
que você disque os números de acesso para obter 
informações sobre sua conta. Essas agências são 
conhecidas na indústria como 'fábricas'. " 

Tendo implantado a mudança operacional tardiamen
te, o SWX teve avantagem de poder aprender com os er
ros dos concorrentes. Decidiu-se que uma mudança ra
dicai era necessária para fazer com que a operação de 
varejo se tornasse mais eficiente em abaixar os custos e 
mais eficaz em melhorar a qualidade do serviço dado ao 
consumidor. Ambos os objetivos deveriam ser alcança
dos simultaneamente, usando os mais recentes equipa
mentos. 

O SWX embarcou em um dos mais caros progra
mas de mudanças operacionais jamais conduzido na in
dústria européia de banco. Oprojeto, orçado em aproxi
madamente três bilhões de euros, foi planejado para se 
desenvolver durante dois anos e reprojetar quase todo o 
processo da divisão do banco varejista. A maioria dos 
processos que tinham sido implantados anteriormente 
nas agências foi transferida para grandes centros de pro
cessamento especializados, permitindo a redução de fun
cionários e a economia de espaço em cada agência. 
Espaços valiosos de trabalho de retaguarda puderam ser 
vendidos ou alugados para outros negócios, enquanto 
mais espaço pôde ser destinado ao trabalho de linha de 
frente e a atividades de atendimento de clientes. Os fun
cionários das agênCias anteriormente lidavam tanto com 
atendimento a clientes, como também com uma grande 
variedade de trabalho de retaguarda. Estas incluíam pro
cessamento de cheques, extratos, atendimento por tele
fone de correntistas das agênCias, elaboração de cartas e 
processamento de débitos diretos e outros pagamentos. 
Uma antigafuncionária da agência, Christina Kusonki, re
sumiu seus sentimentos a respeito das mudanças pro
postas. 

"Com a expectativa de redução pela _metade 
do número de funcionários da agência, aqueles de 
nós que foram solicitados a continuar vão ver 
grandes mudanças em seus empregos. Atualmen
te, temos que fazer uma variedade de tarefas, in
cluindo algumas tediosas, como processamento de 
cheques. Todavia , essa rotina de trabalho só dura 
cerca de meia hora e, então, podemos fazer outra 
atividade, conforme solicitado pelo gerente assis
tente. Todo dia é diferente, porque a combina
ção de tarefas muda sempre e nós trabalhamos 
com pessoas diferentes quando elas necessitam 
de ajuda. Por exemplo, sextas-feiras são, geral
mente, muito ocupadas devido ao movimento no 
caixa, com clientes retirando dinheiro para o final 
de semana. Às segundas-feiras, temos, normal
mente, mais cheques para depositar e mais cha
madas telefônicas também. Sob o novo sistema, 
não haverá quase nenhum trabalho de retaguarda; 
portanto, ficaremos 'no show' da manhã até a noi
te. Não poderemos bater um papo longe da visão 
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do público, como fazíamos antes, enquanto execu
távamos algumas tarefas administrativas. E a 
pressão vai ser para sermos agradáveis com os 
correntistas e aproveitarmos qualquer oportunida
de para vender seguro ou outro produto qualquer. 
E o que fazer com o horário do almoço com tantos 
clientes entrando? Para ser honesta, não estou 
ansiosa para começar a nova rotina de jeito ne
nhum, e só espero que os correntistas sejam muito 
pacientes e leais ao banco. Nosso gerente já nos 
mandou uma série de relatórios executivos, e tem 
assegurado o fato de sermos sua equipe seleta, 
mas não estou convencida disso. Cada um de nós 
vai ser responsável por atender a um consumidor 
de cada vez; portanto, não consigo ver como pode
remos trabalhar como uma equipe empowered, 
como ele mesmo descreveu. Na verdade, acho que 
será um emprego pior - ficaremos muito isolados 
uns dos outros e constantemente sob pressão. Vou 
tentar, mas se meus receios se confirmarem, vou 
pleitear uma vaga no centro de atendimento ao 
consumidor. Existem mais de 300 funcionários lá, 
que trabalham em equipes de 10, e o centro já 
conseguiu a reputação de ser um bom lugar para 
se trabalhar (..) os mais novos equipamentos de 
telefonia, um bom escritório e gerentes que ouvem 
as sugestões das equipes e indivíduos. Não acho 
que teremos muito futuro nas agências. " 

Nessa noite, em um evento social no bar local, 
. Christina encontrou uma antiga colega, Silvia Lowener, 

que foi a primeira pessoa a deixar a agência do banco, 
três semanas antes. Ela agora trabalha diariamente no 
novo centro de processamento de cheque (CPC), a 20 
km de distância. Inevitavelmente, logo começaram a falar 
sobre trabalho e Silvia estava cheia de entusiasmo com o 
novo emprego: 

"A princípio, achei o emprego muito chato, 
mas ao menos não tínhamos que nos envolver em 
nenhum problema com os correntistas, já que eles 
não têm acesso ao local. Trabalhamos em equi
pes, e estou alocada no departamento de entrada 
de dados, onde lemos imagens digitais (fotografias 
eletrônicas) dos cheques e checamos o valor mos
trado. Nós só checamos aqueles que o sistema de 
reconhecimento óptico de caráter automático 
(OCR) não consegue ler, o que inclui muitas letras 
de mão terríveis. A maior parte do trabalho vem 
das agênCias de varejo a partir do horário do almo
ço; então, trabalhamos em turnos verspertino e 
noturno. Trabalho seis horas. a partir das quatro 
da tarde. Estou em uma equipe de oito pessoas e 
nossa estação de trabalho segue um arranjo físico 
octogonal, de modo que podemos ver um ao outro. 
Ochefe da equipe é um dos oito e é responsável 
pela produção e pelo desempenho de qualidade, o 
que será comparado com a produção das outras 

equipes daqui e dos outros centros. Somos solici
tados a checar 12.000 caracteres por hora, o que 
dá cerca de 3.000 cheques; portanto, precisamos 
concentrar-nos muito. Temos sempre 15 minutos 
de intervalo a cada duas horas e alguns saem para 
fumar, enquanto outros socializam-se em volta de 
um café. Nós nos reunimos com a equipe por 10 
minutos no início de cada turno. Somos encoraja
dos a formar equipes de melhoria em nossa própria 
área, cobrindo todo o processo. Já fizemos várias 
boas sugestões para melhoria, mas a maior parte 
envolve reprogramação; portanto, existe uma espe
ra grande até conseguirmos as mudanças deseja
das. Acho que logo não teremos mais o que fazer. " 

"Estamos perto do final do processo aqui. Os 
pacotes de cheque são entregues periodicamen
te das agênCias por uma empresa de segurança; os 
códigos de barra são escaneados e os pacotes são 
pesados e assinados pelo departamento de recebi
mento. Eles são acumulados em um carrinho até 
que este fique cheio. O carrinho é levado até o 
compartimento de preparação, onde os pacotes 
são abertos e os bolos de cheques extraídos. Fun
cionários os revistam, retirando qualquer grampo 
de metal, elástico e perfurações nas bordas dos 
cheques que possam obstruir as máquinas de lei
tura óptica. Quando isso está feito, os bolos de 
cheques são vibrados em uma máqUina especial 
para alinhar duas extremidades em preparação 
para alimentar a máquina de leitura óptica. Os bo
los preparados são colocados em bandejas em car
rinhos que são levados, quandO cheias, para a sala 
da máquina OCR, onde esperam em uma fila até 
que um operador coloca-as na máquina. Aprimeira 
leitura por meio da máquina registra a imagem e 
imprime código de identificação nos cheques. A 
imagem digital ou é lida com sucesso pelo compu
tador de leitura, ou nos é encaminhada para che
cagem manual. Uma vez que tudo isso tenha sido 
feito, e o balanço dos lotes confere (créditos e dé
bitos precisam bater exatamente), os cheques são 
realimentados na máquina. A segunda leitura se
para os cheques de acordo com obanco de origem 
na preparação para o envio dos cheques a Lon
dres. Os cheques separados são empacotados (por 
banco), levados ao Departamento de Recebimento 
e enviados para Londres. " 

Questões 

1. 	 Como essas mudanças afetam o trabalho de um ge
rente de agência? Quais novas habilidades seriam 
necessárias? 

2. 	 Qual seria o efeito no projeto do trabalho dos funcio
nários da agência, em termos dos elementos do mo
delo de projeto "comportamental"? 

3. 	 Compare em que medida o empowerment é viável e 
desejável em uma agência e no centro de CPC. 



4. 	 Prepare um fluxograma para a operação de proces
samento de cheque. Quantas etapas do processo 
agregam valor? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Imagine que você e quatro amigos têm 
que se preparar para servir uma refei
ção de cinco pratos para 20 pessoas. 
Identifique e descreva os principais ele
mentos que estarão envolvidos no pro
jeto do trabalho. 

2. 	 Explique como o projeto do trabalho de 
produzir transparências para aulas na 
universidade pode afetar seu desempe
nho. 

3. 	 Explique a diferença entre divisão de 
trabalho e administração científica. 

4. 	 Reúna-se com alguns colegas e faça um 
estudo de método de uma operação, 
por exemplo, o carregamento e descar
regamento de uma balsa local, uma pe
quena operação de fornecimento de re
feições ou uma tarefa de jardinagem. 
Que melhoramentos você poderia fazer 
e quantos poderiam ser aceitáveis para 
os operadores envolvidos? 

5. 	 Desenhe um gráfico de processo para as 
seguintes tarefas: 
- colocar papel em uma impressora; 
- trocar o pneu de um carro; 
- fazer uma xícara de café. 

6. 	 Avalie o projeto do local de trabalho de 
sua sala de aula. 

7. 	 Explique por que alguns gerentes de 
produção podem estar preocupados em 
implementar revezamento, enriqueci
mento e alargamento do trabalho. 

8. 	 Explique em que o empowerment difere 
das abordagens comportamentais. 

9. 	 Como o empowerment pode diferir nas 
organizações de serviços profissionais e 
de serviços de massa? Ilustre sua res
posta com referências a organizações de 
sua escolha. 
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Parte 111, 

Plá.rtéjattferito e Controle 

o projeto físico de uma operação produtiva deve pro

porcionar recursos capazes de satisfazer às exigências dos 

consumidores. O planejamento e controle preocupa-se com 

operar esses recursos no nível diário, de modo a fornecer 

bens e serviços que preencherão as exigências dos consumi

dores. Esta pane do livro atentará para diversos aspectos 

do planejamento e controle, incluindo algumas abordagens 

especializadas que são usadas em tipos particulares de ope

rações. 
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Questões-chaves da Produção 

Capítulo 10 - Natureza de planejamento e controle -----------

• 	 Que é planejamento e controle? 

• 	 Qual é a diferença entre o planejamento e o controle? 

• 	 Como a natureza da demanda afeta o planejamento e o 
controle? 

• 	 Que está envolvido em planejamento e controle? 

Capítulo 11 - Planejamento e controle da capacidade -~----------

• 	 Que é planejamento e controle de capacidade? 

• 	 Como a capacidade é medida? 

• 	 Quais são as formas ele lidar com as flutuações da de
manda? 

• 	 Como as operações planejam seus níveis de capacidade? 

• 	 Como as operações controlam seus níveis de capacidade? 

Capítulo 12 - Planejamento e controle de estoque 

• 	 Que é estoque? 

• 	 Por que estoque é necessário? 

• 	 Quanto estoque uma operação deveria manter? 

• 	 Quando uma operação deveria repor o estoque? 

• 	 Como o estoque deveria ser controlado? 

Capítulo 13 - Planejamento e controle da cadeia de suprimentos 

• 	 Que é a gestão da cadeia de suprimentos e outras ativida
des relacionadas como compras, distribuição física , logís
tica e gestão de materiais? 

• 	 Como pode o relacionamento entre operações em cada ca
deia de suprimentos afetar a forma como ela funciona? 

• 	 É necessário que os objetivos da cadeia de suprimentos se
jam diferentes em diferentes circunstâncias? 

• 	 Qual é o padrão "natural" de comportamento em cadeias 
de suprimento? 



Capítulo 14 - MRP 

• 	 Que é MRP? 

• 	 Qual o processo envolvido no planejamento e controle 
MRP? 

• 	 Quais são os principais elementos de um sistema tv1RP? 

• 	 Que é "ciclo fech ado" MRP? 

• 	 Que são MRPII e ERP (Enterprise Resource Planning)? 

Capítulo 15 - Planejamento e controle just in time 

• 	 Que é o just in time e como difere das práticas de opera
ções tradicionais? 

• 	 Quais são os principais elementos da filosofia JIT? 

• 	 Quais são as técnicas de JIT? 

• 	 Como o JIT pode ser usado para planejamento e controle? 

• 	 O JIT pode ser usado em operações de serviço? 

• 	 O JIT e o MRP podem coexistir? 

Capítulo 16 - Planejamento e controle de projetos 

• 	 Que é projeto e o que é gestão de projeto? 

• 	 Por que é importante compreender o ambiente em que o 
projeto acontece? 

• 	 Como os projetos específicos são definidos? 

• 	 Que é planejamento de projeto e por que é importante? 

• 	 Quais técnicas podem ser usadas para planejamento de 
projeto? 

• 	 Que é controle de projeto e como é feito? 

Capítulo 17 - Planejamento e controle de qualidade 

• 	 Como podemos definir qualidade? 

• 	 Como podemos diagnosticar os problemas de qualidade? 

• 	 Que passos levam à conformidade como as especificações? 

• 	 Como o controle estatístico de processo pode ajudar no 
planejamento e controle da qualidade? 

• 	 Como a amostragem de aceitação pode ajudar o planeja
mento e controle da qualidade? 





10 
Natureza de. Planejamento 
e Controle")'., .11" "r" 

INTRODUÇÃO 

Dentro dos limites impostos por seu projeto, 
uma operação deve operar continuamente, Com 
isso, preocupa-se com o "planejamento e contro
le" - gerenciar as atividades da operação produti
va, de modo a satisfazer de forma contínua à de
manda dos consumidores, Qualquer operação 
produtiva requer planos e controle, mesmo que o 
grau de formalidade e os detalhes possam variar, 
Algumas operações são mais difíceis de planejar 
do que outras, As que têm um alto nível de impre
visibilidade podem ser particularmente difíceis de 
planejar. Algumas operações são mais difíceis de 
controlar do que outras, As que têm um alto grau 
de contato com os consumidores podem ser difí
ceis de controlar devido à natureza imediata de 

suas operações e à variabilidade que os consumi
dores possam impor às mesmas. Este capítulo in
troduz e dá uma visão geral de alguns dos princí
pios e métodos de planejamento e controle. 
Alguns deles, como o MRP (planejamento das ne
cessidades de materiais) e o JIT (just in time), 
têm evoluído para conceitos mais elaborados e 
são examinados em capítulos independentes. De 
forma semelhante, existem ferramentas especia
listas para planejar e controlar ambientes de pro
jeto e um capítulo individual é dedicado a essa 
área. Em todos os casos, contudo, os diferentes 
aspectos do planejamento e controle podem ser 
vistos como representando a conciliação entre 
suprimento (chamado também e indistintamente 
"suprimento" aqui) e demanda (veja Figura 10.1). 

Fornecimento de 
produtos e 
serviços 

Planejamento 
e·controle 

Demanda por 
produtos e 

se rviços 

Recursos da 

As atividades 
que conciliam 
fornecimento 
e demanda Consumidores da 

operação 
produtiva 

wailFi 10.1 Afunção de planejamento e controle concilia o fornecimento dos produtos e serviços de 
uma operação com sua demanda. 
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[ Que é planejamento e controle? 

Qual é a diferença entre planejamento e controle?
Capítulo 10 

Questões-chaves 
CORlO a natureza da demanda afeta oplanejamento e controle? 

Que está envo lvidoem planejamento e controle? 

QUE É PLANEJAMENTO E CONTROLE? 

A Parte II deste livro examinou as atividades 
de projeto. Essas atividades de projeto determi
nam a forma e a natureza do sistema e os recur
sos que contém e, embora afetem os processos vi
gentes de administração da produção, não se 
preocupam com o andamento do processo no 
dia-a-dia. Esse é o propósito do planejamento e 
çontrole - garantir que os processos da produção 
ocorram eficaz e eficientemente e que produzam 
produtos e serviços conforme requeridos pelos 
consumidores. 

Considere, por exemplo, a forma como uma 
cjrurgia de rotina é organizada em um hospital. 
Quando um paciente chega e é admitido no hos
pital, muito do planejamento para a cirurgia já 
aconteceu. A sala de operações já foi reservada e 
os médicos e as enfermeiras que irão participar 
da operação já receberam todas as informações 
com relação à condição do paciente. Cuidados 
pré e pós-operatórios já foram definidos. Tudo 
isso envolve pessoal e instalações em diferentes 
partes do hospital. Todos precisam receber as 
mesmas informações, e suas atividades precisam 
ser coordenadas. Logo que o paciente chega, será 
examinado, para a equipe certificar-se de que sua 
condição é a esperada (mais ou menos da mesma 
forma que um material é inspecionado quando 
chega à fábrica). Sangue, se necessário, será re
servado após verificação da compatibilidade, e 
qualquer medicação necessária será colocada à 
disposição (da mesma forma que diferentes ma
teriais são reunidos na fábrica). Qualquer mu
dança de última hora pode requerer algum grau 
de replanejamento. Por exemplo, se o paciente 
demonstrar sintomas inesperados, colocá-lo em 
observação poderá ser necessário antes que ocor
ra a cirurgia. Isso não só afetará o próprio trata
mento do paciente, como outros pacientes talvez 
precisem ser reprogramados (da mesma forma 
que máquinas podem necessitar de reprograma

ção se um trabalho sofre atraso na fábrica). 
Todas essas atividades de programação, coorde
nação e organização são relacionadas com o pla
nejamento e controle do hospital. 

Conciliação de suprimento e demanda 

No Capítulo 3, quando discutimos estratégia 
de produção, abordamos os objetivos estratégicos 
da produção em termos da conciliação entre os 
requisitos do mercado e os recursos da produção. 
Planejamento e controle podem ser vistos da 
mesma forma. Por um lado, temos os recursos da 
operação que têm a capacidade de fornecer ao 
consumidor, mas aos quais ainda não foram da
das instruções de como fazer isso. Por outro lado, 
temos um conjunto de demandas, tanto gerais 
como específicas dos consumidores. As atividades 
de planejamento e controle proporcionam os sis
temas, procedimentos e decisões que conciliam 
essas duas entidades. Esse modelo de planeja
mento e controle, como atividade conectora en
tre suprimento e demanda, é o que vamos usar 
nesta parte do livro. Os diferentes aspectos de su
primento e demanda, e as diferentes circunstân
cias sob as quais suprimento e demanda devem 
ser conciliados, serão tratados nos vários capítu
los. No entanto, em todo caso, o propósito é o 
mesmo - fazer a conexão entre os dois, que vai 
disparar a produção no sentido de satisfazer a 
seus consumidores. 

Diferença entre planejamento e controle 

Neste texto, escolhemos tratar o planeja
mento e o controle juntos. Isso porque a divisão 
entre planejamento e controle não é clara, nem 
na teoria, nem na prática. Todavia, há algumas 
características gerais que ajudam a distinguir os 
dois. Um plano é uma formalização de o que se 



pretende que aconteça em determinado momen
to no futuro. Um plano não garante que um 
evento vá realmente acontecer; é uma declaração 
de intenção de que aconteça. Os planos, contudo, 
são baseados em expectativas, e expectativas são 
apenas esperanças relativas ao futuro. Quando 
operações tentam implementar planos, as coisas 
nem sempre acontecem como esperado. Os con
sumidores mudam de idéia de o que eles querem 
e quando querem. Os fornecedores nem sempre 
podem entregar pontualmente, máquinas podem 
quebrar, funcionários podem faltar por doença. 
Controle é o processo de lidar com essas varia
ções. Pode significar que os planos precisem ser 
redesenhados a curto prazo. Também pode signi
ficar que será preciso fazer uma "intervenção" na 
operação para trazê-la de volta aos "trilhos". Por 
exemplo, encontrar um novo fornecedor, que 
possa entregar rapidamente, consertar a máquina 
que quebrou ou mover o pessoal de uma parte da 
operação para outra, para cobrir ausências. O 
controle faz os ajustes que permitem que a ope
ração atinja os objetivos que o plano estabeleceu, 
mesmo que os pressupostos assumidos pelo pla
no não se confirmem. 

Podemos definir o plano como um conjunto 
de intenções para o que deveria ocorrer e o con
trole como um conjunto de ações que visam ao 
direcionamento do plano, monitorando o que 
realmente acontece e fazendo eventuais mudan
ças necessárias. 

Planejamento e controle de longo, médio e 
curto prazo 

A natureza do planejamento e controle 
muda ao longo do tempo. No longo prazo, os ge
rentes de produção fazem planos relativos ao que 
eles pretendem fazer, que recursos eles precisam 
e quais objetivos eles esperam atingir. A ênfase 
está mais no planejamento do que no controle, 
porque existe ainda pouco a ser controlado. Eles 
vão usar previsões da demanda provável, descri
tas em termos agregados. O hospital vai fazer 
planos para "2.000 pacientes", sem necessaria
mente ir aos detalhes da necessidade individual 
deles. De maneira semelhante, os recursos serão 
planejados de forma agregada. Por exemplo, o 
hospital pode planejar ter 100 enfermeiras e 20 
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médicos, mas, novamente. sem decidir a respeito 
de seus atributos específicos. Ao levar adiante 
suas atividades de planejamento, os gerentes de 
produção estarão preocupados principalmente 
com atingir as metas financeiras. Orçamentos se
rão desenvolvidos, que identifiquem as metas de 
custos e receitas que se pretende alcançar. 

O planejamento e o controle de médio pra
zo estão preocupados com planejar em mais de
talhes (e replanejar, se necessário) . Eles olham 
para frente para avaliar a demanda global que a 
operação deve atingir de forma parcialmente de
sagregada. Nesse momento, por exemplo, o hospi
tal deve distinguir os diferentes tipos de deman
da. O número de casos de pacientes que chegam 
por acidentes e emergência precisará ser separa
do do número de casos que exigem tratamento 
de rotina. Similarmente, os recursos terão que 
ser definidos em termos mais desagregados. Por 
exemplo, diferentes categorias de pessoal deve
rão ser identificadas, e as quantidades de pessoal 
de cada categoria precisarão ser definidas. Não 
menos importante, planos contingenciais terão 
que ser pensados de forma que permitam leves 
desvios dos planos. Essas contingências agirão 
como recurso de "reserva" e farão o planejamen
to e controle mais fácil a curto prazo. 

No planejamento e no controle a curto pra
zo, muitos dos recursos terão sido definidos e 
será difícil fazer mudanças de grande escala nos 
recursos. Todavia, intervenções a curto prazo são 
possíveis se as coisas não correm conforme os 
planos. Nesse estágio, a demanda será avaliada 
de forma totalmente desagregada. O hospital es
tará tratando de todos os tipos de procedimentos 
cirúrgicos como atividades individuais. De ma
neira mais importante, os pacientes estarão sen
do identificados por nome e estarão sendo defini
dos tempos específicos para seus tratamentos. Ao 
fazer intervenções e mudanças no plano a curto 
prazo, os gerentes de produção estarão tentando 
equilibrar a qualidade, a rapidez, a confiabilida
de, a flexibilidade e os custos de suas operações 
de forma ad hoc. É improvável que eles tenham 
tempo para fazer cálculos detalhados dos efeitos 
de suas decisões de planejamento e controle de 
curto prazo sobre todos esses objetivos, mas uma 
compreensão geral das prioridades formará o 
pano de fundo para sua tomada de decisões. 
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Importância do planejamento 
ou controle 

Planejamento 

Controle 

Planejamento e controle de longo prazo 

• Usa previsões de demanda agregada 
• Determina recursos de forma agregada 
• Obj etivos estabelecidos em grande parte 

em termos financeiros 

Planejamento e controle de médio prazo 

• Usa previsões de demanda desagregada 
• Determina recursos e contingência 
• Objetivos estabelecidos tanto em termos 

financeiros como operacionais 

Planejamento e controle de curto prazo 

• Usa previsões de demanda totalmente 
desagregada ou real 

• Faz intervenções nos recursos para 

corrigir desvios dos planos 


• Considerações de objetivos operacionais 
ad hoc (caso acaso) 

W4iiF' 10.2 Equilíbrio entre atividades de planejamento e controle muda a longo, médio e curto prazos. 

A Figura 10.2 ilustra como os aspectos de 
planejamento e controle variam em importância, 
conforme a proximidade da data do evento. 

NATUREZA DO SUPRIMENTO E DA 
DEMANDA 

Se planejamento e controle é o processo de 
conciliar demanda e suprimento, então a nature
za das decisões tomadas para planejar e contro
lar uma operação produtiva dependerão tanto da 
narureza da demanda como da natureza do su
primento nessa operação. Nesta próxima seção, 
examinaremos algumas diferenças na demanda e 
no suprimento que podem afetar a forma pela 
qual gerentes de produção planejam e controlam 
suas atividades. 

Incerteza no suprimento 

Algumas operações são razoavelmente pre
visíveis e usualmente correm conforme o plano. 

Nessas situações, a necessidade de controle é mí
nima. Por exemplo, os serviços de TV a cabo 
apresentam programas em horário definido, nas 
casas de seus assinantes, por meio de uma tecno
logia confiáveL É raro que o horário de um plano 
não seja cumprido. Inversamente, comemorações 
e paradas em pequenas cidades raramente acon
tecem de acordo com o plano. As bandas demo
ram mais para chegar do que o esperado, alguns 
dos atos programados podem atrasar no trajeto 
até o local, alguns convidados não chegam no dia 
marcado, O evento requer um bom mestre de ce
rimônias para mantê-lo em andamento e a multi
dão entretida. O mestre de cerimônias e seus aju
dantes exercem muito do controle de curto 
prazo, que é usado para minimizar a insatisfação 
do consumidor. 

Suprimento confiável requer disponibilidade 
de todos os recursos transformados e em trans
formação. Se algum faltar, é provável que o su
primento não ocorra. Assim, para compreender a 
incerteza no suprimento, é importante considerar 
a incerteza de cada recurso de entrada que go
verna o suprimento. 



Operações de controle na Air France1 

As dificuldades associadas ao planejamento dos 
programas de vôo, que envolvem os recursos de uma li
nha aérea importante como a Air France, em termos 
mundiais, e a necessidade de garantia de pontualidade 
dos vôos faz com essa operação seja uma tarefa de pla
nejamento e controle das mais complexas. 

Oitenta planejadores de vôo trabalham em turnos, 
cobrindo as 24 horas no escritório de planejamento de 
vôo da Air France em Roissy Charles de Gaulle. Seu tra
balho é estabelecer as rotas ótimas de vôo, antecipar 
quaisquer problemas, como mudanças climáticas, e mi
nimizar o consumo de combustível. Os objetivos gerais 
da atividade de planejamento de vôo são, antes de tudo, 
a segurança, seguida por conforto e economia para o 
passageiro. Programas de computador cada vez mais so
fisticados processam a montanha de informações neces
sária para planejar os vôos, mas, no final, as decisões 
ainda se baseiam em julgamentos humanos. Até os mais 
sofisticados sistemas especialistas somente servem de 
apoio para os planejadores de vôo . Para os vôos dentro e 
entre as 12 zonas geográficas da Air France, os planeja
dores constroem um plano de vôo que formará a base 
para o vôo real horas mais tarde. Todos os documentos 
de planejamento necessitam estar prontos para atripula
ção de vôo, que Chega ao aeroporto duas horas antes do 
horário previsto para a decolagem. Por ser responsável 
pela segurança e conforto dos passageiros, o comandan
te de bordo sempre possui a palavra final e, quando sa
tisfeito, assina o plano de vôo com o planejador de vôo. 

Questões 

1. 	 Quais fatores na natureza da demanda são mais pro
váveis de afetar as atividades de planejamento e con
trole da Air France a curto, médio e longo prazos? 

2. 	 Como o suprimento dos recursos transformados e 
em transformação poderão afetar o planejamento e 
controle? 

Incerteza de demanda 

Para algumas operações, a demanda é razoa
velmente previsível. Em uma escola, por exem
plo, uma vez que as aulas estão fixas e o período, 
ou semestre, começou, um professor sabe quan
tos alunos tem em sua sala de aula. Quando pla
neja quantas apostilas são necessárias, a deman
da é previsível. Qualquer ausente poderá receber 
sua apostila quando retornar; assim, essa variá
vel não afeta a demanda. Todavia, esse é o mé

1 FARMAN, Jean. Les cou lisses du vol. Air France, 
1999. 
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dio e o curto prazos do planejamento e controle 
da operação global da escola. Antes do início do 
ano, o cUretor pode não saber exatamente quan
tos novos alunos entrarão na escola e quantos 
dos alunos atuais sairão do bairro ou se transferi
rão para outra escola. Portanto, a longo prazo, o 
diretor tem que prever sua demanda para deter
minar os recursos como pessoal, livros e compu
tadores a respeito dos quais compromissos de
vem ser assumidos com antecedência. 

Em outras operações, a demanda é imprevi
sível, mesmo a curto prazo. Um quiosque de 
fast-food dentro de um shopping center não sabe 
quantas pessoas chegarão, quando chegarão e o 
que vão pedir. É possível prever certos padrões, 
como um aumento de demanda nos períodos de 
hora do almoço, mas uma tempestade repentina, 
que coloque os passantes para dentro do SllOP
ping, pode aumentar significativamente a deman
da de modo imprevisível mesmo a curto prazo. A 
demanda de produtos de consumo, como pacotes 
de biscoitos, varia enormemente dependendo das 
campanhas publicitárias da televisão - uma cam
panha de sucesso pode ter um impacto sobre o 
dia seguinte que ocasione uma demanda 10 ve
zes maior do que o padrão de venda normal. 
Apesar de poder ser providenciado algum esto
que extra para supermercados com antecedência 
em relação à campanha, a força da reação não é 
fácil de prever. 

Demanda dependente e independente 

Saber o que os consumidores vão querer de 
uma operação nunca é totalmente certo. Entre
tanto, algumas operações podem prever a de
manda com mais acuidade que outras. Por exem
plo, considere uma operação que fornece serviços 
profissionais de decoração e reforma, que possui 
entre seus clientes uma grande cadeia de hotéis. 
A maior parte desses clientes planeja a reforma 
de decoração de seus hotéis com meses ou mes
mo anos de antecedência. Dessa forma, a empre
sa de decoração pode planejar suas atividades 
antecipadamente. Sua própria demanda é depen
dente da relativa previsibilidade das atividades 
de seus consumidores. Em contraste, um peque
no pintor e decorador serve ao mercado domésti
co e de pequenas empresas. Alguns negócios 
também vêm de empresas construtoras, mas so
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mente quando seus próprios funcionários estão 
inteiramente ocupados. Nesse caso, a demanda 
da empresa de pintura e decoração é relativa
mente imprevisível. De certa forma, existe um 
elemento de acaso na demanda que é virtual
mente independente de qualquer fator evidente 
para a empresa. 

Demanda dependente é, portanto, a deman
da que é relativamente previsível devido a sua 
dependência de alguns fatores conhecidos. Por 
exemplo, o gerente encarregado de garantir que 
haja pneus suficientes em uma fábrica de auto
móveis não trata a demanda de pneus como va
riável totalmente ao acaso. Ele não será surpreen
dido pela quantidade exata de pneus que é 
exigida pela fábrica diariamente. O processo de 
previsão de demanda é relativamente direto. 
Consiste no exame dos programas de manufatura 
da fábrica de carros e na derivação da demanda 
de pneus a partir disso. Se forem manufaturados 
200 carros em um dia em particular, é simples 
calcular que serão demandados 1.000 pneus pela 
fábrica nesse dia (cada carro tem cinco pneus) 
a demanda é dependente de um fator conhecido 
o número de carros a serem manufaturados. De
vido a isso, os pneus podem ser encomendados 
ao fabricante de pneus, conforme um cronogra
ma de entregas que está proximamente alinhado 
com a demanda por pneus da fábrica (veja Figu
ra 10.3). De fato, a demanda de cada parte da fá
brica de carros será derivada do cronograma de 
montagem do carro terminado. As instruções de 

Demanda dependente 
por exemplo, armazém de 
pneus em fábrica de carros 

@®@ 

IO@)®@ 

Demanda de pneus é 
ditad pelo número 
planejado de carros 

aserem feitos 

manufatura e os requisitos de demanda serão to
dos dependentes desses números. Outras 
operações atuarão na forma de demanda depen
dente devido à natureza dos serviços ou produtos 
que eles fornecem. Por exemplo, um costureiro 
profissional não vai comprar tecido e fazer vesti
dos em muitos tamanhos diferentes só para o 
caso de alguém de repente chegar e querer com
prar um. Nem um restaurante de alta classe vai 
começar a cozinhar certo prato para um consu
midor que eventualmente chegue e o peça. Em 
ambos os casos, uma combinação de risco e pere
cibilidade do produto ou serviço evita que a ope
ração comece a criar bens ou serviços até que ela 
tenha um pedido firme. 

O planejamento e controle de demanda de
pendente concentra-se nas conseqüências da de
manda dentro da operação. O planejamento das 
necessidades de materiais (MRP - material requi
rements planning), que é tratado no Capítulo 14, 
é uma abordagem desse tipo de demanda (de
pendente). 

Algumas operações não têm outra escolha 
que não tomar decisões sobre como suprirão a 
demanda sem ter qualquer visibilidade firme an
tecipada dos pedidos dos consumidores . Por 
exemplo, os consumidores não têm que informar 
antecipadamente um supermercado quando che
garão e o que vão comprar. O supermercado 
toma suas decisões de planejamento e controle 
baseado em sua experiência e conhecimento do 
mercado, independentemente do que pode real

00..,11" 10.3 A demanda de pneus em fábrica de carros é dependente do programa de produção de carros. 
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Demanda independente 
por exemplo, serviços de venda 
com serviço de troca de pneus 

1-1 f"& r 4'"t"t ,. ~"l. ~ 

Ademanda de pneus 
é largamente ditada 

por fatores aleatórios 

Wa"" 10.4 A demanda de pneus na Ace Tyres é independente de qualquer fator singular determinante. 

mente acontecer. Eles correm o risco de ficar sem 
estoque de itens quando a demanda não corres
ponder a suas expectativas. Por exemplo, a Ace 
Tyre Company, que opera um serviço de venda e 
troca de pneus, vai precisar gerenciar seu esto
que. Nesse sentido, essa é exatamente a mesma 
tarefa do gerente de estoques de pneus na fábri 
ca de carros. Todavia, a demanda é muito dife
rente para a Ace Tyres. Eles não podem prever 
nem o volume, nem as necessidades específicas 
dos consumidores. Eles precisam tomar decisões 
de quantos pneus de qual tipo estocar baseados 
em previsões de demanda e à luz dos riscos que 
estão dispostos a correr de ficarem sem estoque. 
Essa é a natureza do planejamento e controle de 
demanda independente. Ele faz a "melhor avalia
ção" da demanda futura, tenta prever os recursos 
que possam satisfazer a essa demanda e tenta 
responder rapidamente se a demanda real não 
corresponder à prevista (veja Figura 1004). O pla
nejamento e o controle de estoque, tratado no 
Capítulo 12, é típico planejamento e controle de 
demanda independente. 

Resposta à demanda 

Os conceitos de demanda dependente e in
dependente estão proximamente relacionados a 
como a operação escolhe responder à demanda. 
Em condições de demanda dependente, uma 
operação somente vai começar o processo de 
produção de bens ou serviços quando for neces

sário. Cada pedido aciona as atividades de plane
jamento e controle para organizar sua produção. 
Por exemplo, um construtor especializado de ca
sas pode somente começar o processo de planeja
mento e controle da construção de uma casa 
quando requisitado pelo cliente a fazê-lo . O cons
trutor nem mesmo pode ter os recursos para co
meçar a construção antes de receber o pedido. O 
material necessário para construir será comprado 
somente quando os prazos de construção e a na
tureza da casa estejam definidos. O pessoal e o 
equipamento de construção podem também ser 
"adquiridos" somente quando a natureza da de~ 
manda é clara. De maneira similar, um organiza
dor de congressos começará a planejar um even
to somente quando especificamente requisitado 
pelos clientes a fazê-lo. Um local será definido, 
conferencistas organizados, refeições arranjadas, 
e os delegados contactados somente quando a 
natureza dos serviços for clara. O planejamento e 
o controle necessário para esse tipo de operação 
podem ser chamados planejamento e controle do 
tipo obter recursos contra pedido (resource-to
order).2 

Outras operações podem ser suficientemen
te confiantes na natureza da demanda, se não 
em seu volume e prazos, para manter "em esto
que" a maior parte dos recursos requeridos para 

2 Para uma interessante discussão de como essas 
categorias de planejamento e controle podem ser modela· 
das, veja WILD, R. Production and operations managemcnt. 
Cassei, 1988. 



320 PLANEJAM EJ\;TO E CONTROLE 

satisfazer a seus consumidores. Certamente, vai 
manter em estoque seus recursos transformado
res ou seus recursos a serem transformados. To
davia, vai ainda fazer o produto e o serviço real 
somente contra um pedido firme de consumidor. 
Por exemplo, um construtor de casas que tenha 
projetos padronizados pode optar por construir 
cada casa somente quando um consumidor tenha 
colocado um pedido firme. Devido ao fato de o 
projeto da casa ser relativamente padronizado, 
os fornecedores de materiais terão sido identifi
cados, mesmo que a operação de construção não 
mantenha os itens em si em estoque. O equiva
lente no negócio de congressos seria um centro 
de congressos, que tem seus próprios recursos 
"armazenados" (o prédio, o pessoal etc.), mas so
m ente começa a planejar um congresso quando 
tem um compromisso firme marcado. Em ambos 
os casos, a operação precisaria de um planejamen
,to e controle do tipo fazer-contra-pedida (make
to-arder). 

Algumas operações produzem bens ou servi
ços para estoque com antecedência em relação a 
qualquer pedido firme. Por exemplo, alguns 
construtores vão construir casas ou apartamentos
padrão pré-projetados antes de qualquer deman
da firme. Isso será feito, ou porque é mais barato 
fazer assim, ou porque é difícil criar os bens ou 
serviços individualmente (é difícil fazer cada 
imóvel apenas quando um consumidor opte por 
comprá-lo). Se a demanda é' alta, os consumido
res podem colocar pedidos para casas antes de 
ter sido começada sua construção ou durante a 
construção. Nesse caso, os consumidores forma
rão uma "fila" de demanda e deverão esperar. O 
construtor também está assumindo o risco de fi
car com um estoque de casas não vendidas, se os 
consumidores não aparecerem antes de elas esta
rem terminadas. De fato, é difícil para pequenos 
construtores operar dessa forma, mas não tanto 
para (digamos) um fabricante de refrigerantes 
engarrafados ou outro fabricante de produtos de 
consumo em massa. O equivalente no mercado 
de congressos seria um centro de congressos que 
estabelecesse um calendário de uma série de 
eventos e conferências, programados com ante
cedência e abertos para consumidores individuais 
se inscreverem ou mesmo aparecerem no dia. 

Cinemas e teatros trabalham usua1mente 
dessa maneira. Seus espetáculos são produzidos 
e fornecidos sem considerar o nível de demanda 

real. Operações desse tipo requererão um plane
jamento e controle do tipo fazer-para-estoque 
(make to stock). 

Razão P:D3 

Outra forma de caracterizar a escala gradual 
entre o planejamento e o controle do tipo obter 
"recursos-contra-pedido" e o planejamento e con
trole do tipo "fazer-para-estoque" é fazê-lo por 
meio da comparação do tempo total de espera 
dos consumidores, desde pedir o produto ou ser
viço e o receber (tempo de demanda D) e o tempo 
total do processo P. O tempo total P é o tem
po que a operação leva para obter os recursos, 
produzir e entregar o produto ou serviço. 

Os tempos P e D dependem da operação 

Em uma operação típica do tipo fazer-para
estoque, tal como as que fazem produtos de con
sumo não duráveis, o tempo de demanda, D, é a 
soma dos tempos de transmissão do pedido ao 
armazém da companhia, ou ao ponto de estoque, 
pegar e embalar o pedido e transportar fisica
mente o pedido ao consumidor - o ciclo de "en
tregar". Por trás desse ciclo visível de pedido há 
outros ciclos. A redução de estoque de bens aca
bados acionará a decisão de manufaturar um lote 
de reabastecimento. Esse ciclo - o cid o de "fa
zer" - envolve programar o trabalho nos vários 
estágios do processo de manufatura. Fisicamente, 
isso envolve retirar materiais e peças dos esto
ques de entrada e processá-los ao longo dos vá
rios estágios do roteiro de produção. Por trás do 
ciclo de "fazer" há o ciclo de "comprar" - o tem
po para reabastecimento dos estoques de entra
da -, que envolve transmissão do pedido para os 
fornecedores e espera pela entrega. 

Assim, para esse tipo de manufatura, o tem
po de "demanda" D que o consumidor vê é muito 
pequeno, comparado com o ciclo total P. Compa
remos isso com uma operação do tipo obter re
cursos-contra-pedido. Aqui D é o mesmo que P. 
Ambos incluem os ciclos de "comprar", "fazer" e 
"entregar". A operação do tipo fazer-contra-pedi
do fica no meio (veja a Figura 10.5). 

3 ° conceito da razão P:D vem originalmente de 
SHINGO, S. Study of Toyota production systems. Japan Ma
nagement Association, 1981, e foi ampliado por MATHER, H. 
Competitive manufacturing. Prentice Hall, 1988. 
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Pedido 

CCo~r0CF~er~ Entregar 

I.. D - ~ : 

:.. P ~ : 

(a) P e Dno planejamento e controle do tipo fazer-para-estoque 

Pedido 

~ : 

Fazer CEnt~ga0.~ 
I.. 	 D ~: 

:.. P ~: 

(b) Pe Dno planejamento e controle do tipo fazer-contra-pedido 

Pedido 
· · 	 .. 

iCCo7r0~~nt:ga0 

· . 
:.. D ~ : 

:.. 	 P ~ : 

(c) 	 Pe Dno planejamento econtrole do tipo obter recursos
contra-pedido 

W4";; 10.5 P e D para os diferentes tipos de planejamento e controle. 

Algumas operações são híbridas. Tomemos, tes, porque ela pode configurar componentes de 
por exemplo, uma empresa de man ufatura de muitas maneiras diferentes. Devido a sua ampla 
acoplamentos industriais, cuja fa ixa de produtos faixa de produtos acabados, a companhia não os 
é muito mais ampla do que a faixa de componen- mantém em estoque. Em vez disso, faz a maioria 

Pedido 

~ ~ 	 ~ ..CCompra0Ger peçV CMonta0 ~ntrega0 
~ + + + 

I.. D ~ : 

:.. P ~ : 

Wa";; 10.6 P e D no planejamento e controle do tipo fazer-para-estoque, montar-contra-pedido. 
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de seus componentes para "estoque" e, então, 
monta seus produtos (um processo relativamente 
curto) "contra pedido". Isso é mostrado na Figura 
10.6. Entretanto, nem todos os produtos da em
presa são feitos dessa forma. Alguns têm demanda 
tão pouco freqüente que ela os faz inteiramente 
contra pedido, como "especiais". A maioria das 
operações opera com razões P:D diferentes para 
diferentes classes de produtos ou serviços. 

As razões P:D indicam o grau de 
"especulação" 

Na empresa descrita, a redução do tempo 
total P terá efeitos variáveis sobre o tempo que o 
consumidor tem que esperar para o atendimento 
da demanda. Para muitos de seus produtos "es
peciais", P e D são virtualmente a mesma coisa 
o consumidor espera o material ser encomenda
do, passar ao longo de todos os estágios no pro
cesso de produção e entrega. Acelerar qualquer 
parte de P vai redüzir o tempo de espera do con
sumidor, D. Por outro lado, os consumidores que 
compram produtos padronizados "montados
contra-pedido" somente veriam o tempo D redu
zido se as partes de "montagem" e "entrega" de P 
fossem reduzidas e economias de tempo fos
sem-lhes repassadas. 

Na Figura 10.5, D é sempre mostrado como 
menor do que P, que é o caso da maior parte das 
empresas. Quanto D é menor do que P é impor
tante, porque indica a proporção das atividades 
da operação que são "especulativas", isto é, exe
cutadas na expectativa de eventualmente receber 
um pedido firme para o trabalho. Quanto maior 
for P comparado com D, maior é a proporção de 
atividades especulativas na operação e, portanto, 
maior é o risco corrido pela operação. O elemen
to "especulativo" na operação não está ali somen
te porque P é maior do que D, mas porque P é 
maior do que D e a demanda não pode ser pre
vista perfeitamente. Com previsões exatas ou 
próximas de exatas, o risco seria não existente ou 
multo baixo, independentemente de quanto P é 
maior do que D. Expresso de outra forma: quan
do P e D são iguais, não importa quão inexatas 
são as previsões; a especulação é eliminada, por
que tudo é feito contra um pedido firme (apesar 
de más previsões levarem a outros problemas). A 
redução da razão P:D torna-se, com efeito, uma 
forma de eliminar parte dos riscos do planeja
mento e controle da produção. 

Hewlett-Packard customiZ3 seus produtos 

Sanduíche de bacon, alface e tomate. Sem alface, 
tomate extra, com pouca maionese. 

Programa sob encomenda da HP 

Na Hewlett-Packard, nosso programa de pedidos 
sob medida fornece-lhe uma máquina exatamente da for
ma que você deseja, quando você deseja, diretamente de 
nossos revendedores. Existem mais de 4.000 configura
ções do processador Intel, unidade básica, memória, dis
co, sistema operacional, CO-ROM, incluindo este HP Vec
tra VE PC com processador Intel Pentium. E com a 
garantia da qualidade HP: garantimos seu computador 
customizado por três anos. Não vai custar-lhe um centa
vo a mais e estará pronto em 48 horas. Para um compu
tador customizado que é tão bom que você vai querer 
comer, telefone para o Ponto de Solução 0345 400300. 

Cortesia da Hewlett-Packard e Publicis. 

Neste anúncio para os computadores Hewlett-Pac
kard, é feita uma analogia entre a forma pela qual solici
tamos variações sobre produtos-padrão (nesse caso, um 
sanduíche de bacon, alface e tomate) e a dificuldade de 
fazer o mesmo para produtos mais complexos. 

Questões 

1. 	 Por que esse tipo de customização é importante para 
a competitividade? 

2. 	 Por que oferecer variações em produtos como moto
res de carro e computadores cria problemas para as 
operações que os fabrica? 

3. 	 Em sua opinião, o que a HP poderia fazer para ajudar 
a superar os problemas derivados da variação de 
produtos? 

ATMDADES DE PLANEJAMENTO E 
CONTROLE 

O planejamento e o controle requerem a 
conciliação do suprimento e da demanda em 
termos de volume, tempo e qualidade. Neste ca
pítulo, vamos concentrar-nos no volume e no 
tempo, porque a maioria desta parte do livro 
está preocupada com essas questões. O Capítulo 
17 vai lidar com o planejamento e o controle da 
qualidade. 

Para conciliar o volume e o tempo, quatro 
atividades justapostas são desempenhadas: carre
gamento, seqüenciamento, programação e con
trole (veja a Figura 10.7). Alguma cautela se faz 
necessária quanto ao uso desses termos. Empresas 
diferentes podem usá-los de formas diferentes, e 
mesmo livros-textos da área adotam definições 
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Quando fazer? 

Em que ordem fazer? 

mal'" 10.7 Atividades de planejamento e controle. 

diferentes. Por exemplo, algumas autoridades de
nominam "programação da operação" o que cha
mamos de planejamento e controle. Entretanto, a 
terminologia de planejamento e controle, embora 
confusa, é menos importante do que a compreen
são das idéias básicas descritas no restante do ca
pítulo. 

Carregamento 

o carregamento é a quantidade de trabalho 
alocado para um centro de trabalho. Por exem
plo, uma máquina numa fábrica está disponível, 

Máximo tempo disponível 

Seqüencia
mento 

Carregamento 
Quanto fazer? 

As atividades estão 
conforme o plano? 

em teoria, 168 horas por semana. Contu.do, isso 
não significa necessariamente que 168 horas de 
trabalho podem ser alocadas para essa máquina. 
A Figura 10.8 mostra o que reduz esse tempo de 
disponibilidade. Por alguns períodos a máquina 
não pode trabalhar, por exemplo, nos feriados e 
fins de semana. Portanto, a carga sobre a máqui
na deve levar isso em conta. Do tempo em que a 
máquina está disponível para trabalho, outras ta
refas que não as de produção precisam ser de
sempenhadas, que reduzem mais o tempo de dis
ponibilidade. Por exemplo, tempo perdido na 
troca, entre fazer um componente e outro dife-

NãoTempo normal dlsponlvel 
trabalhado 

Tempo planejado disponível 

Tempo planejado de operação Trocas 

Tempo disponlvel 

Tempo real de operação 

W4!1f110.8 Redução do tempo disponível para carga de trabalho em uma máquina. 
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rente. Além disso, a máquina pode p recisar de 
limpeza entre as operações. Essas perdas de tem
po também devem ser levadas em consideração 
quando é formado um plano de quanta carga 
será posta sobre a máquina. Se a máquina que
brar, não estará disponível. Se houver dados dis
poníveis de confiabilidade da máquina, eles tam
bém devem ser levados em consideração. Há 
duas abordagens principais para carregamento 
de máquinas - carregamento finito e infinito. 

Carregamento finito 

o carregamento finito é uma abordagem 
que somente alora trabalho a um centro de tra
balho (uma pessoa, uma máquina, ou talvez um 
grupo de pessoas ou de máquinas) até um limite 
estabelecido. Esse limite é a capacidade de traba
lho estimada do centro (baseada nos tempos dis
poníveis para carga) . O trabalho acima dessa ca
pacidade não é aceito. A Figura 10.9 mostra que 
o carregamento no centro de trabalho não é per
mitido quando exceder o limite de capacidade. O 
carregamento finito é particularmente relevante 
para operações em que: 

• 	 é possível limitar a carga. Por exemplo, é 
possível fazer um sistema de marcação de 
hora para um consultório médico ou para 
um cabeleireiro; 

• 	 é necessário limitar a carga. Por exemplo, 
por razões de segurança, somente um nú
mero finito de pessoas e quantidade de 
carga é permitido em aviões; 

Cargas em 

horas-padrão 


140 

Capacidade 
120hr--,,---'~--nr--'-----r-~~ 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

mal'Fi 10.9 

2 345 
Centros de trabalho 

Carregamento finito. 

6 

• 	 o custo da limitação da carga não é proibi
tivo. Por exemplo, o custo de manter uma 
fila finita de pedidos em um fabricante es
pecializado de carros esportivos não afeta 
de maneira adversa a demanda, e pode 
mesmo melhorá-la. 

Carregamento infinito 

o carregamento infinito é uma abordagem 
de carregamento que não limira a aceitação do 
trabalho, mas, em vez disso, tenta corresponder a 
ele. A Figura 10.10 ilustra um padrão de carrega
mento em que as limitações de capacidade não 
foram usadas para limitar o carregamento. O car
regamento infin ito é relevante para operações 
nas quais: 

• 	 não é possível limitar o carregamento. Por 
xemplo, um departamento de acidentes e 

emergências em um hospital não pode re
cusar chegadas que precisam de atenção; 

• 	 não é necessário limitar o carregamento. 
Por exemplo, quiosques de fast food são 
projetados para flexibilizar a capacidade 
para cima e para baixo, para correspon
der às taxas variáveis de chegada de con
sumidores. Durante períodos de muita 
ocupação, os consumidores devem aceitar 
que tenham que esperar algum tempo an
tes de serem servidos. A menos que a de
manda seja exagerada, os consumidores 
podem decidir esperar e não ir para outro 
lugar; 

Cargas em 
horas-padrão 

140 

120 e 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

W4"Fi 10.10 Carregamento infinito. 
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• 	 o custo de limitação do carregamento é proi
bitivo. Por exemplo, se um banco de vare
jo recusasse clientes na porta porque cer
ta quantidade de pessoas estivesse dentro, 
os clientes se sentiriam menos satisfeitos 
com o serviço. 

Em atividades de planejamento e controle 
complexas, em que há múltiplas etapas, cada 
uma com diferentes capacidades, e com um mix 
variável de trabalhos chegando às instalações, 
como a usinagem em uma empresa de manufatu
ra, as restrições impostas pelo carregamento fini 
to tornam os cálculos de carregamento comple
xos e, em geral, não tem sido considerado 
compensador o considerável esforço e a capaci
dade computacional requeridos. 

Seqüenciarnento 

Seja a abordagem do carregamento finita ou 
infinita, quando o trabalho chega, decisões de
vem ser tomadas sobre a ordem em que as tarefas 
serão executadas. Essa atividade é denominada 
seqüenciamento. 

As prioridades dadas ao trabalho em uma 
operação são freqüentemente estabelecidas por 
um conjunto predefinido de regras. Algumas des
sas regras são relativamente complexas. Reque
rem vários tipos de informações, mas podem ser 
úteis quando seqüenciando tarefas por meio de 
arranjos complexos nos centros de trabalho. Ou
tras são mais diretas. Algumas delas são resumi
das a seguir. 

Restrições fís icas 

A natureza física dos materiais processados 
pode determinar a prioridade do trabalho. Por 
exemplo, em uma operação que utiliza tintas ou 
tingimentos, os tons mais claros serão colocados 
na seqüência antes dos tons mais escuros. Cada 
vez que um lote é terminado, a cor é ligeiramen
te escurecida para o próximo lote. Isso é devido 
ao fato de que a cor só pode ser escurecida e 
nunca clareada. De forma semelhante, a nature
za física do equipamento usado pode detenninar 
a seqüência. Por exemplo, na indústria de papel, 
o 	equipamento de COIte é regulado pela largura 

do papel empregado. É mais fácil e mais rápido 
preparar o equipan1ento de corte para um tama
nho adjacente (para baixo ou para cima) do que 
prepará-lo para um tamanho totalmente diferente. 

Algumas vezes, a combinação de trabalhos 
que chegam a uma parte da operação pode de
terminar a prioridade dada aos trabalhos. Por 
exemplo, quando um tecido é cortado em deter
minado tamanho e fo rmato na indústria de con
fecção de roupas, o tecido excedente seria des
perdiçado se não fo sse utilizado para outro 
produto. Dessa forma, trabalhos que fisicamente 
se encaixam juntos podem ser programados para 
reduzir desperdícios. 

Prioridade ao consumidor 

As operações algumas vezes permitem que 
um consumidor impOltante, ou temporariamente 
ofendido, ou um item, sejam "processados" antes 
de outros, independentemente da ordem de che
gada do consumidor ou do item. Essa abordagem 
é tipicamente usada pelas operações, cuja base 
de consumidores é dispersa, que contêm uma 
massa de pequenos consumidores e alguns con
sumidores muito grandes e importantes. Alguns 
bancos, por exemplo, dão prioridade a clientes 
importantes. De maneira similar, em hotéis, os 
consumidores que reclamam serão tratados com 
prioridade, porque sua reclamação pode ter uni. 
efeito adverso sobre as percepções dos outros 
consumidores. Mais seriamente, os serviços de 
emergência geralmente precisam usar seu julga
mento ao priorizar a urgência dos atendimentos. 
Por exemplo, a Figura 10.11 ilustra o sistema de 
prioridade usado pela força policial Aqui, os 
operadores que recebem as chamadas de emer
gência, entre outras, são treinados para classifi
car as chamadas em uma das quatro categorias. 
A resposta dada pela polícia é, então, organizada 
para casar com o nível de prioridade. O sistema 
de triagem em hospitais opera de forma seme
lhante (veja o boxe). 

Seqüenciar o trabalho segundo a prioridade 
do constunidor pode significar que consumidores 
de "grande porte" recebam um serviço de muito 
alto nivel, mas o serviço para os outros (muitos) 
consumidores é prejudicado. Isso pode baixar a 
média de desempenho da operação, se o fluxo de 
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ACONSELHAMENTO 


POLíCIA DE NORTHAMPTONSHIRE 

GRADUAÇÃODE INCIDENTES 

A partir de 1º de abril de 2000 

Incidentes grau 1 exigem ação imediata e são 

objetos de avaliação nos indicadores·chaves de 

desempenho correntes . 


Incidentes grau 1 ocorrem quando: (a) existe ameaça 

à vida; (b) o crime está em andamento ou oagressor 

ainda se encontra na vizinhança; (c) acidentes de 

trânsito que envolvem vítimas ou nos quais a diSpo

sição dos veículos possa causar risco sério para 

outros usuários. 


Incidentes grau 2 exigem alocação imediata . 

Os recursos de resposta atenderão imediatamente 

ou tão logo quanto possível. 


Incidentes grau 2 são incidentes que não se encaixam 

no critério grau 1; mas cujas circunstâncias particUlares 

do incidente, ou a natureza vulnerável da vítima, exigem 

pronto atendimento da polícia para resolver a situação, 

preservar evidências ou reassegurar a vítima. 

Incidentes grau 2 normalmente não garantem o uso de 

sirenes e lanterna azul. 


Incidentes grau 3 não exigem um atendimento 


Imediato e incluem todos os incidentes cuja ação
possa ser adiada por mais alguns minutos e possa 

ser atendida via horário marcado. 


Émuito importante que quem chama a pOlícia saiba 

bem o grau dado ao incidente e, sempre que possível , 

seja informado sob re a previsão do atendimento da 

polícia. 


Incidentes grau 4 não exigem nenhuma ação, mas 

são registrados para a informação de um olicial 

específiCO, setor, ou para informação geral. 


W!1"Fll0.11 Sistema de gradação de chamadas para a polícia. 

trabalho existente for perturbado por causa de 
consumidores importantes . Pode também erodir 
a qualidade e a produtividade da operação, fa
zendo-a menos eficiente. 

Data prometida 

Priorizar pela data prometida significa que o 
trabalho é se üenciado de acordo com a data 
prometida de entrega. Por exemplo, um serviço 
de suporte em um edifício comercial, como uma 

unidade reprográfica, vai freqüentemente per
guntar quando as cópias são requeridas, e então 
seqüenciar o trabalho de acordo com essa data. 
O seqüenciamento baseado na data prometida 
usualmente melhora a confiabilidade de entrega 
de uma operação e a média de rapidez de entre
ga. Entretanto, pode não proporcionar uma pro
dutividade ótima como um seqüenciamento do 
trabalho que visa especificamente à eficiência, 
que pode reduzir os custos totais. Ele pode, con
tudo, ser flexível quando novos trabalhos urgen
tes chegam ao centro de trabalho. 

http:W!1"Fll0.11


Sistema de Triagem do Hospital4 

Um dos ambientes mais difíceis de programar em 
um hospital é o departamento de emergência e aciden
tes, onde os pacientes chegam aleatoriamente, sem pré
vio aviso, ao longo do dia. Fica a cargo da recepção do 
hospital e do pessoal médico idealizar rapidamente uma 
programação Que vá ao encontro dos critérios necessá
rios. Em particular, os pacientes Que chegam tendo sofri
do acidentes muito sérios, ou nos Quais se pressentem 
sintomas de uma doença séria, precisam ser atendidos 
urgentemente. Dessa forma, o hospital vai programar es
ses casos primeiro. Casos menos urgentes - talvez nos 
quais os pacientes estão com certo desconforto, mas cu
jos machucados ou doenças não apresentam ameaça à 
vida - terão que esperar até que os casos urgentes sejam 
tratados. Casos não urgentes de rotina terão a prioridade 
mais baixa de todos. Em muitas circunstâncias, esses 
pacientes terão Que esperar por tempo maior, que pode 
chegar a horas, especialmente se o hospital é movimen
tado. Algumas vezes esses casos não urgentes podem 
mesmo ser recusados, se o hospital está demasiadamen
te ocupado com casos mais importantes. 

Em situações nas quais hospitais esperam afluxos 
súbitos de pacientes, eles desenvolveram o Que é conhe
cido como sistema de triagem , em Que o pessoal médico 
rapidamente classifica os pacientes que chegaram, para 
determinar a categoria de urgência na qual se encaixam. 
Dessa forma, uma programação adequada para os vários 
tratamentos pode ser idealizada em um curto período. 

Questões 

1. 	 Em sua opinião, por que o sistema de triagem é efi
caz em controlar as operações dos departamentos de 
acidentes e emergências? 

2. 	 Existem muitos riscos nessa abordagem? 

Lifo 

Last In First Out (Ufo) (Último a Entrar, Pri
meiro a Sair) é um método de seqüenciamento 
usualmente escolhido por razões práticas. Por 
exemplo, a descarga de um elevador é mais con
veniente na forma Ufo, já que há, em geral, so
mente uma porta para entrada e saída. Não é, to
davia, uma abordagem eqüitativa. Pacientes em 
clínicas podem enfurecer-se se virem os registros 
médicos colocados em uma pilha na seqüência de 
chegada dos pacientes e o médico pegar os regis
tros do topo da pilha em primeiro lugar, portan-

WAlLEY, P.; SLACK, N. Notas do Curso MBA, 
Warwick lJniversity, UK, 1994. 
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to, atendendo aos pacientes na ordem inversa de 
chegada. O Ufo tem um efeito muito adverso na 
rapidez e na confiabilidade de entrega. A seqüên
cia não é determinada por razões de qualidade, 
flexibilidade ou custo; assim, nenhum desses ob
jetivos de desempenho é bem servido por esse 
método. 

Fifo 

Algumas operações servem aos consumido
res na exata seqüência de suas chegadas, na for
ma First In First Out (Fifo) (Primeiro a Entrar, 
Primeiro a Sair). Essa regra é algumas vezes de
nominada "primeira a entrar, primeira a ser ser
vida" (FCFS) . Por exemplo, os escritórios de 
emissão de passaportes do Reino Unido recebem 
os formulários e os colocam em uma pilha con
forme o dia de chegada. Eles trabalham nos for
mulários abrindo-os em seqüência e processando 
a solicitação do passaporte na ordem em que vie
ram. Em parques temáticos, uma fila única pode 
ser criada, de modo que contorne a área do sa
guão até a linha das bilheterias. Quando os con
sumidores chegam à frente da fila, são atendidos 
pelo próximo guichê livre. 

Em operações de alto contato, o momento 
de chegada pode ser visto pelos consumidores 
como uma forma justa de seqüenciamento, mini
mizando assim as reclamações dos consuinidores 
e melhorando o desempenho do serviço. Toda
via, por não se considerar a urgência ou as datas 
prometidas, algumas necessidades dos consumi
dores podem não ser atendidas tanto quanto as 
de outros. A rapidez de entrega e a confiabilida
de de entrega, portanto, podem não estar em seu 
nível mais alto. Também é difícil ser flexível em 
um sistema em que a priorização é visível aos 
consumidores. Se a "fila" não é fisicamente visí
vel, pode ser possível exercitar alguma flexibili
dade, permitindo que algum trabalho fure a fila , 
sem que outros consumidores tomem conheci
mento do acontecido. 

Operação mais longa/tempo total mais longo 
da tarefa primeiro 

Sob certas circunstâncias, a produção pode 
sentir-se obrigada a seqüenciar seus mais longos 
trabalhos em primeiro lugar. Isso tem a vanta
gem de ocupar os centros de trabalho dentro da 

4 
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operação por longos períodos. Trabalhos relativa pessoal está sob algum incentivo para manter o 
mente pequenos em andamento ao longo da ope nível de utilização alto, essa regra de seqüencia
ração vão ocupar tempo em cada centro de tra mento pode parecer atraente. Todavia, apesar de 
balho, que necessitará de tempo de preparação a utilização poder ser alta (e, portanto, o custo 
entre um trabalho e outro. Especialmente onde o relativamente baixo), essa regra não leva em 

Regra de seqüenciamento - primeiro a entrar primeiro a sair (Fifo) 

Seqüência de trabalhos Tempo de processo Início Término Data prometida Atraso (dias) 

A 5 O 5 6 O 

B 3 5 8 5 3 

C 6 8 14 8 6 

O 2 14 16 7 9 

E 16 17 3 14 

Tempo total de processo 60 Atraso total 32 

Tempo médio de processo (total: 5) 12 Atraso médio (total: 5) 6,4 

Assustado com o atraso médio, ele tentou a regra da data prometida: 

Regra de seqüenciamento - data prometida 

Seqüência de trabalhos Tempo de processo Início Término Data prometida Atraso (dias) 

E O 3 O 

B 3 1 4 5 O 

A 5 4 9 6 3 

O 2 9 11 7 4 

C 6 11 17 8 9 

Tempo total de processo 42 Atraso total 16 

Tempo médio de processo (total: 5) 8,4 Atraso médio (total: 5) 3,2 

Melhor! Contudo, Steve tentou ainda a regra da operação mais urta. 

Regra de seqüenciamento - Operação mais curta/tempo total mais curto da tarefa pri
meiro 

Seqüência de trabalhos Tempo de processo Início Término Data prometida Atraso (dias) 

E O 3 O 

O 2 3 7 O 

B 3 3 6 5 

A 5 6 11 6 5 

C 6 11 17 8 9 

Tempo total de processo 38 Atraso total 16 

Te mpo médio de processo (total : 5) 7,6 Atraso médio (total: 5) 3,2 



conta a rapidez, a confiabilidade ou a flexibilida
de de entrega. Na verdade, ela até pode traba
lhar contra esses objetivos de desempenho. 

Operação mais curta/tempo total mais curto 
da tarefa primeiro 

A maioria das operações em certo momento 
torna-se limitada por disponibilidade de caixa. 
Nessas situações, as regras de seqüenciamento 
podem ser ajustadas para atacar primeiro os tra
balhos mais curtos. Esses trabalhos podem então 
ser faturados e os pagamentos, recebidos para fa
cilitar os problemas de fluxo de caixa. Os traba
lhos maiores que tomam mais tempo não penni
tirão que o negócio fature tão rapidamente. Isso 
tem um efeito no melhoramento do desempenho 
de entrega, se a unidade de medida da entrega é 
o número de trabalhos completados. Todavia, ela 
pode afetar adversamente a produtividade total e 
pode prejudicar consumidores maiores. 

Julgando as 	regras de operação 

Todos os cinco objetivos de desempenho, ou 
alguma variante deles, poderiam ser usados para 
julgar a eficácia das regras de seqüenciamento. 
Entretanto, os objetivos de confiabilidade, rapi
dez e custo são particularmente importan tes. 
Assim, por exemplo, os seguintes objetivos de de
sempenho são geralmente usados: 

• 	 atender à data prometida ao consumidor 
(confiabilidade) ; 

• 	 minimizar o tempo que o trabalho gasta 
no processo, também conhecido como 
"tempo de fluxo" (rapidez); 

• 	 minimizar o estoque do trabalho em pro 
cesso (um elemento do custo); 

• 	 minimizar o tempo ocioso dos centros de 
trabalho (outro elemento do custo). 

Exercício resolvido 

Steve Smith é um desenhista de websites em uma 
escola de administração. Retornando de suas férias 
anuais de dois dias (tendo terminado primeiro todos os 
trabalhos importantes), recebeu a incumbência de cinco 
novos trabalhos de designo Ele lhes atribui códigos de A 
a E. Steven precisa decidir em qual seqüência realizar os 
trabalhos. Ele deseja ao mesmo tempo minimizar o tem-
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po médio que os trabalhos permanecem em seu escritó
rio e, se possível , cumprir os prazos (tempos de entrega) 
alocados a cada trabalho. 

Seu primeiro pensamento é realizar os trabalhos na 
ordem em que lhe foram dados, por exemplo, os primei
ros a entrar serão os primeiros a sair (Frfo): 

Nesta última regra, o arraso médio é o mes
mo, mas o tempo médio de processo é menor. 
Steve decidiu usar esta última regra. 

Ao comparar os resultados das três regras 
de seqüenciamento descritas no exercido com as 
outras regras de seqüenciamento descritas antes 
e aplicadas ao problema, teremos os resultados 
da Tabela 10. 1. 

Nesse caso, a regra da operação mais curta 
resultou tanto em melhor tempo médio de pro
cesso, quanto melhor (ou menos pior) média de 
atraso. Embora diferentes regras tenham dife ren
tes desempenhos, dependendo das circunstâncias 
do problema de seqüenciamento, na prática a re
gra da operação mais curta geralmente possui 
melhor desempenho. 

Tabela 10.1 	 Comparação das cinco regras de de

Regra Tempo médio de 
processo (dias) 

6,4 
3,2 

cisão de seqüenciamento. 

Fifo 	 12 
Data prometida 8,4 
Operação mais curta 7,6 3,2 
Ufa 	 8,4 3,8 
Operação mais longa 12,8 7,4 

Regra de JoltnsonS 

A regra de Johnson aplica-se ao seqüencia
mento de n trabalhos por meio de dois centros de 
trabalho. A Figura 10.12 ilustra seu uso. Nesse 
caso, um impressor tem que imprimir e encader 
nar seis trabalhos. Os tempos para processar 
cada trabalho no primeiro centro (impressão) e 
no segundo centro (encadernação) são mostra 
dos na figura. A regra é simples. Primeiro. olhe 

5 JOHNSON, S. 1\1. Optimal two-stage and three
stage production schedules. Naval Logistics Quartal)', V. 1, 
n" 1, 1954. 
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para o menor tempo de processamento. Se esse 
tempo está associado ao primeiro centro de tra
balho (impressão, nesse caso), programe esse 
trabalho primeiro, ou o mais perto possível do 
primeiro lugar. Se o próximo dos menores tem
pos está associado ao segundo centro de traba
lho, programe esse trabalho por último, ou o 
mais perto possível do último. Assim que um tra
balho tiver sido programado, elimine-o da lista. 
Continue alocando trabalhos até que a lista este
ja completa. Nesse caso em particular, o menor 
tempo de processamento é 35 minutos para im
pressão do trabalho B. Devido a esse trabalho es
tar no primeiro processo (impressão), o trabalho 
B é designado para a primeira posição na progra
mação. O seguinte menor tempo de processa
mento é 40 minutos para encadernação - traba
lho D. Devido ao fato de esse trabalho estar no 
segundo processo (encadernação), ele é progra
mado por último. O seguinte menor tempo de
pois de os trabalhos B e D terem sido retirados 
da lista é 46 minutos para encadernação do tra
balho A. Devido a ele estar no segundo centro de 
trabalho, ele é programado o mais perto possível 
do último, o que, nesse caso, é o quinto lugar. 
Esse processo continua até que os trabalhos te
nham sido programados. Resulta em uma progra

mação para os dois processos que também é 
mostrada na Figura 10.12. 

Programação 

Ao determinar a seqüência em que o traba
lho será desenvolvido, algumas operações reque
rem um cronograma detalhado, mostrando em 
que momento os trabalhos devem começar e 
quando eles deveriam terminar - isso é um pro
grama. Programas são declarações de volume e 
horários (ou datas) familiares em muitos am
bientes. Por exemplo, um horário (ou programa) 
de ônibus mostra que mais ônibus (volume) são 
colocados nas rotas em intervalos mais freqüen
tes durante as horas de pico. O horário dos ôni
bus mostra também o momento (tempo) em que 
cada ônibus deve chegar a cada estágio da rota. 
Programas de trabalho são usados em operações 
quando algum planejamento é requerido para 
certificar-se de que a demanda do consumidor 
seja atendida. Outras operações, tais como ope
rações de serviços de resposta rápida em que os 
consumidores chegam de forma não planejada, 
não podem ser programadas a curto prazo. Só 
podem responder no momento em que a deman
da lhes seja apresentada. 

Tempo de processamento 
de cada pedido (min) 

Impressão Encadernação 

A 60 @+511\ 
B 111 +@ 65 
C 
D 
E 

65 
57 

2M ..-@ 

<@>+41h 

®>+61h 

60 
F 3IP +@) 70 
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E 
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F 

-
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C A 

lo......

F 

D 
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Minutos 

WW!Z' 10.12 Aplicação da regra de Johnson para programar n trabalhos em centros de trabalho. 



Complexidade da atividade de programação6 

A atividade de programação é uma das mais 
complexas tarefas no gerenciamento de produ
ção. Primeiro, os programadores têm que lidar 
com diversos tipos diferentes de recursos simul
taneamente. As máquinas terão diferentes capa
cidades e capacitação; o pessoal terá diferentes 
habilidades. De maneira mais importante, o nú
mero de programas possíveis cresce rapidamente 
à medida que o número de atividades e de pro
cessos aumenta. Por exemplo, suponhamos que 
uma máquina tenha cinco diferentes trabalhos a 
processar. Qualquer dos cinco trabalhos pode ser 
processado em primeiro lugar e pode ser seguido 
por qualquer dos quatro trabalhos remanescen
tes, e assim por diante. Isso significa que há: 

5 x 4 x 3 x 2 = 120 programações diferen
tes possíveis. 

Ou, mais genericamente, para n trabalhos 
há n! (n fatorial) maneiras diferentes de progra
mação dos trabalhos em um processo simples. 

Podemos agora considerar que impacto teria 
se, na mesma situação, houvesse mais de um tipo 
de máquina. Se estivéssemos tentando minimizar 
o número de preparações de duas máquinas, não 
haveria razão para a seqüência da Máquina 1 ser 
a mesma da Máquina 2. Se considerarmos as 
duas tarefas de seqüenciamento independentes, 
para duas máquinas haveria: 

120 x 120 = 14.400 programações possíveis 
de duas máquinas e cinco trabalhos. 

Pode ser montada uma fórmula geral para 
calcular o número de possíveis programações em 
dada situação. Ela é: 

Número de programações possíveis = (n!)m 

em que 

n é o número de trabalhos 


m é o número de máquinas 


Se relacionarmos isso a uma situação real, 
na qual pode haver 100 trabalhos e 30 máquinas, 
em roteiros em que cada trabalho individual usa 
cinco máquinas diferentes, podemos ver que a ta-

Agradecemos a Paul Walley da Universidade de 
Loughborough por esta seção. 
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refa de programação rapidamente se torna muito 
complicada. Entre um vasto número de progra
mas há muitas opções aceitáveis, como há vários 
roteiros e seqüências apropriadas para qualquer 
conjunto de trabalhos. Mesmo onde um produto 
é manufaturado repetidamente pode haver um 
número de roteiros diferentes que o produto po
deria percorrer. Todavia, a maioria das progra
mações possíveis em teoria não será factível na 
prática e pode ser rapidamente eliminada. 

A tarefa de programação tem que ser repe
tida freqüentemente para permitir resposta às 
variações de mercado e às mudanças no mi-.: de 
produtos. Lembremos que mesmo mudanças m e
nores no mix de produtos podem fazer os recur
sos limitantes de capacidade dentro das instala
ções mudar bastante em um tempo curto; assim, 
gargalos podem mover-se pela fábrica rapida
mente. 

Programação para frente e para trás 

A programação para frente envolve iniciar o 
trabalho logo que ele chega. A programação para 
trás envolve iniciar o trabalho no último momen
to possível sem que ele sofra atraso. Por exem
plo, imaginemos que leva seis horas para uma la
vanderia lavar, secar e passar um lote de 
macacões. Se o trabalho é coletado às 8h da ma
nhã e deve ser retirado até as 4h da tarde, há 
mais de seis horas disponíveis para fazer o traba
lho. A Tabela 10.2 mostra os diferentes momen
tos de começar cada trabalho, dependendo de a 
programação ser para frente ou para trás. 

Tabela 10.2 	 Efeitos da programação para frente 
e para trás. 

Momento Momento 
Tarefa Duração de início de início 

(pa ra trás) (para frente) 

Passar 1 hora 15h 13h 
Secar 2 horas 13h 11h 
Lavar 3 horas 10h 8h 

A escolha entre programação para frente ou 
para trás depende das circunstâncias. A Tabela 
10.3 lista algumas vantagens e desvantagens das 
duas abordagens. Em teoria, tanto o planejamen
to de necessidade de materiais (material require
ments planning) (MRP) (veja Capítulo 14), como 

6 
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Tabela 10.3 As vantagens da programação para frente e para trás . 

Vantagens da programação para fren1e Vantagens da programação para trás 

Alta utilização do pessoal - os trabalhadores sempre 
co eçam a trabalhar para manter-se ocupados 

Flexível - as folgas de tem po no sistema permitem 
ql1e trabalho inesperado seja programado 

o just in time JlT) (veja Capítulo 15) usam pro
gramação para trás, somente começando traba
lhos quando necessário. Na prática, todavia, os 
usuários do planejamento de necessidades de 
materiais tendem a alocar tempo demais para 
cada tarefa ser completada; por essa razão cada 
tarefa não é iniciada no último momento possí
vel. Em comparação, o just in time é começado, 
como o nome sugere, em cima da hora. 

Gráfico de Gantt 

o método de programação mais comumente 
usado é o do gráfico de Gantt. Um gráfico de 
Gantt é uma ferramenta simples (inventada por 
H. L. Gantt, em 1917), que representa o tempo 
como uma barra num gráfico. Freqüentemente, 
os gráficos são feitos de canaletas de plástico lon
gas, dentro das quais podem ser colocados peda
ços de papel para indicar o que está acontecendo 

Cl1stos mais baixos com materiais - os materiais não são usa
dos até que eles o ten ham que ser, retardando assim o agregar 
valor até o último momento 

Menos exposto a risco no caso de mudança de programação 
pelo con sl1midor 

Tende a focar a operação nas datas prometidas ao consumidor 

com o trabalho ou com o centro de trabalho. Os 
momentos de inÍCio e fim de atividades podem 
ser indicados no gráfico e, algumas vezes, o pro
gTesso real do trabalho também é indicado no 
mesmo gráfico. As Figuras 10.13 e 10.14 ilus
tram dois gráficos de Gantt de uma pequena ma
nufatura especializada em móveis. A Figura 
10.13 é um gráfico de Gantt de andamento de 
trabalho. Ele indica quando cada trabalho está 
programado para começar e terminar, assim 
como o grau de acabamento do trabalho. Tam
bém é indicado no gráfico o momento atual . Nes
se caso, a mesa já foi completada, apesar de não 
ter sido programado seu término até o final do 
dia seguinte. Por outro lado, tanto as prateleiras 
como a cama estão atrasadas. A fábrica de unida
des de cozinha não está programada para come
çar por mais um dia. 

A Figura 10.14 ilustra outro gráfico de 
Gantt que pode ser usado por essa empresa. Des-

Trabalho Seg. Ter. 
5 6 

Mesa II 
I 

Prateleiras II 
Unidades de 
cozinha 

Cama II 

Qua 
1 

I 

II 

Qui. Sex. Seg. Ter. 
8 9 12 13 

I 
I 

I I 

11 Tempo progra- D Andamento XAgora 
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iiiA'''' 10.13 Gráfico de Gantt para andamento de trabalho. 
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W!1"fi 10.14 Gráfico de Gantt para centros de trabalho. 

sa vez, ele indica as atividades que estão aconte
cendo em cada centro de trabalho. Aqui podemos 
ver que as prateleiras parecem ter sido retidas no 
centro de trabalho do preparo da madeira, en
quanto a cama ainda tem que completar suas 
operações programadas de pintura. 

As vantagens dos gráficos de Gantt são que 
eles proporcionam uma representação visual sim
ples do que deveria e o que está realmente acon
tecendo na operação. Além disso, eles podem ser 
usados para "testar" programas alternativos. Es
pecialmente quando se usam pedaços móveis de 
papel, é uma tarefa simples representar progra
mações alternativas (mesmo que não seja uma 
tarefa simples encontrar uma programação que 
se encaixe a todos os recursos satisfatoriamente). 
É claro que o gráfico de Gantt não é uma ferra 
menta de otimização. Ele simplesmente facilita o 
desenvolvimento de programações alternativas 
por comunicá-las eficazmente. 

Programando padrões de trabalho 

Em operações cujo recurso dominante é o 
pessoal, a programação dos tempos de trabalho 
efetivamente determina a capacidade da opera
ção em si. A principal tarefa de programação é, 
portanto, garantir que número suficiente de pes
soas está trabalhando em qualquer momento, 
para proporcionar uma capacidade adequada 
para o nível de demanda nesse momento. Opera

ções como serviços de entrega pelo correio, tele
fonis tas, polícia, excursões, atendentes de lojas e 
pessoal de hospital, todos precisam programar as 
horas de trabalho de seu pessoal com a demanda 
em mente. Essa é uma conseqüência direta de es
sas operações terem relativamente alto contalo 
com o consumidor (introduzimos o conceito de 
alto contato com o consumidor no Capítulo 1). 
Essas operações n ão podem estocar suas saídas e, 
portanto, devem responder diretamente à de
manda dos consumidores. 

Por exemplo, a Figura 10.15 mostra a pro
gramação de turnos para uma parte dos serviços 
de informações ao cliente de uma operação de 
llOme-banking. Esse departamento aconselha os 
clientes sobre empréstimos e seguros. Ele anun
cia um serviço de 24 horas e, de fato, alguns con 
sumidores utilizam esses serviços ao longo da noi
te. Todavia, durante esse período, a demanda é 
relativamente baixa. Ela cresce durante a manhã 
até um pico no meio do dia. Há outro pico pe
queno no início da noite, mas a demanda então 
cai na última parte da noite. A tarefa de progra
mação aqu i é definir os tempos de início e fim 
para o pessoal de modo: 

• 	que a capacidade corresponda à demanda; 

• que o tamanho de cada turno nunca seja 
excessivamente longo nem cu rto; 

• 	 que minimize o trabalho nas horas "não 
sociais". 
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wg"" 10.15 Horário de turnos em serviço de informações de home banking. 

Monitorando e controlando a operação 

Ao criar um plano para a operação por meio 
de carregamento, seqüenciamento e programa
ção, cada parte da operação precisa ser monito
rada para assegurar que as atividades planejadas 
estão de fato ocorrendo. Qualquer desvio dos 
planos pode ser retificado por algum tipo de in
tervenção na operação, que por si só provavel
mente envolverá algum replanejamento. A Figura 
10.6 ilustra uma visão simples de controle. O 
output do centro de trabalho é monitorado e 
comparado com o plano que indica o que o cen
tro de trabalho deveria estar fazendo. Desvios 
desse plano são considerados por meio da ativi
dade de replanejamento e das intervenções ne
cessárias feitas ao centro de trabalho que irão 

(assim se espera) garantir que o novo plano seja 
executado. Eventualmente, entretanto, algum 
outro desvio da atividade planejada pode ser de~ 

tectado e o ciclo, repetido. 

Controle empurrado e puxado 

Um elemento de controle, portanto, é a in
tervenção periódica nas atividades da operação. 
Uma decisão importante é como essa intervenção 
é realizada. A distinção chave é entre sinais de 
intervenção que empurram o trabalho por meio 
dos processos da operação e as que puxam o tra
balho somente quando é necessário. Em um sis
tema de planejamento e controle empurrado, as 
atividades são programadas por meio de um sis
tema central e completadas em linha com as ins

~___o_p~er~aç_ã_o__~~fbt"" 
---~ 

10.16 Um modelo simples de controle. 
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truções centrais, como em um sistema MRP (veja 
o Capítulo 14). Cada centro de trabalho empurra 
o trabalho, sem levar em consideração se o cen
tro de trabalho seguinte pode utilizá-lo. Os cen
tros de trabalho são coordenados pelo sistema 
central de planejamento e controle de operações. 
Na prática, todavia, há muitas razões pelas quais 
as condições reais diferem das planejadas. Como 
conseqüência, tempo ocioso, estoque e filas fre
qüentemente caracterizam sistemas empurrados. 

Em um sistema de planejamento e controle 
puxado, o passo e as especificações de o que é fei
to são estabelecidos pela estação de trabalho do 
"consumidor", que "puxa" o trabalho da estação 
de trabalho antecedente (fornecedor). O consu
midor atua como o único "gatilho" da produção e 
da movimentação. Se uma "requisição" não é 
passada para trás pelo consumidor para o forne
cedor, o fornecedor não é autorizado a produzir 
nada ou mover qualquer material. Uma requisi
ção de um consumidor não só aciona a produção 
no estágio de suprimento, mas também prepara o 
estágio supridor para requisitar outra entrega de 
seus próprios fornecedores. Dessa forma, a de
manda é transmitida para trás ao longo das eta
pas, a partir do ponto de demanda original pelo 
consumidor original. 

As conseqüências das programações empurrada e 
puxada sobre o estoque 

Compreender os diferentes princlplOs das 
programações empurrada e puxada é importante, 
porque eles têm diferentes efeitos em termos das 

propensões das duas a acumular estoque na ope
ração. Os sistemas puxados são muito menos 
prováveis de resultar em criação de estoque e 
são, portanto, favorecidos pelas operações JIT 
(veja Capítulo 15). Para entender por que isso é 
assim, consideremos duas analogias. A analogia 
de "gravidade" é ilustrada na Figura 10.17. Aqui, 
um sistema puxado é representado por uma ope
ração, cada etapa da qual está em um nível mais 
baixo do que o anterior. Quando as peças são 
processadas em cada etapa, esta as empurra ram
pa abaixo para o próximo estágio. Qualquer atra
so ou problema nessa etapa resultará nas peças 
acumulando-se na forma de estoque. No sistema 
puxado, as partes não podem naturalmente fluir 
para cima, de modo que somente podem progre
dir se o estágio seguinte deliberadamente as pu
xar. Sob essas circunstâncias, estoque não se acu
mula tão facilmente. 

Comentário crítico 

Essa forma de olhar o controle é uma simplificação 
de uma realidade bem mais complicada. É baseada em 
um modelo utilizado para compreender sistemas mecâni
cos, como os motores de carros. No entanto, qualquer 
pessoa que tenha trabalhado em organizações reais sabe 
que elas não são máquinas. São sistemas sociais, cheios 
de interações complexas e ambíguas. Modelos simples 
como esses assumem que os objetivos das operações 
sejam sempre claros eacordados. No entanto, as organi
zações são entidades políticas em que objetivos diferen.
tes, muitas vezes conflitantes, competem. Operações do 
governo local, por exemplo, são extremamente políticas. 
Além do mais, os outputs das operações não são facil
mente mensurados. Uma universidade pode ser capaz de 

Um sistema empurrado em que os materiais são movidos 
para a etapa seguinte logo que são processados. 

~ iI ~~ iI~~ ilL~ _O
Um sistema puxadosomente quando a p~~' que os materiais são movidos 

. oXlma etapa os solicita. 

m..,"" 10.17 Empurrada versus puxada: a analogia da gravidade. 
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Controle difícil, Controle mais fácil, 
porque porque 

Consenso sobre os
Nenhum objetivo aceito Baixo objetivos das operações 

~--~----------~----~ 

Alta 
~---+------~~-----r~, 

odesempenho das operações pode 
universalmente; portanto, difícil ser avaliado contra objetivos claros

saber se a operação está do processo
fu ncionando como devia 

Nenhuma medida geral de como 
Mensurabilidade das saídas significaa operação está-se desempenhando; 
que o nível de desempenho éportanto, difícil detectar desvios 
conhecido no plano 

As conseqüências de qualquer 
das intervenções; portanto, difícil 

Nenhuma previsão dos efeitos 
intervenção na operação são 

saber o que fazer caso o processo previsíveis, portanto, desvios 
se desvie do plano dos planos podem ser corrigidos 

Nenhuma repetição; as saídas variam 
tanto que, se um deles é insatisfatório, Fazer a mesma coisa muitas 


como o próximo envolve atividades 
 vezes facilita o aprendizado 
diferentes, é difícil aprender t t 

Serviço Serviço de Produção 
de creche aconselhamento de alimentos 

tributário 

bJ4"Fi 10.18 Quão fácil é controlar uma operação? 

medir o número e as qualificações de seus estudantes, 
por exemplo, mas não pode medir o impacto completo 
de su educação na fel icidade futura de seus alunos. Ain
da que fosse possível descobrir uma intervenção ade
quada para trazer uma operação de volta ao "controle", a 
maior parte das operações não pode perfeitamente pre
ver o efeito que essa intervenção trará. Mesmo a maior 
cadeia de bares de sanduíches não pode saber exata
mente como um novo sistema de alocação de turnos 
afetará seu desempenho. Além disso, de qualquer fO ffil a , 
algumas operações Ilunca fazem a mesma coisa mais de 
uma vez. A maior parte do trabalho executado por opera
ções de construção civil, por exemplo, é única. Se cada 
output é diferente, como os "controladores" pOderão sa
ber o que supostamente deve acontecer? Seus próprios 
planos são meras especulações. 

Grau de dificuldade em controlar operações 

o modelo simples de controle e monitora
mento da Figura 10.18 ajuda-nos a compreender 
as funções básicas da atividade de monitoramen
to e controle. Todavia, como dito no boxe do co
mentário crítico, é uma simplificação. Alguns 

processos simples baseados em tecnologia podem 
aproximar-se desse modelo, mas muitas outras 
operações, não. Na verdade, as críticas específi
cas do comentário crítico fornecem um conjunto 
útil de questões que podem ser usadas para ava
liar o grau de dificuldade associado com controle 
de qualquer operação: 7 

• Existe consenso sobre quais deveriam ser 
os objetivos da operação? 

• Quão bem pode ser mensurado o 	output 
de uma operação? 

• São previsíveis os efeitos das intervenções 
em operações? 

• 	As atividades das operações são muito re
petitivas? 

7 Isso está descrito em BEITS, A.; SLACK, N. Con
traI, knowledge and learning in process development. Inter
nai Report. University of Warwick Business School. 1999. As 

quatro dimensões originais são baseadas em HOFSTEDE, G. 
Management contraI in public and not for profit activities. 
Accounting Organisation and Society, v. 6, n° 3, 1981. 



A Figura 10.18 ilustra como essas quatro 
questões podem formar dimensões de "controla
bilidade". Ela ilustra três diferentes operações. A 
operação de processamento de comida é relativa
mente fácil de controlar, enquanto o serviço de 
cuidado infantil é particularmente difícil. O servi
ço de consultoria fiscal situa-se em algum ponto 
entre eles. 

EFEITO VOLUME-VARIEDADE NO 
PLANEJAMENTO E CONTROLE 

No Capítulo 4, identificamos que muitas das 
decisões detalhadas de projeto no gerenciamento 
de produção eram afetadas significativamente 
pela posição variedade-volume de uma operação 
produtiva. Isso também é verdade para as ativi
dades de planejamento e controle. Operações 
que produzem alta variedade de produtos ou ser
viços em volume relativamente baixo vão clara
mente ter consumidores que requerem um con
junto diferente de fatores e usar processos que 
têm um conjunto diferente de necessidades das 
operações que criam produtos ou serviços padro
nizados em grande volume (veja a Tabela 10.4). 

Novamente, peguemos as duas operações 
que foram discutidas no Capítulo 4, que ocupam 
os dois extremos do espectro de volume-varieda
de - um arquiteto e um serviço de suprimento de 
eletricidade. A alta variedade do arquiteto signi
fica que seus serviços terão pouca ou nenhuma 
padronização. Isso significa que eles não podem 
produzir seus projetos com antecedência em rela
ção à requisição pelos consumidores. Devido a 
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isso, o tempo que eles levam para responder aos 
requisitos dos consumidores será relativamente 
grande. De fato, os consumidores vão entender e 
esperar ser intensamente consultados quanto a 
suas necessidades. Em razão disso, a razão P:D 
da operação será 1 ou muito próxima de 1. Os 
detalhes e requisitos de cada trabalho emergirão 
somente à medida que cada edifício individual é 
projetado, conforme requisitos dos clientes. Isso 
significa que o planejamento ocorre a prazo rela
tivamente curto. Os arquitetos provavelmente 
não serão capazes de planejar diversos anos à 
frente, porque eles não sabem que trabalhos esta
rão fazendo àquela época. As decisões indivi
duais que são tomadas no processo de planeja
mento vão ser usualmente relativas aos tempos 
das atividades e eventos, por exemplo, quando 
um projeto precisa ser entregue, quando a cons
trução deverá começar, quando cada arquiteto 
individual precisará trabalhar no projeto e assim 
por diante. A maioria das decisões de controle es
tará em um nível de detalhamento relativamente 
alto. Um pequeno atraso no cálculo de uma parte 
do projeto pode ter implicações muito significati
vas em muitas outras partes. 

Em geral, o planejamento e o controle da 
operação não pode ser totalmente rotinizado, 
mas vai necessitar de gerenciamento para cada 
projeto individual. Finalmente, a robustez da 
operação (isto é, sua invulnerabilidade a sérias 
perturbações, se uma parte da operação se inter
rompe) será relativamente alta. Há, provavel
mente, muitas outras coisas para fazer, se um ar
quiteto estiver impedido de continuar uma parte 
do trabalho. 

Tabela 10.4 Efeitos de volume-variedade no planejamento e controle. 

Resposta ao Horizonte do Grandes decisiies Decisões de RobustezVolume Variedade consumidor planejamento de planejamento controle 

Baixo Alta Lenta Curto Tempo Detalhadas Alta 

Baixa Rápida Longo Volume Agregadas Baixa 



338 PLANEJAMENTO E CO TROLE 

Os serviços de suprimento de eletricidade, 
por outro lado, terão características muito dife 
rentes de planejamento e controle. O volume é 
alto, a produção, contínua, e a variedade é vi rtual
mente não existente. Os consumidores esperam 
respostas extremamente rápidas a seus requisitos 
para o produto. Com efeito, esperam "entrega" 
instantânea sempre que ligam um aparelho na 
tomada. O horizonte de planejamento em gera
ção de eletricidade pode ser muito longo. Deci 
sões mais importantes relativas à capacidade das 
usinas são tomadas com muitos anos de antece
dência. Mesmo as flutuações de demanda de um 
dia típico podem ser previstas com certa antece
dência. Programas de televisão populares podem 
afetar a demanda minuto a minuto e eles são 
programados com semanas ou meses de antece
dência. O clima, que também afeta a demanda, é 

. menos propenso a ser previsto, mas pode ser de 
alguma forma previsto. As decisões individuais 
de planejamento feitas pelos serviços de supri
mento de eletricidade vão centrar-se não em tor
no dos tempos relativos às saídas, mas do volume 
de saída. As decisões de controle não estarão preo
cupadas com os detalhes intrínsecos das aídas 
da operação, porque o produto é mais ou menos 
homogêneo. Antes, o controle vai estar preocupa
do com medidas agregadas de saída, tais como o 
total de quilowatts-hora de eletricidade gerada. 
Finalmente, a robustez da operação é muito bai
xa, tanto que, se o gerador falha, a capacidade 
da operação de fornecer eletricidade também fa
lha (veja a Tabela 1004). 

oSISTEMA WIZARO NA AVIS 

É possível alugar carros em quase todos os princi
pais aeroportos eCIdades no mundo, e há invariavelmen
te intensa concorrência para atrair e manter consumido
res. Já que as empresas oferecem gamas semelhantes 
de veículos relativamente novos, e a confiabilidade des
ses carros é assumida, garantida pela maioria dos con
sumidores, a concorrência é geralmente baseada em ser
viço e/ou preço. O fator de serviço mais crítico é a 
disponibilidade da categoria desejada (tamanho eespeci
ficação) de carro e a rapidez com que a papelada é con
cluída, de modo que o consumidor não seja desnecessa
riamente retido. Isso depende da eficácia do sistema de 
planejamento e controle da companhia. Uma das mais 
importantes instalações da Avis na Bélgica é a que opera 
no Aeroporto NaCIonal de Bruxelas, em Aventem, que 
lida predominantemente com pessoas jurídicas e aluga 

até 200 carros em um dia movimentado. As propagandas 
da Avis, que tem por alvo o mercado de pessoas jurídi
cas, enfatiza sua habilidade de processar os clientes rápi
da e eficientemente. O objetivo é completar a transação 
em menos de dois minutos, e isso é facilitado pelo bem 
desenvolvido sistema de computação da Avis, conhecido 
como Wizard, que manuseia todos os sistemas de reser
vas, de preparação dos contratos de locação no balcão 
de atendimento, de gerenciamento do estoque ede emis
são de faturas. O Wizard é um sistema globalmente inte
grado, com mais de 15.000 terminais nas filiais da Avis 
ao redor do mundo, que permite reservas internacionais 
feitas com precisão e certeza e ajuda a maximizar a utili
zação dos veículos ao longo de sua rede. 

Pesquisas regulares de consumidores e análises de 
padrões de demanda são feitas para determinar as prefe
rências dos consumidores em termos de tipo ecategoria 
dos veículos, proporcionando um guia para a composi
ção da frota belga, que é gerida da central em Machelen. 
Devido ao fato de cada filial belga ter acesso a um con
junto de carros mantidos em Machelen, suas necessida
des locais de estoque (de carros) podem ser minimiza
das. As necessidades de movimentos de estoque de 
carros entre as filiais e entre os países é centralizada, 
dessa forma, permitindo que as filiais concentrem-se na 
tarefa de proporcionar bons serviços ao consumidor. 
Cada consumidor pessoa jurídica tem um único número 
de referência no Wizard, permitindo que sejam feitas re
servas e contratos de locação rapidamente, com apenas 
três dados de informação: o número do consumidor, o 
tipo do carro requerido e a duração da locação. Esse tipo 
de transação é usualmente completado em menos de 
dois minutos, depois que o consumidor vai diretamente 
para o estacionamento e pega o carro. 

Qu estões 

1. 	Quais são as principais tarefas de planejamento e 
controle do sistema Wizard? 

2. 	Como você avaliaria a eficácia da atividade de plane
jamento e controle da Avis? 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-eRA VES 

Que é planejamento e controle? 

• 	 Planejamento e controle é a conciliação 
do potencial da operação de fornecer pro
dutos e serviços com a demanda de seus 
consumidores. É o conjunto de atividades 
diárias que garante que a operação ocorra 
de uma forma contínua. 



Qual é a diferença entre planejamento e 
controle? 

• 	 Um plano é a formalização do que é pre
tendido que aconteça em algum momento 
do futuro . Controle é o processo de lidar 
com mudanças 'no plano e na operação a 
ele relacionada. 

• Apesar de planejamento e controle serem 
teoricamente separáveis, eles são usual
mente tratados juntos. 

• 	 O equilíbrio entre planejamento e contro
le muda ao longo do tempo. O planeja
mento domina a longo prazo e é, normal
mente, feito de forma agregada. No outro 
extremo, a curto prazo, o controle usual
mente opera dentro das limitações de re
cursos da operação, mas faz intervenções 
na operação para corresponder às mudan
ças em circunstâncias de curto prazo. 

Como a natureza da demanda afeta o 
planejamento e controle? 

• O grau de incerteza 	da demanda afeta o 
equilíbrio entre planejamento e controle. 
Quanto maior a incerteza, mais difícil 
será planejar, e maior ênfase deverá ser 
dada ao controle. 

• A idéia de incerteza está relacionada aos 
conceitos de demanda dependente e inde
pendente. Demanda dependente é relati 
vamente previsível, porque é dependente 
de algum fator conhecido. Demanda inde
pendente é menos previsível, porque é de
pendente de oportunidades do mercado 
ou comportamentos do consumidor. 

• 	As diferentes formas de responder à de
manda podem ser caracterizadas pelas di
ferenças nas razões P:D da operação. A 
razão P:D é a razão do tempo total de 
processo P para o tempo de demanda D, 
vista pelo cliente. 

Que está envolvido em planejamento e 
controle? 

• 	No planejamento e controle do volume e 
do tempo de atividades em operações são 
necessárias quatro atividades distintas: 
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- carregamento, que dita o volume de 
trabalho que é alocado a cada parte da 
operação; 

- seqüenciamento, que decide a ordem 
em que o trabalho é executado dentro 
da operação; 

- programação, que determina o crono
grama detalhado de atividades e quan
do as atividades são iniciadas e termi
nadas; 

- monitoramento e controle, que envolve 
detectar o que está acontecendo na 
operação, replanejando se necessário, e 
intervindo de modo a impor novos pla
nos. Dois importantes tipos de controle 
são os "empurrados" e os "puxados". 
Controle puxado é um sistema no qual 
a demanda é acionada com base em re
quisições de centros de trabalho consu 
midores (internos). Controle empurra
do é um sistema centralizado, em que 
as decisões de planejamento e controle 
são emitidas para centros de trabalho 
que devem desempenhar suas tarefas e 
mandar suas peças para a estação de 
trabalho seguinte. Em manufatura, a 
programação puxada geralmente possui 
bem menores níveis de estoque do que 
a programação empurrada. 

• A facilidade com que o controle pode ser 
mantido varia entre as operações. . 

• A posição 	de volume e a variedade de 
uma operação têm um efeito sobre a na
tureza de seu planejamento e controle. A 
prontidão de resposta ao consumidor, o 
horizonte de planejamento, as principais 
decisões de planejamento e a robustez do 
planejamento e controle são especialmen
te afetados pelo volume e pela variedade. 

ESTUDO DE CASO 

DDis cinemas múltiplDs: Cinema KinepDlís em Bruxe
las, Bélgica, e Cinema UCI em Solihull , Birmingham, 
ReinD UnidD 

Cinema Kinepolis em Bruxelas, Bélgica 

OKinepolis é considerado o maior complexo de ci
nemas do mundo, com 28 telas, um total de 8.000 luga
res e quatro sessões de filmes todos os dias. Domina o 
mercado de cinemas na área, atraindo cerca de 60% do 
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público freqüentador de cinema. Uma das razões de seu 
sucesso é que está equipado com a mais recente tecno
logia de projeção (telas grandes, som THX, Dolbi esté
reo, Som de Cinema Digital e Imax). Está localizado nos 
subúrbios de Bruxelas, em Bruparck, próximo do Estádio 
Heizel e do famoso Atomium, a 15 minutos de carro ou 
de metrô. Apesar de a maioria dos consumidores vir de 
carro, há usualmente bastante lugar para estacionar, seja 
no estacionamento do próprio cinema, seja nas instala
ções adjacentes do Bruparck. 

Todas as sessões são programadas para começar 
na mesma hora, todos os dias: às 16h, às 18h, às 20h e 
às 22h30. Já que a maioria dos espectadores chega cer
ca de 30 minutos antes do início do filme, filas podem 
com freqüência ser formadas nos 18 guichês de bilhete
ria, 10 no saguão principal e 8 na entrada secundária. 
Acima das bilheterias, há monitores de TV que mostram 
o menu de filmes, a classificação e a disponibilidade res
tante de lugares para cada um. O menu ocupa três moni 
tores! 

Cada bilheteria tem um terminal de computador em 
rede e uma impressora de ingresso. Para cada consumi
dor, um código de tela é primeiro entrado para identificar 
econfirmar a disponibilidade de lugar no filme requerido. 
Então, o número de lugares requeridos éalimentado e os 
ingressos são impressos, que, contudo, não alocam lu
gares marcados. O bilheteiro recebe então o pagamento 
em dinheiro ou cartão de crédito e entrega o ingresso. 
Essa operação toma em média 19,5 segundos e são ne
cessários mais cinco segundos para que o consumidor 
seguinte mova-se para o guichê e o ciclo recomece. Des
sa forma, a capacidade de pico é de aproximadamente 
150 transações por guichê por hora; 2.700 por hora, 
usando todos os guichês. Considerando que uma transa
ção média envolve a venda de aproximadamente 1,7 in 
gresso, o processo de venda pode satisfazer a uma en
trada de 4.500 consumidores por hora, o que é suficiente 
para os níveis normais de demanda; o tempo de fila rara
mente excede cinco minutos. A capacidade de fornecer 
ingressos teria problemas se a demanda se aproximasse 
da capacidade total de lugares do centro . 

Cínema UCI em SOlíhull, Birmingham 

OCinema UCI (United Cinemas International) existe 
desde 1989 e tem oito telas. Foi construído em um local 
privilegiado, um centro comercial , perto de uma movi
mentada rodovia, bem no centro da Inglaterra. Quase to
dos os consumidores vêm de carro evão para o estacio
namento privado do cinema, onde há, de maneira geral, 
espaço sUficiente; mas há, ocasionalmente, considerável 
congestionamento na entrada e saída antes do início de 
filmes populares. 

Ocinema incorpora muitos recursos no "estado da 
arte", que inclui o sistema de som THX de alta qualidade, 
sistema de emissão de ingressos completamente com

putadorizado e vídeo games fora, nas arcadas do saguão 
principal. Há dois aparelhos gigantes de TV na entrada 
do saguão, que informam atrações futuras. No total, as 
oito salas podem receber 1.840 pessoas; a lotação das 
salas varia, e assim a gerência do cinema pode alocar os 
filmes mais populares para as salas maiores e usar as 
menores para exibições menores. 

Os títulos dos filmes são selecionados pela admi
nistração central, mas a administração local tem a res
ponsabilidade pela programação das sessões em cada 
sala. Os contratos com os distribuidores definem o nú
mero de sessões de cada dia, mas a programação deta
lhada está a cargo da gerência do cinema. Os momentos 
de início e fim dos oito filmes no UCI são separados por 
intervalos de 10 minutos, com o filme mais popular em 
cada categoria (por exemplo, os somente para adultos) , 
que começa antes. Devido aos filmes terem durações di
ferentes e já que o gerente deve tentar maximizar a utili
zação dos lugares, a tarefa de programação écomplexa e 
crítica para o desempenho financeiro da instalação. 

O pessoal das bilheterias está continuamente alerta 
para a capacidade remanescente de cada sala nas telas 
de seus terminais. Há até quatro guichês de ingressos 
abertos por vez. Otempo meta por transação completa é 
de 20 segundos, assim, o máximo de venda é de 12 in
gressos por minuto, ou 720 por hora. O número médio 
de ingressos por transação é 1,8, portanto, o máximo nú
mero de ingressos vendidos por hora é 1.300: tranqüila
mente dentro dos níveis máximos de demanda esperada. 
Todos os ingressos indicam posições específicas de as
sento, e são alocados com base em primeiro-a-chegar
primeiro-servido. Uma central de venda antecipada é 
agora oferecida pelo grupo UCI, em que os consumido
res podem telefonar a um número gratuito do Reino Uni
do e encomendar seus ingressos, que serão retirados no 
cinema local, pagando com cartão de crédito. Apesar de 
haver uma pequena tarifa por esses serviços, a visão é 
de que a conveniência atrairá mais usuários para compra 
de seus ingressos dessa forma e, portanto, reduzirá o 
número de filas para pagar pelos ingressos na noite. 

A declaração de missão do UCI enfatiza a necessi
dade de proporcionar instalações limpas e arrumadas, 
pessoal animado, instalações de alimentação adequadas 
e, acima de tudo, alta qualidade de exibição de filmes e 
som. O UCI acredita que proporciona a melhor experiên
cia em cinema fora de Londres. 

Questões 

1. 	 Quais são as principais diferenças entre os dois cine
mas, da perspectiva dos gerentes de operação? 

2. 	 Quais são as vantagens e desvantagens dos dois di
ferentes métodos de programação de filmes nas sa
Ias? Como cada abordagem afeta os diferentes tipos 
de consumidor? 



3. 	Exercício de grupo: 

(a) 	 Descubra o tempo de projeção e a classificação 
de oito filmes populares. Tente programar esses 
filmes nas salas do UCI Solihull , levando em 
conta a popularidade que você espera em dife
rentes momentos. Você deve reservar pelo me
nos 20 minutos para encher e limpar a sala, 10 
minutos para entrada da próxima seção e 15 mi
nutos para comerciais, antes do início do filme. 

(b) 	 Tente marcar uma visita a seu cinema local e um 
encontro com o gerente. Compare a operação 
com as do Kinepolis e do UCI, particularmente 
em termos de programação. 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Identifique as formas pelas quais a ati
vidade de planejamento e de controle 
poderiam conciliar suprimento e de
manda nas seguintes operações: 
- um serviço de am~ulância 
- um centro médico 
- uma pizzaria 
- um serviço nacional de trens 
- uma clínica psicoterápica 
- um alfaiate 

2. 	 Qual é a diferença entre demanda de
pendente e independente? 

3. 	 Em que extensão a demanda é depen
dente ou independente nos seguintes ti
pos de operações? 
- um fabricante de submarinos nuclea

res 
- uma companhia especializada em ali

mentação industrial (catering) 
- um restaurante fast-food 
- uma manufatura especializada em 

embalagem, que fornece para uma 
manufatura de computadores 

- uma produtora de televisão 

4. 	 Como a programação afeta os cinco ob
jetivos de desempenho da administra
ção da produção? 

5. 	 Como a força policial pode programar 
seus guardas para casar a capacidade 
com a demanda? 

6. 	 Se você fosse um tutor em uma univer
sidade, que regra de seqüenciamento 
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usaria para determinar a ordem em que 
atende aos alunos? Quais são as vanta
gens e as desvantagens de cada regra 
de seqüenciamento nessa situação em 
particular? 

7. 	 Um pintor de obras de arte falsificadas 
foi contratado para pintar e emoldurar 
cinco diferentes pinturas. Cada pintura 
requer uma moldura diferente, mas que 
orne. O pintor deseja executar seu tra
balho o mais rápido possível e tem esti
mados os tempos de pintura e emoldu
ração, como segue: 

Van Gogh pintura 2 horas; emoldura
ção 4 1fz horas 

Monet pintura 3 horas; emoldura
ção 3 1fz horas 

Polock pintura 10 minutos; emol
duração 1 hora 

Renoir pintura 4 horas; emoldura
ção 2 horas 

Picasso pintura 1 1/2 hora; emoldu
ração 4 1f2 horas 

O pintor empregou um especialista 
emoldurador para ajudá-lo no empreen
dimento. Em que ordem o par deveria 
atacar as pinturas? 

8. 	 No capítulo foi dado um exemplo de 
planejamento e controle de um concer
to. Como você acha que essas atividades 
de planejamento e controle mudariam se 
a organização promotora de concertos 
desse o mesmo concerto em todas as se
manas do ano? 

9. 	 Visite um centro local de serviços au
tomotivos que faça assistência técnica 
e conserto de carros e descubra o se
guinte : 
(a) Qual é a abordagem dele para prio

rizar seus trabalhos? 
(b) Qual é 	o nível de utilização típico 

de alguns de seus equipamentos? 
(c) Como eles fazem quando um traba

lho leva mais tempo do que o espe
rado? 

10. 	Qual é a principal diferença entre pla
nejar e controlar um hospital onde a 
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maioria dos procedimentos cirúrgicos 
são operações de rotina e planejar e con
trolar um hospital que tem alto nível de 
trabalho de acidentes e emergência? 
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1 1 
Planejamento e Controle 
de .'Capacidade 

INTRODUÇÃO 

Prover a capacidade produtiva para satisfa
zer à demanda atual e futura é uma responsabili
dade fundamental da admin istração de produ
ção. Equilíbrio ad equado entre capacidade e 
demanda pode gerar altos lucros e clientes satis
feitos, enquanto equilíbrio "errado" pode ser po
tencialmente desastroso. Embora planejar e con
trolar a capacidade seja uma das principais 
responsabilidades dos gerentes de produção, 
também deveria envolver outros gerentes funcio
nais. Há razões para isso. A primeira é que as de
cisões da capacidade têm um impacto em toda a 
empresa. A segunda é que todas as outras fun
ções fornecem entradas (inputs) vitais para o 
processo de planejamento. A terceira é que cada 

função do negócio normalmente deverá planejar 
e controlar a capacidade de suas próprias "micro
operações" para atender à função produção prin
cipal. 

O que chamamos aqui de planejamento e 
controle de capacidade às vezes também é chama
do de planejamento e controle agregados. A razão 
disso é que, no "mais alto nível" do processo de 
planejamento e controle, os cálculos de demanda 
e capacidade normalmen te são realizados de for
ma agregada, que não discrimina entre os dife
rentes produtos e serviços que uma operação 
produtiva pode fazer. A essência da tarefa é con
ciliar, no nível geral e agregado, a existência de 
capacidade com o nível de demanda que deve ser 
satisfeita (veja a Figura 11.1). 

Fornecimento de 
produtos e 
serviços 

• • Demanda por 
produtos e 
serviços 

Planejamento e controle, 
de capacidade 

produtiva 

Conciliação da 
capacidade 
agregada da 

produção com 
sua demanda 

agregada Consumidores da 
operação 
produtiva 

ma';;' 11.1 Definição de planejamento e controle de capacidade produtiva. 
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Que é planejamento e controle de capacidade? 

[ Como a capacidade é medida? 

Qua'is são as formas de lidar com as flutuações da demanda? 

Como as operações planejam seus níveis de capacidade? 

Como as operações controlam seus níveis de capacidade? 

QUE É CAPACIDADE? Restrições de capacidade 

o uso mais comum do termo capacidade é 
no sentido estático, físico do volume fixo de um 
recipiente ou do espaço em um edifício. Esse sig
nificado da palavra às vezes também é usado por 
gerentes de produção. Por exemplo, um fabrican
te de produtos farmacêuticos pode investir em 
novos reatores de capacidade de 1.000 litros, 
urna empresa de investimentos em propriedades 
compra um estacionamento com capacidade para 
500 carros no centro da cidade e um cinema 
múltiplo (multiplex) é construído com 10 telas e 
uma capacidade total de 2.500 lugares. Embora 
essas medidas de capacidade descrevam a escala 
dessas operações, não refletem suas capacidades 
de processamento. Para fazer isso, devemos in
corporar a dimensão tempo adequada para o uso 
dos ativos. Dessa forma, a empresa farmacêutica 
tratará do nível de produção que pode ser conse
guido usando os reatores de 1.000 litros. Se a 
cada hora pode ser produzida uma batelada de 
produtos-padrão, a capacidade de processamento 
planejada pode ser equivalente a 24.000 litros 
por dia. Se a reação demorar quatro horas e fo
rem necessárias duas horas para limpeza entre ba
teladas, o reator somente poderá produzir 4.000 
litros por dia. Analogamente, o estacionamento 
pode estar totalmente ocupado pelos trabalhado
res de escritório durante o dia, "processando" so
mente 500 carros por dia. Alternativamente, 
pode ser usado por pessoas que usam o estacio
namento somente uma hora enquanto fazem 
compras e por pessoas que o usam durante três 
horas à noite, enquanto estão no teatro. A capa
cidade de processamento seria de até 5.000 car
ros por dia. Logo, a definição da capacidade de 
uma operação é o máximo nível de atividade de 
valor adicionado em determinado período de tem
po que o processo pode realizar sob condições 
normais de operação. 

Muitas organizações operam abaixo de sua 
capacidade máxima de processamento, seja por
que a demanda é insuficiente para "preencher" 
completamente sua capacidade, seja por uma po
lítica deliberada, de forma que a operação possa 
responder rapidamente a cada novo pedido. Com 
freqüência, entretanto, as organizações encon
tram-se com algumas partes de sua operação fun
cionando abaixo de sua capacidade, enquanto 
outras partes estão em sua capacidade "máxima". 
As partes que estão trabalhando em sua capaci
dade "máxima" é que são as restrições de capaci
dade de toda a operação. 

O conceito de uma micro operação sendo a 
restrição "gargalo" de capacidade foi introduzido 
no Capítulo 6. Dependendo da natureza da de
manda, o uso de diferentes partes de uma opera
ção pode atingir sua capacidade máxima e atuar 
como uma restrição para toda a operação. Por 
exemplo, um grande supermercado varejista 
pode oferecer um serviço de embalagens para 
presentes que em épocas normais pode atender a 
toda a demanda por seus serviços sem atrasar in
devidamente os clientes. No Natal entretanto a 
demanda por embalagens para p~esentes po'de 
aumentar proporcionalmente muito mais do que 
o aumento geral de clientes da loja. A menos que 
recursos extraordinários sejam providenciados 
para aumentar a capacidade dessa microopera
ção, ela poderia restringir a capacidade de toda a 
loja. 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DE 
CAPACIDADE 

Planejamento e controle de capacidade é a 
tarefa de determinar a capacidade efetiva da 



operação produtiva, de forma que ela possa res
ponder à demanda. Isso normalmente significa 
decidir como a operação deve reagir a flutuações 
na demanda. Apresentamos esse assunto no Capí
tulo 6, onde examinamos as mudanças de longo 
prazo na demanda e as estratégias alternativas 
de capacidade para lidar com essas mudanças. 
Essas estratégias diziam respeito a introduzir (ou 
eliminar) incrementos grandes de capacidade fí
sica. Chamamos essa tarefa de estratégia de capa
cidade de longo prazo. Neste capítulo, tratamos 
de um período de tempo menor, no qual as deci
sões de capacidade são tomadas principalmente 
dentro das restrições dos limites da capacidade 
física estabelecidos pela estratégia de capacidade 
da operação de longo prazo. 

Capacidade de médio e curto prazo 

Tendo definido a capacidade de longo pra
zo, os gerentes de produção devem decidir como 
ajustar a capacidade da operação no médio prazo. 
Isso normalmente envolve uma avaliação da de
manda futura em um período de 2 a 18 meses, 
durante o qual o volume de produção pode variar, 
por exemplo, alterando o número de horas que 
os equipamentos são usados. Na prática, entre
tanto, poucas previsões são exatas, e a maioria 
das operações também precisa responder a mu
danças na demanda que ocorrem em um período 
de tempo menor. Hotéis e restaurantes apresen
tam variações de demandas inesperadas e apa
rentemente aleatórias de uma noite para a se
guinte, mas também sabem, pela experiência, 
que determinados dias são mais movimentados 
do que outros. Dessa forma, os gerentes de pro
dução também devem fazer ajustes de capacidade 
de curto prazo que lhes permitam flexibilizar o 
volume produzido por um curto período, seja 
com base em previsões (por exemplo, os caixas 
de bancos sempre estão ocupados no horário do 
almoço) ou sem aviso (por exemplo, em um dia 
quente e ensolarado em um parque temático). 

Demanda e capacidade agregadas 

A característica importante do planejamento 
e controle de capacidade, como está sendo abor
dada aqui, é que visa definir os níveis de capaci 
dade no médio e curto prazos em termos agrega
dos. Isto é, toma decisões de capacidade amplas 
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e gerais, mas não se preocupa com todos os deta
lhes dos produtos e serviços individuais 
oferecidos. Logo, políticas agregadas assumem 
que o mix de diferentes produtos e serviços per
manecerá relativamente constante durante o pe
ríodo de planejamento. A Figura 11.2 mostra 
como quatro operações podem agregar seus ní
veis de capacidade e demanda. 

Objetivos do planejamento e controle de 
capacidade 

As decisões tomadas por gerentes de produ
ção no planejamento de suas políticas de capaci
dade afetarão diversos aspectos de desempenho. 

• 	Os custos serão afetados pelo equilíbrio 
entre capacidade e demanda. Níveis de 
capacidade excedentes à demanda podem 
significar subutilização de capacidade e, 
portanto, alto custo unitário. 

• 	As receitas também serão afetadas pelo 
equilíbrio entre capacidade e demanda, 
mas de forma oposta. Níveis de capacida
de iguais ou superiores à demanda em 
qualquer momento assegurarão que toda 
a demanda seja atendida e não haja perda 
de receitas. 

• O capital de giro será afetado se uma ope
ração decidir produzir estoque de bens 
acabados antecipando-se à demanda. Isso 
pode permitir atender à demanda, mas a 
organização deve financiar o estoque até 
que seja vendido. 

• A qualidade dos bens ou serviços pode ser 
afetada por um planejamento de capaci
dade, por meio da contratação de pessoal 
temporário, por exemplo. O pessoal novo 
e a interrupção do trabalho rotineiro da 
operação aumentariam a probabilidade 
de ocorrência de erros. 

• A velocidade de resposta à demanda do 
cliente pode ser melhorada, seja pelo au
mento dos estoques (permitindo que os 
clientes sejam atendidos diretamente pelo 
estoque em vez de terem que esperar a fa
bricação dos itens) ou pela provisão deli
berada de capacidade excedente, evitan
do-se filas. 
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Hotel 

Quartos ocupados por mês 

Ignora o número de hóspedes em cada 

quarto esuas necessidades 


individuais 


n~ Produtos de 
alumíniooo~o~ 

Toneladas por mês 

Ignora os tipos de liga, as variações de 

espessura e o tamanho dos lotes 


(ou bateladas) 


WA"" 11.2 Exemplos de agregação na medição de capacidade e demanda. 

Fábrica de malhas 
delã 

Unidades por mês 

Ignora tamanhos, cores e 
variações de estilo 

)1111 @jJ IIIL lOja varejista 

Receita mensal 

Ignora variações de gastos, número 
de itens amargem bruta dos itens. 

por transação de cliente 

• A confiabilidade do fornecimento também 
será afetada pelo nível de proximidade 
entre os níveis de demanda e da capaci
dade máxima da operação: a confiabilida
de do fornecimento de serviços e produ
tos será menor, quanto mais próximo da 
capacidade total estiver a demanda, pois 
menos a operação conseguirá lidar com 
possíveis interrupções. 

• A flexibilidade, especialmente a de volu
me, será melhorada por capacidade exce
dente. Se a demanda e a capacidade esti
verem em equilíbrio, a operação não será 
capaz de responder a quaisquer aumentos 
inesperados de demanda. 

Etapas de planejamento e controle de 
capacidade 

A seqüência das decisões de planejamento e 
controle de capacidade que precisam ser tomadas 
pelos gerentes de produção é ilustrada na Figura 
11.3. Tipicamente, os gerentes de produção de
param com uma previsão de demanda que tem 
pouca probabilidade de ser correta ou constante. 
Eles também terão alguma idéia de sua própria 
habilidade para atender a essa demanda. Antes 

de tomar qualquer decisão, entretanto, devem ter 
uma idéia quantitativa tanto da capacidade 
quanto da demanda. Logo, a primeira etapa será 
medir os níveis agregados de demanda e capacida
de para o período de planejamento. A segunda 
etapa será identificar as políticas alternativas de 
capacidade que poderiam ser adotadas em res
posta a flutuações da demanda. A terceira etapa 
será escolher a política de capacidade mais ade
quada para suas circunstâncias . 

MEDIÇÃO DA DEMANDA E DA 
CAPACIDADE 

Previsão de flutuações da demanda 

Na maior parte das organizações, a previsão 
da demanda é responsabilidade dos departamen
tos de vendas e/ ou marketing. É, entretanto, um 
insumo Cinput) principal para a decisão do plane
jamento e controle de capacidade, que é normal
mente uma responsabilidade de gerência de pro
dução. Afinal, sem uma estimativa da demanda 
futura não é possível planejar efetivamente para 
futuros eventos, somente reagir a eles. Por isso é 
importante que os gerentes de produção enten
dam a base e os fundamentos lógicos para essas 
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Etapa 1 	 Medir ademanda e a 
capacidade agregadas 

~ 
Etapa 2 Identificar as políticas

'" "O 

'"Ol 
alternativas de capacidade 

f!: 
Ol ~ 
'"o 
'''' '-'" 

Etapa 3 Escolher as políticas de 
~ 

"C 
capacidade mais adequadas 

e 
o.... 

Estimativa da 
capacidade atual 

Tempo 

W.,,II,, 11.3 Etapas do planejamento e controle de capacidade. 

previsões de demanda. No que diz respeito a pla
nejamento e controle de capacidade, há três re
quisitos para uma previsão de demanda. 

Ser expressa em termos úteis para o planejamento 
e controle de capacidade 

Se as previsões somente forem expressas em 
termos monetários, não dando nenhuma indica
ção das demandas sobre a capacidade da opera
ção, precisarão ser traduzidas em expectativas 
realistas de demanda, expressas nas mesmas uni
dades que a capacidade (por exemplo, horas
máquina por ano, pessoal operacional necessário, 
espaço etc.) . 

Ser tão exata quanto possível 

Em planejamento e controle de capacidade, 
a exatidão de uma previsão é importante porque, 
enquanto a demanda pode mudar instantanea
mente, existe uma defasagem entre decidir alte
rar a capacidade e a mudança surtir efeito. Por 
isso muitos gerentes de produção defrontam com 
um dilema. Para tentar atender à demanda, mui
tas vezes precisam estabelecer o volume de pro
dução antecipadamente, baseados em uma previ

são que pode mudar antes que a demanda ocor
ra, ou pior ainda, que pode mostrar-se muito di
ferente da demanda real. 

Dar uma indicação da incerteza relativa 

As decisões de trabalhar horas extras e re
crutar pessoal extra em geral são baseadas nos 
níveis de demanda previstos, que, na prática, po
dem diferir consideravelmente da demanda real, 
conduzindo a custos desnecessários ou serviço 
insatisfatório aos clientes. Por exemplo, a Figura 
11.4 mostra os níveis médios de demanda de um 
supermercado durante um dia em termos do nú
mero de clientes que entram na loja. A demanda 
é inicialmente baixa, mas depois aumenta até a 
hora do almoço. Depois disso, diminui, para so
mente cair novamente no final da atividade co
mercial. O gerente do supermercado pode usar 
essa previsão para ajustar (digamos) a capacida
de dos caixas durante o dia. Embora essa possa 
ser uma previsão precisa da demanda média, ne
nhum dia será exatamente igual a esse padrão. 
De igual importância é uma estimativa de quanto 
a demanda real pode diferir da média. Isso pode 
ser descoberto examinando-se a estatística de de
manda, para determinar uma distribuição da de
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demanda ser maior do que esta 

V'-. , 
, .. 

- ' Somente 5% de probabilidade de a 
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mA";' 11.4 Boas previsões são essenciais para o planejamento efetivo da capacidade, mas, da mesma 
forma, também é essencial uma compreensão da incerteza da demanda, porque permite 
que a operação julgue os riscos para o nível de serviço. 

manda em cada momento do dia. A importância preços podem eXIgIr uma política de mInlmlza

disso reside no fato de que o gerente agora sabe ção de custos e eliminação de riscos, que nem 

quando será importante ter pessoal de reserva, sempre satisfaz à demanda de pico, enquanto 

talvez alimentando prateleiras nas gôndolas, mas mercados que valorizam agilidade de resposta e 

estando de prontidão para atender nos caixas se qualidade do serviço podem justificar uma provi

a demanda o justificar. Geralmente, a vantagem são mais generosa de capacidade operacional. 

de previsões probabilísticas como essa é que per

mite que os gerentes de produção optem entre as 
 Sazonalidade da demanda 
políticas que minimizam custos. Idealmente, essa 
opção deveria ser influenciada pela forma como Em muitas organizações, o planejamento e 
o negócio ganha pedidos: mercados sensíveis aos controle da capacidade está preocupado em lidar 

Causas da sazona lidade 

Alguns produtos e serviços sazonais 

• Materiais de construção • Serviços de viagens 
• Bebidas (cerveja, coca-cola) • Férias 
• Alimentos (sorvetes, bolos de Natal) 
• Vestuário (maiôs, sapatos) 

• Fogos de artifício 
• Itens de jardinagem (sementes, fert ilizantes) • 

• Processamento de impostos 
• Médico (gripe epidêmica) 

Serviços de esportes 
• Serviços de educação 

W4'Iij' 11~5 Muitos tipos de operações devem lidar com demanda sazonal. 
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)111 iHiiD IIIL Loja varejista 
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W§"Z; 11.6 Flutuações agregadas da demanda para quatro organizações. 

com flutuações sazonais da demanda. Quase to
dos os produtos e serviços têm alguma sazonali
dade da demanda, e alguns também têm sazona
lidade de suprimentos, normalmente quando os 
insumos são produtos de agricultura sazonal, por 
exemplo, o processamento de vegetais congela
dos . Essas flutuações na demanda, ou no supri
mento, podem ser razoavelmente previsíveis, 
mas algumas normalmente também são afetadas 
por variações inesperadas no clima e por evolu
ção das condições econômicas. A Figura 11.5 
mostra alguns exemplos de sazonalidade. 

Considere as quatro organizações anterior
mente citadas na Figura 11.2. Seus padrões de 
demanda são mostrados na Figura 11 .6. O negó
cio de malhas de lã e o hotel na cidade têm pa
drões sazonais de demanda de vendas, mas por 
motivos diferentes: a malharia de lã devido aos 
padrões climáticos (invernos frios, verões quen
tes) e o hotel devido à demanda de pessoal de 
negócios, que tira férias do trabalho no Natal e 
no verão (no Hemisfério Norte). O supermercado 
varejista é um pouco menos sazonal, mas é afeta
do por picos pré-férias e vendas reduzidas duran
te os períodos de férias . O produtor de alumínio 
não mostra realmente nenhuma sazonalidade, 

mas mostra um crescimento constante das ven
das no período de previsão. 

Flutuações semanais e diárias da demanda 

A sazonalidade da demanda ocorre em um 
ano, mas variações previsíveis similares também 
podem ocorrer para alguns produtos e serviços 
em um ciclo mais curto. Já ilustramos o padrão 
de demanda diário em um supermercado na Fi
gura lIA, que também estará sujeito a flutua
ções previsíveis da demanda no período de uma 
semana. A demanda pode ser baixa nas segundas 
e terças-feiras, aumentando durante a parte final 
da semana e alcançando um pico nas sextas-fei
ras e nos sábados. Bancos, serviços públicos, or
ganizações de vendas de telefones e de forneci
mento de eletricidade têm padrões de demanda 
semanais, diários ou mesmo horários, que exi
gem ajuste de capacidade. O grau em que uma 
operação terá que lidar com flutuações de de
manda de prazo muito curto é determinado par
cialmente pelo tempo que seus clientes estão dis
postos a esperar por seus produtos ou serviços. 
Uma operação cujos clientes são incapazes ou 
não querem esperar deve planejar-se para flutua
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ções de demanda de prazo muito curto. Serviços 
de emergência, por exemplo, precisam entender 
a variação horária da demanda e planejar a capa
cidade de acordo com isso. 

Medir a capacidade 

o problema principal com a medição da ca
pacidade é a complexidade da maior parte dos 
processos produtivos. Somente quando a produ
ção é altamente padronizada e repetitiva é fácil 
definir a capacidade sem ambigüidade. Logo, se 
uma fábrica de televisores produzir somente um 
modelo básico, a capacidade semanal pode ser 
descrita como 2.000 televisores do modelo A. Um 
departamento do governo pode ter a capacidade 
de imprimir e postar 500.000 formulários de im
postos por semana. Um passeio rápido em um 
parque temático pode ser projetado para proces
sar lotes de 60 pessoas a cada 3 minutos - uma 
capacidade de "processar" 1.200 pessoas por 
hora. Em cada caso, o volume de produção é a 
medida mais adequada de capacidade, porque a 
natureza do produto da operação não varia . Para 
muitas operações, entretanto, a definição de ca
pacidade não é tão óbvia. Quando uma gama 
muito mais ampla de produtos apresenta deman
das variáveis para o processo, as medidas de vo
lume de produção são menos úteis. Nesse caso, 
medidas baseadas nos insumos são freqüente-

mente usadas para definir capacidade. Quase to
dos os tipos de operações poderiam usar uma 
mistura de medidas de entradas e saídas, mas, na 
prática, a maioria usa uma ou outra (veja a Tabe
la 11.1). 

Produzindo enquanto o sol brilha 

Há muito tempo, tornou-se evidente que as vendas 
de alguns produtos são profundamente afetadas pelo cli
ma. Óculos de sol, telas contra sol, roupas à prova 
d'água e sorvetes são exemplos óbvios. Ainda assim, a 
variedade de operações interessadas na previsão do tem
po aumentou significativamente. Concessionárias de 
energia, fabricantes de refrigerantes, de comidas frescas, 
e varejistas, todos estão interessados em comprar as 
previsões mais recentes do tempo. Operações, como os 
centros de atendimento de bancos e operadoras de tele
fonia celular, também. Parece que a demanda de servi
ços bancários via telefone cai dramaticamente quando 
está sol, assim como o uso de telefones celulares. De 
forma semelhante, as companhias de seguro descobri
ram ser mais vantajoso vender seus produtos quando os 
consumidores estão presos em casa do que quando es
tão ao ar livre, relaxando, sem querer pensar no futuro. 

Devido a isso, os serviços de meteorologia ao redor 
do mundo agora vendem previsões cada vez mais sofisti
cadas para uma ampla gama de empresas. Na Grã-Bre
tanha, o I nstituto de Meteorologia oferece um serviço ba
seado em Internet para seus consumidores. Também é 
usado para ajudar especialistas de seguro aavaliar políti
cas securitárias que visam prover compensação contra ris-

Tabela 11.1 Medidas de capacidade de insumos e produtos para diferentes operações. 

Operação Medida de capacidade de insumos Medida de capacidade de volume de 
produção 

Fáb rica de ar-condicionado Horas de máqUinas disponíveis Número de unidades por semana 

Hospital Leitos disponíveis Número de pacientes tratados por semana 

Teatro Número de assentos Número de clientes entretidos por semana 

Universidade Número de estudantes Estudantes graduados por ano 

Loja de venda no varejo Área de venda Número de itens vendidos por dia 

Com panhia aérea Número de assentos disponíveis no setor Número de passageiros transportados por 
semana 

Companhia de eletricidade Tamanho do gerador Megawalls-hora de eletricidade gerada 

Cervejaria Volume dos tanques de fermentação Litros por semana 

Nota: A medida mais comumente usada está mostrada em negrito. 
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cos relacionados com o clima. Entretanto, os meteorolo
gistas ressaltam que cabe às empresas individuais usar a 
informação de forma inteligente. Somente elas possuem 
a experiência para avaliar o impacto completo do clima 
em suas operações. Por exemplo, os supermercados sa
bem que- o aumento de temperatura terá um impacto nas 
vendas do queijo tipo cottage (ao mesmo tempo que, 
inexplicavelmente, não afete as vendas do queijo tipo 
cottage com pedaços de abacaxi). 

Questão 

Como uma empresa poderá verificar o quanto está 
preparada para pagar por esses serviços cada vez mais 
sofisticados de previsão do tempo? 

Capacidade depende do mix de atividades 

o hospital mede sua capacidade em termos 
de seus recursos parcialmente, porque não há re
lação clara entre o número de leitos que possui e 
o número de pacientes que trata. Se todos os 
seus pacientes precisassem de tratamentos relati
vamente pequenos, com estadas curtas no hospi
tal, este poderia tratar muitas pessoas por sema
na. Alternativamente, se a maioria de seus 
pacientes precisasse de longos períodos de obser
vação ou recuperação, um número muito menor 
seria tratado. O volume de produção depende do 
mix de atividades nas quais o hospital está enga
jado; como a maior parte dos hospitais desem
penha muitos tipos diferentes de atividades, é 
difícil predizer o volume de produção. Com cer
teza, é difícil comparar diretamente a capacida
de de hospitais que exercem atividades muito 
diferentes. 

Exercício resolvido 

Suponha que uma fábrica de aparelhos condiciona
dores de ar produza três modelos diferentes: o de luxo, o 
padrão e o econômico. Omodelo de luxo pode ser mon
tado em 1,5 hora, o padrão, em uma hora, e o econômi
co, em 0,75 hora. A área de montagem da fábrica tem 
disponibilidade de 800 horas de pessoal de montagem 
por semana. 

Se a demanda para unidades de luxo, padrão e eco
nômica estiver na proporção 2:3:2, o tempo necessário 
para montar 2 + 3 + 2 =7 unidades será: 

(2 x 1,5) + (3 x 1) + (2 x 0,75) = 7,5 horas 

onúmero de unidades produzidas por semana será: 

800 x 7 =: 746,7 unidades 
7,5 

Se mudar a proporção da demanda de unidades de 
luxo, econômica epadrão para 1 :2:4, o tempo necessário 
para montar 1 + 2 + 4 = 7 unidades será: 

(1 x 1,5) + (2 x 1) + (4 x 0,75) =6,5 horas 

Agora, o número de unidades produzidas por sema
na será: 

800 x 7 = 861 ,5 unidades 
6,5 

Capacidade de projeto e capacidade efetiva 

A capacidade teórica de uma operação - a 
capacidade que os projetistas técnicos tinham em 
mente quando projetaram a operação - nem 
sempre pode ser atingida na prática. Por exem
plo, uma companhia que faz a cobertura de papel 
fotográfico terá diversas linhas de cobertura que 
depositam finas camadas de produtos químicos 
sobre os rolos de papel em alta velocidade. Cada 
linha é capaz de funcionar em uma velocidade 
específica. O produto de velocidade máxima de 
cobertura pelo tempo de operação da planta for
nece a capacidade teórica de projeto da linha. Na 
realidade, entretanto, a linha não pode funcionar 
continuamente em sua velocidade máxima. Pro
dutos diferentes terão diferentes necessidades de 
cobertura, de forma que será preciso parar a li
nha para fazer a mudança. Também será neces
sário fazer manutenção da linha, o que diminuir' 
ainda mais o tempo produtivo. Dificuldades téc
nicas de programação podem significar tempo 
perdido adicional. Nem todas essas perdas são 
falhas do gerente de produção; ocorreram devido 
a demandas técnicas e do mercado sobre a ope
ração. A capacidade real que resta depois de es
sas perdas serem deduzidas é chamada capacida
de efetiva da operação. Não que essas perdas de 
capacidade sejam as únicas. Fatores como pro
blemas de qualidade, que podem ser e\"itados, te
rão seu custo. Isso significa que o volume de pro
dução real da linha será ainda menor do que a 
capacidade efetiva. A proporção entre o volume 
de produção realmente conseguido por uma ope
ração e sua capacidade de projeto e entre a saída 
(output) real e sua capacidade efetiva é respectiva
mente chamada utilização e eficiência da planta: 

'1' - volume de produção real UtI lzaçao = -----=---=---
capacidade de projeto 



352 PLAN~AJvIENTO E CONTROLE 

Volume de produção real
Eficiência = 

Capacidade efetiva 

= ~ = 0,468
109 

Perdas 
planejadas: 

59 h 

Capacidade 
Perdas quede projeto 
podem ser168 horas/ 

Capacidade evitadas: 58 hsemana 
efetiva: 
109 h Produção real: 

51 h/ 
Volume de produção real (~ Utilização = 

Capacidade de projeto 

= ~ = 0,304 
168 

m§lIiji 11.7 Utilização e eficiência. 

' . , . volume de produção real 
EflClenCla = -----=---~--

capacidade efetiva 

Exercício resolvido 

Suponha que o fabricante de papel fotográfico tenha 
uma linha de cobertura cuja capacidade de projeto seja 
200 metros quadrados por minuto e que a linha opera 
24 horas por dia, 7 dias por semana (168 horas por se
mana). 

A capacidade de projeto é 200 x 60 x 24 x 7 = 
2,016 milhões de metros quadrados por semana. Os re
gistros para uma semana de produção mostram o se
guinte tempo de produção perdido: 

1 Mudanças de produtos (set-ups) 20h 
2 Manutenção preventiva regular 16h 
3 Nenhum trabalho programado 8h 
4 Amostragens de qualidade 8h 
5 Tempos de troca de turnos 7h 
6 Paradas para manutenção 18h 
7 Investigação de falhas de qualidade 20h 
8 Falta de estoque de material de cobertura 8h 
9 Faltas do pessoal 6h 

10 Espera pelos rolos de papel 6h 

Durante essa semana, o volume de produção real 
foi somente 582.000 metros quadrados. 

As cinco primeiras categorias de produção perdida 
ocorrem como conseqüência de incidentes razoavelmen
te inevitáveis, planejados, e totalizam 59 horas. As cinco 
últimas categorias não são perdas planejadas; podem ser 
evitadas e totalizam 58 horas. 

Resultados expressos em horas de produção e ilus
trados na Figura 11.7: 

Capacidade de projeto = 168 horas por semana 

Capacidade efetiva =168 - 59 =109 h 

Volume de produção real =168 - 59 - 58 =51 h 

Ut'l ' - volume de produção real 51 h O304I Izaçao = = - - = 
capacidade de projeto 168 h ' 

Ef' volume de produção real 51 h 0468oA 'IClencla = = -- = 
capacidade efetiva 109 h ' 

Eficácia geral de equipamento 1 

Medida da eficácia geral de equipamento 
(OEE) é um método cada vez mais popular de 

1 Graças a Cormac Campbell, OEEE Consulting Ltd. 
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julgar a eficácia dos itens individuais de equipa
mento de operações produtivas. É baseada em 
três aspectos de desempenho: 

• velocidade, 	ou taxa de atravessamento do 
equipamento (seu tempo de ciclo); 

• qualidade 	do produto ou do serviço que 
produz; 

• 	 tempo que está disponível para operar. 

Para o equipamento operar de forma eficaz, 
é necessário alcançar altos níveis de desempenho 
nas três dimensões apresentadas. Vistas de forma 
isolada, essas métricas são indicadores importan
tes do desempenho da operação, mas não forne
cem uma visão completa da eficácia geral da má
quina. Isso pode ser entendido olhando-se o 
efeito combinado das três medidas, calculadas ao 
multiplicar as três métricas individuais. Todas as 
perdas ao desempenho OEE podem ser expressas 
em unidades de tempo - o tempo do ciclo para 
produzir uma peça boa. Assim, a rejeição de uma 
peça equivale a uma perda de tempo. Na verda
de, isso significa que a OEE representa o tempo 

de operação válido como uma porcentagem da 
capacidade de projeto. 

Exercício resolvido 

Se uma máquina opera a 80 ciclos por minuto, mas 
possui uma velocidade projetada de 100 ciclos por minu
to, sua taxa de desempenho é de 80%. Da mesma forma, 
se produz 90 peças boas de um total de 100 fabricadas, 
possui uma taxa de qualidade de 90%. Se planejamos fa
zer rodar o equipamento por 8 horas, mas ele pâra 2 ho
ras (quebrado), sua disponibilidade é de 75% 

Nesse exemplo, a taxa de qualidade de 90% combi
nada com a taxa de desempenho de 80% e a taxa de dis
ponibilidade de 75% produz uma eficácia geral de equi
pamento igual a 54% (0,9 x 0,8 x 0,75). 

Utilização como medida do desempenho das 
operações 

Para muitos negócios, a utilização é usada 
como uma das medidas-chaves do desempenho 
de produção. Muitas organizações exigem altos 
níveis de utilização antes de autorizar o investi
mento em capacidade adicional. A utilização 
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pode ser conhe ida por diferentes nomes em di
ferentes setores, c mo por exemplo: 

• "níveis de ocupação de quartos" 	 em ho
téis; 

• 	 "fator de ocupação" para assentos de 
aviões; 

• "tempo de utilização" em algumas fábri
cas. 

Infelizmente, como medida do desempenho 
de produção, pode levar a conclusões errôneas. 
Utilização baixa pode resultar de baixa demanda, 
paradas freqüentes da planta ou falta de mate
riais ou greves. Por isso, mede-se o desempenho 
de diversas partes do empreendimento, além da 
operação produtiva, em vez de medir somente o 
desempenho da operação. Nem sempre é desejá
vel procurar alta utilização. Particularmente em 
operações em lotes ou bateladas, ênfase em alta 
utilização pode resultar na formação de estoques 
em processo. Isso é discutido posteriormente no 
Capítulo 15, no planejamento e controle just in 
time. Alta utilização também pode afetar adversa 
mente o cliente se reduzir a velocidade e a flexibi
lidade de volume da operação. A alta utilização 
dos caixas automáticos de bancos é freqüente
mente acompanhada de longas fil as. Alta utiliza
ção de pistas nos aeroportos durante os horários 
de rush da manhã e da noite resulta em filas de 
aeronaves, o que desperdiça combustível e atrasa 
os passageiros. 

Produtos de 
alumínio 

To~tr=J 
J F M A M J J A S O N O 

Formação de estoques em antecipação 
à demanda futura 

POLÍTICAS ALTERNATIVAS DE 
CAPACIDADE 

Com uma compreensão da demanda e da 
capacidade, o próximo passo é considerar os mé
todos alternativos de responder a flutuações na 
demanda. Há três opções "puras" disponíveis 
para lidar com essas variações: 

• Ignorar as 	flutuações e manter os níveis 
das atividades constantes (políticas de ca
pacidade constante). 

• Ajustar a capacidade para refletir as flu
tuações da demanda (política de acompa
nhamento da demanda). 

• Tentar mudar a demanda para ajustá-la à 
disponibilidade da capacidade (gestão da 
demanda). 

Na prática, a maior parte das organizações 
usará uma combinação dessas políticas "puras", 
embora em geral uma política domine. 

Política de capacidade constante 

Em uma política de capacidade constante, a 
capacidade de processamento é estabelecida em 
um nível constante durante todo o período de 
planejamento, sem considerar as flutuações da 
previsão da demanda. Isso significa que o mesmo 
número de pessoas operam os mesmos processos 
e por isso deveriam ser capazes de produzir o 
mesmo volume agregado de produção em cada 

~ Fábrica de malhas 

UWÜ de lã 

untt~ 
J F M A M J J A S O N O 

11.9 Políticas de capacidade constante que usam a formação de estoques por antecipação para 
atender à demanda futura. 



período. Nos casos em que são processados mate
riais não perecíveis, mas não vendidos imediata
mente, eles podem ser transferidos para o esto
que de bens acabados antes das vendas em um 
período posterior. Logo, essa política é viável 
(mas não necessariamente desejável) para nossos 
exemplos da empresa de malhas de lã e para pro
dutos de alumínio (veja a Figura 11.9). 

Políticas de capacidade constante desse tipo 
podem atingir os objetivos de padrões de empre
go estáveis, alta utilização do processo, e normal
mente também podem criar estoques considerá
veis, que devem ser financiados e armazenados. 
Talvez o maior problema, entretanto, seja que 
devem ser tomadas decisões quanto ao que pro
duzir para estocar em vez de para vendas imedia
tas . Malhas de lã verdes feitas em julho ainda es
tarão na moda em outubro? Uma liga específica 
de alumínio com determinada seção transversal 
ainda poderá ser vendida meses depois de ter 
sido produzida? A maior parte das empresas que 
segue essa política, portanto, dá prioridade a so
mente criar estoques para os casos em que as 
vendas futuras sejam relativamente certas e im
provavelmente afetadas por mudanças na moda 
ou no projeto. Claramente, essas políticas não 
são adequadas para produtos "perecíveis", como 
alimentos, alguns fármacos e produtos para os 
quais a moda muda rápida e imprevisivelmente 
(por exemplo, CDs de música popular, vestuário 
de jovens), ou para produtos que são feitos sob 
encomenda, segundo necessidades específicas 
dos clientes. 

Uma política de capacidade constante tam
bém poderia ser usada pelo hotel e supermerca

• Hotel 

Quartos EJ]vendidos 

J F M A M J J A S O N O 

D Capacidade subutilizada 
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do, embora isso não seja a abordagem usual de 
tais organizações, porque normalmente resulta 
em um desperdício de recursos de pessoal, refle
tidos em baixa produtividade. Como os serviços 
não podem ser estocados, uma política de capaci
dade constante envolveria o funcionamento da 
operação em um nível uniformemente alto de 
disponibilidade de capacidade. O hotel emprega
ria pessoal suficiente para atender a todos os 
quartos, para atender a um restaurante cheio e 
para atender na recepção mesmo em meses nos 
quais a demanda esperada estivesse bem abaixo 
da capacidade. Analogamente, o supermercado 
planejaria colocar pessoal em todos os caixas, 
operações de estocagem e assim por diante, mes
mo em períodos tranqüilos (veja a Figura 11.10). 

Níveis de subutilização muito altos podem 
tornar proibitivamente dispendiosas as políticas 
de capacidade constante em muitas operações de 
serviços, mas podem ser consideradas adequadas 
quando os custos de oportunidade de vendas in
dividuais perdidas são muito altos; por exemplo, 
na venda no varejo de joalheria e de alta margem 
em imobiliárias. Também é possível estabelecer a 
capacidade algo abaixo do nível do pico de de
manda previsto com a finalidade de reduzir o 
grau de subutilização. Nos períodos em que se 
espera que a demanda exceda a capacidade pla
nejada, entretanto, o serviço ao cliente pode de
teriorar-se. Os clientes poderão ter que fazer fila 
durante longos períodos, ou podem ser "proces
sados" mais rapidamente e com menor personali
zação. Embora isso esteja obviamente longe do 
ideal, os benefícios da estabilidade e produtivida
de para a organização podem compensar as des
vantagens de desagradar alguns clientes. 

)111 itiD IIIL Loja varejista 

Receita F?mensal 

J F M A M J J A S O N O 

Wa"Zl l1.10 Políticas de capacidade constante com subutilização de capacidade. 
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Saladas de estação2 

A alface é um ingrediente para saladas o ano todo, 
porém, tanto sua colheita como sua demanda são sazo
nais. Alfaces são bens perecíveis e precisam ser manti
das er:n geladeiras e transportadas em veículos refrigera
dos. Mesmo assim, o produto só se mantém fresco por 
um semana. Na maioria dos países do norte da Europa, a 
demanda continua durante todo o inverno, ao nível de 
metade da demanda do verão; todavia, aalface não pode 
ser semeada em campos abertos durante os meses de 
inverno. O cultivo em estufas é possível, mas caro. 

Um dos maiores produtores de alface da Europa é a 
G's Fresh Salads, sediada no Reino Unido. Seus consu
midores de supermercado requerem produtos frescos 
durante 364 dias por ano, mas, dada a limitação da esta
ção de colheita inglesa, a empresa desenvolveu outras 
fontes de fornecimento na Europa. Adquiriu uma fazenda 
e uma fábrica de empacotamento na região da Múrcia, 
no sudeste da Espanha, que fornece o grosso da safra de 
salada durante o inverno, transportada diariamente para 

. o Reino Unido por uma frota de caminhões refrigerados. 
Além disso, o restante dos produtos necessários é im
portado, por avião, de vários países ao redor do mundo. 

A previsão de vendas é combinada com os super
mercados individuais com bastante antecedência, o que 
permite que os programas de plantação e colheita sejam 
feitos de acordo com os níveis de vendas antecipados. 
Entretanto, o programa é somente um guia rudimentar. 
Os supermercados podem alterar seus pedidos até a tar
de do dia anterior. O clima é um fator dominante. Primei
ro, porque determina a oferta - como a safra crescerá e 
quão fácil será a colheita. Segundo, porque influencia as 
vendas - períodos frios e úmidos durante o inverno de
sencorajam o consumo de saladas, enquanto tempora
das quentes aumentam tremendamente a demanda. 

A Figura 11 .8 ilustra isso. O programa de vendas de 
alface em forma de icebergs é ilustrado e comparado 
com as vendas de alface inglesa e espanhola. A natureza 
flutuante das vendas reais é o resultado da combinação 
da disponibilidade relacionada ao tempo e da demanda 
de supermercado. Estas nem sempre combinam. Quando 
a demanda é maior do que o esperado, o equipamento 
de colheita e suas equipes continuam o trabalho até o 
meio da noite, debaixo de holofotes. Outro problema de 
capacidade é o número de funcionários da operação. 
Esse número baseia-se em pessoal temporário para a co
lheita da estação e para o empacotamento, complemen
tando os empregados em horário integral para ambas as 
estações. a inglesa e a espanhola. Já que a grande parte 
da safra é transportada para a Grã-Bretanha a granel, a 
maior parte do pessoal permanente de empacotamento e 
distribuição é mantida no Reino Unido. A mão-de-obra 

Entrevistas com fu ncionários da empresa . 

espanhola é, em sua maioria, temporária, com um peque
no número mantido durante o verão extremamente quente 
para plantar e colher outros produtos, como melões. 

As máquinas especializadas de colheita de alface 
(colheitadeiras) são enviadas de navio para a Espanha 
todo ano ao final do período de colheita inglês, de modo 
que a empresa possa maximizar a utilização desse equi
pamento de capital caro. As colheitadeiras não só possi
bilitam alta produtividade das colhedeiras, como também 
garantem as melhores condições possíveis de qualidade 
para o empacotamento etransporte rápido para os arma
zéns refrigerados. 

Questões 

1. 	 Qual abordagem a empresa parece usar para sua 
gestão de capacidade? 

2. 	 Quais são as conseqüências de uma programação er
rada de plantio e colheita? 

Política de acompanhamento da 
demanda 

o contrário de uma política de capacidade 
constante é a que tenta ajustar a capacidade bem 
próxima dos níveis variáveis da demanda previs
ta. Isso é muito mais difícil de conseguir do que 
uma política de capacidade constante, pois um 
número diferente de pessoas, diferentes horas de 
trabalho e mesmo diferentes quantidades de 
equipamentos podem ser necessários em cada 
período. Por essa razão, as políticas puras de 
acompanhamento da demanda têm pouca proba
bilidade de atrair operações que fabricam produ
tos-padrão não perecíveis. Também, quando as 
operações de manufatura são especialmente in
tensivas em capital, a política de acompanha
mento da demanda exige um nível de capacidade 
física que seria totalmente usado somente ocasio
nalmente. É por essa razão que essa política tem 
menor probabilidade de ser adequada para o 
produtor de alumínio do que para o fabricante de 
malhas de lã (veja a Figura 11.11) . Uma política 
pura de acompanhamento da demanda é normal
mente mais adotada por operações que não po
dem estocar sua produção, como as operações de 
processamento de clientes ou fabricantes de pro
dutos perecíveis. Evita a provisão desnecessária 
de pessoal em excesso que ocorre com uma polí
tica de capacidade constante e que ainda deveria 
satisfazer à demanda dos clientes ao longo do pe
ríodo planejado. Nos casos em que a produção 2 
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mudanças na demanda. 

pode ser estocada, a política de acompanhamen
to da demanda pode ser adotada para minimizar 
ou eliminar estoques de produtos acabados. 

Às vezes, é difícil conseguir variações muito 
grandes na capacidade de um período para o ou
tro. Se as mudanças na demanda forem tão gran
des como as do exemplo do hotel (veja a Figura 
11.12), níveis significativamente diferentes de 
pessoal serão necessários ao longo do ano. Isso 
significaria empregar pessoal em tempo parcial e 
temporário, exigir que os empregados permanen
tes trabalhassem mais horas, ou mesmo introdu
zir mão-de-obra subcontratada. Os gerentes de 
produção terão ainda a difícil tarefa de assegurar 
que os padrões de qualidade e os procedimentos 
de segurança sejam seguidos em detalhe e que os 
níveis de serviço aos clientes sejam mantidos. 

. Hotel 

.._.. ,--_. 

v~~~~O:s~~ 
J F M A M J J A S O N D 

o Capacidade subutilizada 

- - - - - - - Limite de capacidade do equipamento de processo 

Wa";; 11.11 Políticas de acompanhamento da demanda com mudanças na capacidade que refletem as 

Métodos para ajustar a capacidade 

A abordagem de acompanhamento da de
manda exige que a capacidade seja ajustada de 
algumas formas. Existem diferentes métodos 
para conseguir isso, embora nem todos sejam 
viáveis para todos os tipos de produção. Alguns 
desses métodos estão listados a seguir. 

Horas extras e tempo ocioso 

Com freqüência, o método mais rápido e 
conveniente para ajustar a capacidade dá-se va
riando o número de horas produtivas trabalhadas 
pelo pessoal da produção. Quando a demanda é 
mais alta do que a capacidade nominal, o dia de 
trabalho pode ser estendido, e quando a deman-

JI i I ihiiQ I ri Loja varejista 

R.ceila~mensal ------~ 
J F M A M J J A S O N D 

W4i'M 11.12 	Políticas de acompanhamento da demanda com mudanças na capacidade que refletem as 
mudanças na demanda. 
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da é menor do que a capacidade nominal, o tem
po despendido pelo pessoal em trabalho produti
vo pode ser reduzido. No último caso, o pessoal 
pode engajar-se em outras atividades, como lim
peza ou manutenção. Esse método somente é útil 
se a programação da capacidade produtiva extra 
coincide com a da demanda. Por exemplo, há 
pouco a ganhar quando se solicita ao pessoal de 
uma operação varejista que trabalhe horas extras 
à noite se toda a demanda extra ocorrer durante 
seu período normal de trabalho. Os custos asso
ciados com esse método são o pagamento extra 
que é normalmente necessário para assegurar a 
concordância do pessoal em trabalhar além do 
expediente normal, ou, no caso de tempo ocioso, 
os custos do pagamento do pessoal que não está 
engajado em trabalho produtivo direto. Além dis
so, pode haver custos associados com os custos 
para manter a operação aquecida, ágil e segura 
durante o período extra de trabalho. Também há 
um limite para a quantidade de tempo extra que 
a força de trabalho pode suportar antes que os 
níveis de produtividade caiam. 

Variar o tamanho da força de trabalho 

Se a capacidade for fortemente dependente 
do tamanho da força de trabalho, uma forma de 
ajustá-la é compensar o número de pessoas. Isso 
é feito contratando pessoal extra durante os pe
ríodos de alta demanda e dispensando-os quando 
a demanda diminui. Há, entretanto, implicações 
de custo, e possivelmente, também éticas para 
serem consideradas antes de adotar esse método. 
Os custos de contratar pessoal extra incluem os 
associados com o recrutamento, assim como os 
custos de baixa produtividade, enquanto o pes
soal novo passa pela curva de aprendizagem. Os 
custos de dispensa podem incluir possíveis inde
nizações, mas também podem incluir a perda de 
moral na operação e a perda da boa vontade no 
mercado de mão-de-obra local. No nível da mi
crooperação, um método de lidar com picos de 
demanda em uma área de produção é construir 
tl exibilidade suficiente no projeto e demarcação 
do trabalho, de modo que os funcionários pos
sam ser transferidos de partes menos ocupadas 
da operação, quando necessário. Por exemplo, a 
rede de hotéis francesa Novotel treinou alguns de 
seus funcionários de cozinha para acompanhar 
os clientes da área de recepção até os quartos. Os 

horários de pico para registro de novos hóspedes . 
coincidem com os momentos menos ocupados 
nas áreas de cozinha e restaurante. 

Usar pessoal em tempo parcial 

Uma variação da estratégia anterior é recru
tar pessoal em tempo parcial, isto é, para traba
lhar menos do que um dia normal. Esse método é 
muito usado em operações de serviços, como su
permercados e restaurantes fast food, mas tam
bém por alguns fabricantes para alocar pessoal ao 
turno noturno depois do dia normal de trabalho. 
Se, entretanto, os custos fixos do emprego de 
cada empregado, independentemente de quanto 
tempo trabalharem, forem altos, usar esse méto
do pode não valer a pena. 

Subcontratação 

Em períodos de alta demanda, uma opera
ção pode comprar capacidade de outras organi
zações. Isso pode permitir à organização atender 
a sua própria demanda sem custos extras de in
vestimento em capacidade, que não será necessá
ria depois que o pico de demanda tiver passado. 
Novamente, há custos associados com esse méto
do. O mais óbvio é que a subcontratação pode 
ser muito dispendiosa. O subcontratante também 
desejará ter margem suficiente no negócio. Um 
sub contratado pode não estar tão motivado a for
necer no prazo ou nos níveis desejados de quali
dade. Finalmente, há risco de que os subcontrata
dos também decidam entrar no mesmo mercado. 

Comentário crítico 

Para muitos, a idéia de flutuação da mão-de-obra 
para atender à demanda, tanto utilizando funcionários de 
meio período, como a prática de contratar e demitir, é 
mais do que meramente controversa. Éresponsabilidade 
de qualquer empresa, os críticos argumentam, engajar 
em uma série de atividades que sejam capazes de manter 
o emprego em um nível mais estável. Contratar e demitir 
meramente por questões sazonais, que podem ser pre
vistas com antecedência, é tratar os seres humanos de 
uma forma totalmente inaceitável. Mesmo a idéia de con
tratar pessoas por um contrato de curto prazo, na práti
ca, leva ao oferecimento de condições de serviço mais 
pobres e a um estado de permanente ansiedade sobre se 
vão ser mantidas no emprego ou não. Um comentário 
mais prático ressalta que, em um mundo de negócios 
cada vez mais globalizado, em que empresas podem 



Slllr filiais em diferentes países, os países que permi
:;", a prática de contratar e demitir, provavelmente, terão 
- ~ fábricas reduzidas em tamanho quando compara

"om os países cuja legislação inibe tal prática. 

Gerenciar a demanda 

Uma demanda estável e uniforme pode per
Im que uma organização reduza custos e me
re o serviço; a capacidade pode ser mais bem 

:..;.jzada e o lucro potencial pode ser melhorad~ . 

'iras organizações reconheceram esses benefí
s e tentam "administrar a demanda" de várias 

rmas. O objetivo é transferir a demanda dos 
< _nodos de pico para períodos tranqüilos. Isso 
.':srn geralmente fora do papel principal do geren
' ft de produção, sendo de responsabilidade das 
'""~ç.ões de marketing e/ ou vendas. O papel prin

aI do gerente de produção é, portanto, identi
-ear e avaliar os benefícios da gestão da deman
_a e assegurar que as mudanças resultantes na 
·:emanda sejam satisfatoriamente atendidas pelo 
- -tema de produção. Um método de administrar 
. demanda é mudá-la. Políticas mais radicais po
.:.;.em criar produtos ou serviços alternativos para 
reencher a capacidade em períodos tranqüilos. 

.-titerar a demanda 

O mecanismo mais óbvio para mudar a de
manda é o preço. Embora seja provavelmente a 
abordagem mais amplamente aplicada na gestão 
da demanda, é menos comum para produtos do 
que para serviços. Por exemplo, alguns hotéis na 
cidade oferecem pacotes de férias de baixo custo 
do tipo "descanso na cidade" nos meses em que 
são esperados menos clientes de negócios. Férias 
para esquiar e acampar são mais baratas em iní
cio e fim de estação e particularmente caras du
rante as férias escolares. Descontos são dados por 
firmas de revelação de fotografias durante os pe
ríodos de inverno, mas nunca próximo das férias 
de verão. No inverno, sorvetes estão "em oferta" 
em muitos supermercados. O objetivo é invaria
velmente estimular a demanda fora de pico e res
tringir a de pico, a fim de regular tanto quanto 
possível a demanda. As organizações também po
dem tentar aumentar a demanda em períodos de 
baixa demanda por meio de propaganda adequa
da. Por exemplo, criadores de peru no Reino Uni
do e nos Estados Unidos fazem tentativas vigoro-
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sas para promover seus prod mos em épocas dife
rentes das do Natal e Ação de Graças, 

Trabalho durante o an03 

Um método de flutuação de capacidaóe à mBdida 
que a demanda varia ao longo do ano sem muilOs GOstos 
associados de horas extras ou contratação de p€ssoal 
temporário é chamado de Plano de Trabalho de Horas· 
Anuais (banco de horas). Isso envolve contratação de 
pessoal para trabalhar um número estabelecido de horas 
por ano, mais que determinado número de horas por se
mana. A vantagem é que a quantidade de tempo de fun
cionários disponível para a empresa pode variar durante 
o ano, refletindo o estado real da demanda. Por exemplo, 
a Figura 11.13 mostra o nú mero total de horas trabalha
das por funcionários em uma empresa de processamen
to de fotos ao longo de todo o ano. 

Os planos de horas anuais podem também ser úteis 
quando o fornecimento varia ao longo do ano. Por exem
plo. a fábrica de queijos da Express Foods, como todas 
as fábricas de queijo, necessita lidar com o processa
mento de quantidades de leite muito diferentes durante 
diferentes períodos do ano. Na primavera e no início do 
verão, as vacas produzem maiores quantidades de leite, 
mas, no final do verão e no outono, o fornecimento de 
leite diminui muito. Antes da introdução de horas an uais, 
a fábrica apoiava-se em horas extras e contratação de 
funcionári os temporários durante a estação mais ocupa
da. Atualmente , os funcionários são contratados para 
trabalhar um número estabelecido de horas por ano, 
com regras acordadas um ano antes e depOis de consul
tados os sindicatos. Isso significa que, ao final do mês 
de julho, os funcionários já sabem quais dias e horas 
irão trabalhar até o mês de setembro do ano seguinte. Se 
uma emergência ocorrer, a empresa pode convocar fun
cionáriosde um grupo de "superequipe", que trabalham 
horas mais flexíveis em troca de pagamentos mais altos, 
mas podem fazer qualquer serviço na fábrica. 

Nem todas as experiências com as horas anuais. 
entretanto, foram bem-sucedidas quanto a da Express 
Foods. Nos casos em que a demanda é muito Imprevisr
vel , os funcionários podem ser chamados a trabalhar 
muito de repente. Isso pode causar perturbações consi
deráveis na vida familiar e social. Por exemplo. em uma 
empresa de notícias, o arranjo trouxe inicialmente alguns 
problemas. Alguns jornalistas e uma e.quipe de câmera 
que haviam sido chamados para cobrir uma crise estran
geira foram obrigados a trabalhar tantas horas que rece
beram como compensação um mês inteiro de férias. 

3 LYNCH, P. Making time for productivi ty. Personnel 
Management, Mar. 1991; PICKARD, J . Annua l haurs: a year 
af living dangerously. Personnel Man agcment, Aug. 1991. 
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.W!1'IF' 11.13 Uso de horas anualizadas para refletir a demanda sazonal. 

Como não tinham feito planos de viagens, muitos prefe
riram continuar trabalhando. 

Questão 

OQue você vê como principais vantagens e desvan
tagens de adotar o Plano de Trabalho de Horas Anuais, 
tanto para a empresa como para seus funcionários? 

Produtos e serviços alternativos 

Às vezes, é necessária uma abordagem mais 
radical para preencher períodos de baixa deman
da. As organizações podem desenvolver novos 
produtos, que podem ser produzidos nos proces
sos existentes, mas que têm padrões de demanda 
diferentes ao longo do ano. A maior parte das 
universidades enche seus alojamentos e anfitea
tros de aulas com congressos e reuniões de em
presas durante as férias. Estações de esqui ofe
recem férias com atividades organizadas na 
montanha durante o verão. Vôos charter que 
transportam os canadenses de Toronto para a 
Flórida no inverno voam regularmente as rotas 
Toronto-Europa no verão. Algumas empresas de 
equipamentos de jardinagem nos Estados Unidos 
agora produzem removedores de neve no outono 
e inverno. Os benefícios aparentes de preencher 
a capacidade dessa forma devem ser comparados 
com os riscos de prejudicar o produto ou serviço 

p~ncipal, e a operação deve ser totalmente capaz 
de servir aos dois mercados. Algumas universida
des foram criticadas por oferecer acomodações 
mal decoradas, abaixo do padrão, que atendiam 
às necessidades de graduandos, mas falhavam 
em impressionar executivos em um congresso co
mercial. 

Políticas mistas 

Cada uma dessas três políticas "puras" so
mente é aplicada quando suas vantagens com
pensam fortemente suas desvantagens. Para mui
tas organizações, entretanto, essas abordagens 
"puras" não atendem a sua combinação necessá
ria de objetivos competitivos operacionais. Da 
maioria dos gerentes de produção é exigido que 
reduzam simultaneamente os custos e os esto
ques, minimizem o investimento em capital e 
ainda proporcionem uma abordagem ágil e 
orientada para o cliente em todos os momentos. 
Por essa razão, a maioria das organizações esco
lhe uma abordagem mista das três abordagens. 
Isso pode ser mais bem ilustrado pelo exemplo 
da companhia de malhas de lã na Figura 11.14. 
Nesse caso, uma parte do pico de demanda foi 
trazida para um período anterior pela empresa 
que oferece descontos para clientes varejistas se
lecionados (política de gestão da demanda). A 
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Unidades 
por 
mês 

Fábrica de malhas 
delã 

J F M A M J J A S O N D 


_ Pedido que deve ser adiantado 

D Nova posição do pedido 

D Excedente de capacidade usada para formação de estoques 

Capacidade ao longo do ano 

W.§iiFi 11.14 Política mista de capacidade para afábrica de malhas de lã. 

capacidade também foi ajustada em dois pontos 
no ano para refletir as amplas mudanças na de
manda (política de acompanhamento da deman
da). Ainda assim o ajuste da capacidade não é 
suficiente para evitar totalmente a formação de 
estoques (política de capacidade constante). 

Entendendo a Mensagem4 

As companhias que operam tradicionalmente em 
mercados sazonais podem demonstrar ingenuidade con
siderável em suas tentativas de desenvolver produtos 
contra-sazonais. Um dos mais bem-sucedidos setores a 
esse respeito foi o de cartões de felicitações. Dia das 
Mães, Dia dos Pais, das Bruxas, dos Namorados e outras 
ocasiões têm sido promovidas como épocas para enviar 
(e comprar) cartões. Agora, tendo ficado sem ocasiões 
para promover, os fabricantes de cartões de felicitações 
mudaram para cartões "sem ocasião" , que podem ser 
enviados a qualquer momento. Esses têm a considerável 
vantagem de ser menos sazonais, tornando assim menos 
marcada a sazonal idade das empresas. 

Hallmark Cards, líder de mercado na América do 
Norte, foi pioneira no desenvolvimento de cartões sem 
ctasião. Seus cartões incluem pensados para ser envia
dos de paiS para filhos com mensagens como "Um gran~ 
de abraço ajudaria?" ou "Sinto muito pelo que aconte
ceu" e "Você é maravilhoso(a) - seu quarto é que é uma 
bagunça". Outros cartões apresentam temas adultos 
mais sérios, como amizade ("Você é mais do que um 
amigo, é como família") ou mesmo alcoolismo ("É difícil 
dizer, mas acho você uma pessoa muito mais legal quan
do não está bebendo"). Quaisquer que sejam esses pro
dutos, não são sazonais! 

Questões 

1. 	 Quais parecem ser as vantagens e desvantagens da 
estratégia adotada pela Hallmark Cards? 

2. 	 Que mais poderia ser feito para enfrentar a flu tuação 
de demanda? 

Gestão do rendimento 

Em operações que têm capacidades relativa
Th e ECO l1om is t , 10 Aug. 1991. mente fixas, como linhas aéreas e hotéis, é im4 



362 P1 ANEJA?vl ENTO E CONTROLE 

portante usar a capacidade da operação para ge
rar receitas com todo o seu potencial. 

Uma abordagem usada por esse tipo de ope
rações é chamada gestão de rendimento.5 É um 
conjunto de métodos, alguns dos quais já aborda
mos, que podem ser usados para assegurar que 
uma operação maximize seu potencial, para ge
rar lucros. A gestão do rendimento é especial
mente útil quando: 

• 	 a capacidade é relativamente fixa; 

• 	o mercado pode ser segmentado de forma 
bastante clara; 

• o serviço não pode ser estocado de ne
nhuma forma; 

• os serviços são vendidos antecipadamente; 

• o custo marginal de realização de uma 
venda é relativamente baixo. 

As companhias aéreas, por exemplo, encai
xam-se em todos esses critérios. Adotam um con
junto de métodos para tentar maximizar o rendi
mento (isto é, lucro) de sua capacidade. Estes 
compreendem os seguintes: 

• 	Over-booking de capacidade. Nem todo 
passageiro que reservou um lugar em um 
vôo realmente aparecerá. Se a companhia 
não preencher esse assento, perderá a re 
ceita oriunda dele. Por esse motivo, as 
companhias aéreas regularmente reser
vam assento para mais passageiros do que 
a capacidade do avião. Se reservarem em 
excesso o número exato de passageiros 
que não aparecerão, terão maximizado 
sua receita nessas circunstâncias. Natural
mente, se mais passageiros do que o espe 
rado aparecerem, a companhia terá que 
lidar com alguns passageiros aborrecidos 
(embora possa oferecer incentivos finan
ceiros para eles tomarem outro vôo). Se 
não fizerem reservas excedentes em 
quantidade suficiente, terão assentos va
zios. Estudando dados passados sobre de
manda de vôos, as empresas aéreas ten
tam equilibrar os riscos de excesso e falta 
de reservas. 

5 KIMES, S. Yield management: a tool for capa

• 	Descontos em preço. Em épocas tranqüilas, 
quando a demanda tem pouca probabili
dade de preencher a capacidade, as em- . 
presas aéreas também venderão passa
gens com altos descontos para agentes 
que assumem o risco de eles mesmos en
contrarem clientes para essas passagens. 
Na realidade, esse é o mecanismo de pre
ço para influenciar a demanda. 

• Variar os tipos de serviços. Descontos e ou
tros métodos para influenciar a demanda 
também são ajustados de acordo com a 
demanda para tipos específicos de servi
ços. Por exemplo, a demanda relativa 
para assentos de primeira classe, executi
va e econômica varia ao longo do ano. 
Não há passagens com desconto em uma 
classe para a qual a demanda é alta. A 
gestão do rendimento também tenta ajus
tar a disponibilidade de diferentes classes 
de assentos para adequa~ a sua deman
da. Também variarão o número de assen
tos disponíveis em cada classe por meio de 
melhoria e mesmo mudança da configura
ção dos assentos do avião (veja quadro no 
Capítulo 4 sobre o novo Boeing 777). 

ESCOLHA DE UMA ABORDAGEM DE 
PLANEJAMENTO E CONTROLE DE 
CAPACIDADE 

Antes que uma operação possa decidir qual 
das políticas de capacidade adotar, deve estar 
consciente das conseqüências da adoção de cada 
política em seu próprio conjunto de circunstân
cias . Dois métodos são especialmente úteis para 
ajudar a avaliar as conseqüências da adaptação 
de políticas específicas de capacidade: 

• representações acumuladas de demanda e 
capacidade; 

• teoria das filas. 

Representações acumuladas 

A Figura 11.15 mostra a previsão de deman
da agregada para uma fábrica de chocolates que 
faz produtos de consumo. A demanda por seus 

city-constrai.ned service firms. Journal of Operatio ns Manaprodutos em suas lojas é mais alta no Natal. Para 
gement, v. 8, n° 4, 1989. atender a essa demanda e reservar tempo para os 
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liJ..."" 11.15 	 Se as áreas de sobrecapacidade (A + C) forem maiores do que a de subcapacidade (B), o 
nível de capacidade parece adequado para atender à demanda. Isso, entretanto, pode não 
ser necessariamente o caso. 

produtos passarem pelo sistema de distribuição, 
a fábrica deve atender a uma demanda cujo pico 
é em setembro, como mostrado. Um método para 
avaliar se um nível específico de capacidade pode 
satisfazer à demanda seria calcular o grau de so
brecapacidade na parte inferior do gráfico, que 
representa os níveis de capacidade (áreas A e C), 
e o grau de subcapacidade na parte superior do 
gráfico (área B). Se o grau de sobrecapacidade 
total for maior do que o total de subcapacidade 
para determinado nível de capacidade, então 
essa capacidade pode ser vista como adequada 
para satisfazer completamente à demanda, com a 
hiPótese de que o estoque tenha sido acumulado 
n~s períodos de sobrecapacidade. 

Há, entretanto, dois problemas com essa 
abordagem. O primeiro é que cada mês mostrado 
na Figura 11.15 pode não ter o mesmo tempo 
produtivo. Alguns meses (agosto, por exemplo) 
podem incluir períodos de férias que reduzem a 
disponibilidade de capacidade. O segundo pro
blema é que um nível de capacidade que parece 
adequado pode ser capaz de fornecer produtos 
depois que a demanda por eles ocorreu. Por 
exemplo, se o período de subcapacidade ocorrer 
no início do ano, nenhum estoque pode ter sido 
acumulado para atender à demanda. Uma forma 
bem superior de avaliar as políticas de capacida
de é fazer um gráfico da demanda acumulada, 
que é mostrada (por uma linha grossa) na Figura 
11.16. 

A representação acumulada da demanda 
imediatamente revela mais informações. Primei

ro, mostra que, embora a demanda total tenha 
pico em setembro, devido ao número restrito de 
dias produtivos disponíveis, o pico de demanda 
por dia produtivo ocorre um mês antes, em agos
to. Segundo, mostra que a flutuação na demanda 
durante o ano é ainda maior do que parecia. A 
proporção do pico de demanda mensal para a 
menor demanda mensal é 6,5:1, mas a razão do 
pico para a menor demanda por dia produtivo é 
10: 1. A demanda por dia produtivo é mais rele
vante para os gerentes de produção, porque os 
dias produtivos representam o elemento de tem
po da capacidade. 

A conseqüência mais útil do gráfico da de
manda acumulada é que, desenhando a linha da 
capacidade acumulada no mesmo gráfico, a via
bilidade e as conseqüências de uma política de 
capacidade podem ser avaliadas. A Figura 11.16 
mostra uma política de capacidade constante, 
que produz 14,03 toneladas por dia produtivo. 
Isso atende à demanda acumulada no final do 
ano. Também passaria em nosso teste anterior de 
sobrecapacidade total igualou maior do que a 
subcapacidade. 

Se, entretanto, um dos objetivos da política 
for atender à demanda quando ela ocorrer, essa 
política é inadequada. Até aproximadamente o 
dia 168 a linha que representa a produção acu
mulada está acima da que representa a demanda 
acumulada. Isso significa que em qualquer mo
mento durante esse período a fábrica produziu 
mais produtos do que foi demandado dela. Na 
realidade, a distância vertical entre as duas li
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Demanda (toneladas/mês) 100 150 175 150 200 300 350 500 650 450 200 100 
Dias produtivos 20 18 21 21 22 22 21 10 21 22 21 18 
Demanda (toneladas/dia) 5 8.33 8.33 7.14 9.52 13.64 16.67 50 30.95 20.46 9.52 5.56 
Dias acumulados 20 38 59 80 102 124 145 155 176 198 219 237 
Demanda acumulada 100 250 425 575 775 1075 1425 1925 2575 3025 3225 3325 
Produção acumulada (toneladas) 281 533 828 1122 1431 1740 2023 2175 2469 2778 3073 3325 
Estoque final (toneladas) 281 283 403 547 656 715 609 250 (106) (247) (150) O 

m~111111.16 Política de capacidade constante que apresenta faltas apesar de atender à demanda no 
final do ano. 

nhas é o nível de estoques nesse momento. 
Assim, próximo do dia 80, 1.122 toneladas foram 
produzidas, mas somente 575 toneladas, deman
dadas. O excesso de produção em relação à de
manda, ou estoque, é, portanto, 547 toneladas. 
Quando a linha de demanda acumulada estiver 
acima da linha de produção acumulada, o con
trário é verdade. A distância vertical entre as 
duas linhas agora indica a escassez ou falta de 
fornecimento. Próximo ao dia 198, 3.025 tonela
das foram demandadas, mas somente 2.778 to
neladas, produzidas. A falta é, portanto, de 247 
toneladas. 

Para qualquer política de capacidade aten
der à demanda à medida que ela ocorre, a linha 
de produção acumulada deve estar sempre acima 
da linha de demanda acumulada. Isso torna fácil 
a tarefa de julgar a adequabilidade de uma políti
ca, simplesmente olhando para sua representa
ção acumulada. Uma impressão das conseqüên
cias para o estoque também pode ser obtida da 
representação acumulada por meio da análise 
das áreas entre as curvas de produção e deman
da acumuladas. Isso representa a quantidade de 
estoque no período. A Figura 11.17 ilustra uma 
política de capacidade constante adequada para 

http:m~111111.16
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Demanda (toneladas/mês) 100 150 175 150 200 300 350 500 650 450 200 100 
Dias produtivos 20 18 21 21 22 22 21 10 21 22 21 18 
Demanda (toneladas/dia) 5 8.33 8.33 7.14 9.52 13.64 16.67 50 30.95 20.46 9.52 5.56 
Dias acumulados 20 38 59 80 102 124 145 155 176 198 219 237 
Demanda acumulada 100 250 425 575 775 1075 1425 1925 2575 3025 3225 3325 
Produção acumulada (tonetadas) 306 581 902 1222 1559 1895 2216 2368 2689 3025 3346 3621 
Estoque final (toneladas) 206 331 477 647 784 820 791 443 114 O 121 296 
Estoque médio (toneladas) 103 270 404 562 716 802 806 617 279 57 61 209 
Custo de estoques por mês (E) 4120 9720 16968 23604 31504 35288 33852 12340 11718 2508 2562 7524 

Custo total de estoque por ano = E 191 608 

m.aii" 11.17 Política de capacidade constante que atende à demanda durante todo o ano. 

/ 296ton. 

o fabricante de chocolates, junto com os custos Comparação de políticas com base em dados 
de ter estoques. Assumem-se os custos · de esto acumulados 
ques sendo f 2 por tonelada por dia para manter 
em estocagem. O estoque médio mensal é consi

Políticas de acompanhamento da demandaderado a média dos níveis de estoques do início e 
também podem ser ilustradas em uma represendo final do mês e o custo de manter o estoque 

cada mês é o produto do estoque médio, do custo tação acumulada. Em vez de a linha de produção 
de estocagem por dia por tonelada e do número acumulada ter um gradiente constante, ela tem · 
de dias do mês. um gradiente variável representando o volume 
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de produção horário em qualquer momento. Se 
fosse adotada uma política pura de acompanha
mento da demanda, a linha de produção acumu
lada atenderia à linha de demanda acumulada. A 
defasagem entre as duas linhas seria zero, e, por
tanto, o estoque seria zero. Embora isso elimine 
custos de manutenção de estoques, como discuti
mos anteriormente, haveria custos associados 
com a mudança de níveis de capacidade. Esses 
custos de mudança de capacidade às vezes são de
senhados como mostra a Figura 11.18. O custo 
de uma alteração de capacidade depende do 
grau de mudança, da direção da mudança e do 
nível de capacidade a partir do qual a alteração é 
feita. Normalmente, o custo marginal de uma al
teração de capacidade aumenta com o aumento 
da mudança. Por exemplo, se o fabricante de 
chocolates desejar aumentar a capacidade em 
S%, isso pode ser conseguido solicitando que o 
pessoal faça horas extras - uma opção relativa
mente barata. Se a mudança for 1 S%, as horas 
extras não fornecerão capacidade extra suficiente 
e será necessário empregar pessoal temporário 
uma solução mais cara, que também precisaria 
'tfe mais tempo para ser implementada. Aumen
tos de capacidade acima de 1S% somente pode-
riam ser conseguidos subcontratando algum tra
balho fora da empresa, o que seria ainda mais 
dispendioso. O custo da alteração também pode 
ser afetado pelo ponto do qual a mudança está 
sendo feita, bem como por sua direção. Normal

4 I ~ ... 
Redução Aumento Redução 

mente, é menos dispendioso mudar a capacidade 
em direção ao que é considerado como nível de 
capacidade "normal" do que para níveis muito 
além desse. 

Lidando com a sazonal idade na Nestlé 

Todo fabricante de alimento precisa saber lidar com 
as flutuações sazonais. Nestlé, multinacional sediada na 
Suíça, a maior empresa alimentícia do mundo, possui 
mais experiência do que a maioria. Ou o fornecimento de 
materiais é sazonal (vegetais congelados), ou a demanda 
é sazonal (sorvetes), ou ambos (leite em pó). A fabrica
ção de chocolate é típica. A demanda é parcialmente in
fluenciada pelo clima - chocolate é menos popular no 
verão - e parcialmente influenciada por fatores culturais 
- chocolate é um presente popular no Natal e na Páscoa 
em muitos países. As fábricas da Nestlé usam uma com
binação de estratégias para lidar com essas flutuações 
de demanda. Alguns produtos podem ser estocados em 
antecipação aos picos de estação. Entretanto, existe um 
limite de "vida de prateleira" no tempo de estoque dos 
produtos se os padrões de alta qualidade dos produtos 
Nestié forem mantidos. Volumes de vendas fora da esta
ção também podem ser influenciados pelo uso de ofertas 
especiais e promoções de produtos. Dentro das próprias 
fábricas da Nestlé, as taxas de saídas podem flutuar, em
bora diferentes formas de fazer isso possam ser adequa
das em diferentes estágios do processo. A fabricação do 
chocolate propriamente dita é restrita pelos limites de ca
pacidade da tecnologia de processo, enquanto no setor 
de embalagem de sortimentos, por exemplo (veja a foto
grafia), funcionários extras podem ser contratados em 
momentos de pico. Tudo isso faz com que o ambiente 
seja sensível ao processo decisório. Se os gerentes da 

Custo para fazer uma 
alteração de capacidade 

I 
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,I , 
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Aumento Redução Aumento 

CapaCidade abaixo CapaCidade normal CapaCidade acima 
do normal do normal 

Wa";' 11.18 	 Os custos de alterações na capacidade dependerão do ponto a partir do qual a alteração é 
feita, do grau da mudança e de sua direção. 
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Alguns dos produtos populares da Nestlé 

Nestlé decidirem errado, ou corremos o risco de ficar 
sem nossos produtos favoritos, ou aempresa acaba com 
estoque excedente. 

Questões 

1. 	Quais são os principais trade-offs (compromissos) 
que os gerentes da Nestlé precisam fazer para lidar 
com a sazonalidade de seus produtos de chocolate? 

2. 	Em sua opinião, quais são as diferenças entre geren
ciar a sazonalidade de produtos populares, como os 
ilustrados à esquerda, chamados de "linhas de volu
me", e os sortimentos de chocolate mais sofistica
dos, ilustrados na fotografia à direita? 

Exercício resolvido 

Suponha que o fabricante de chocolates que vem 
operando com a política de capacidade constante, como 
mostrado na Figura 11 .17, esteja insatisfeito com os cus
tos de estocagem dessa abordagem e decida explorar 
duas políticas alternativas, ambas envolvendo algum 
grau de acompanhamento da demanda. 

PolíUca 1 

• 	Organizar e alocar pessoal na fábrica para um nível de 
capacidade "normal" de 8,7 toneladas por dia. 

• 	Produzir 8,7 toneladas por dia nos primeiros 124 dias 
do ano, depois aumentar a capacidade para 29 tonela
das por dia, com forte uso de horas extras, contrata
ção de pessoal temporário e alguma subcontratação. 

• 	Produzir 29 toneladas por dia até o 194' dia e então 
reduzir a capacidade para 8,7 toneladas por dia para o 
restante do ano. 

Os custos de tão grande alteração de capacidade (a 
razão da capacidade de pico para anormal é de 3,33 para 
1) são calculados pela empresa como: 

Custo de alteração de 8,7 para 29 toneladas/dia = 

f 	110 000 

Embalando sortimentos de chocolate de alta qualidade 

Custo de alteração de 29 para 8,7 toneladas/dia = 
f 	60 000 

Política 2 

• 	Organizar e alocar pessoal na fábrica para um nível de 
capacidade "normal" de 12,4 toneladas por dia. 

• 	Produzir 12,4 toneladas por dia nos primeiros 150 
dias do ano, depois aumentar a capacidade para 29 to
neladas por dia com horas extras e contratação de 
pessoal temporário. 

• 	Produzir 29 toneladas por dia até o 190· dia e então . 
reduzir a capacidade para 12,4 toneladas por dia para 
o restante do ano. 

Os custos da alteração de capacidade com essa po
lítica são menores, porque o grau de alteração é menor 
(a razão da capacidade de pico para anormal é 2,34 para 
1); são calculados pela empresa como: 

Custo de alteração de 12,4 para 29 toneladas/dia = 
f 35.000 

Custo de alteração de 29 para 12,4 toneladas/dia = 
f 15.000 

A Figura 11 .19 ilustra as duas pOlíticas em uma re
presentação acumulada. A Política 1, que pretendia duas 
alterações dramáticas na capacidade, tem altos custos de 
alteração de capacidade, mas, pelo fato de seus níveis de 
produção serem próximos dos de demanda, tem custos 
de estocagem baixos. A Política 2 sacrifica uma parte das 
vantagens dos custos de estocagem da Política 1, mas 
economiza mais em custos de alteração de capacidade. 



368 PLANEJAMENTO E CONTROLE 

3400 

3200 

3000 

2800 
u;

c<:3 2600 
'C 
~ 
Q) 

C 2400 
g 

2200 o 
'C 

~ 2000 
Q)..... 
Cl 1800c<:3 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

Política 2 
• Custo de estocagem 

=f: 109.600 
• Custo de alteração de 

capacidade =f: 50.000 
• Custo total = f: 159.600 

" 

" " 
;.; " 

Demanda 
acumulada 

• Custo de estocagem" " " = f: 37.600 
" " " 

, " • Custo de alteração de 
" " capacidade = f: 170.000 
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iii.,iiFi 11.19 Comparação de duas políticas alternativas de capacidade. 

Teoria das filas 

Representações acumuladas de políticas de 
capacidade são úteis quando a operação tem a 
possibilidade de estocar seus produtos acabados. 
Para operações que, por natureza, não podem es
tocar seus produtos, como a maior parte das ope
rações de serviços, o planejamento e controle de 
capacidade apresenta um conjunto diferente de 
problemas. 

Embora as operações de serviços façam, de 
fato, previsões de seu nível médio de demanda, 
elas não podem prever exatamente quando cada 
cliente ou pedido individual chegará. Uma distri
buição que descreve a probabilidade de chegada 
dos clientes pode ser conhecida, mas não cada 
chegada individual. Isso torna especialmente difí
cil prover a capacidade adequada. Além disso, as
sim como o momento de chegada dos clientes é 
incerto, o tempo que cada cliente precisará na 
operação também pode ser incerto. A Figura 

11.20 mostra a forma geral dessa questão de ca
pacidade. Os clientes chegam de acordo com 
alguma distribuição de probabilidade, esperam 
para ser processados (a menos que parte da ope
ração esteja ociosa), são processados por um dos 
n "atendentes" que trabalham em paralelo (seu 
tempo de processamento também descrito por 
uma distribuição de probabilidade) e deixam a 
operação. 

O problema de planejamento e controle de 
capacidade nesse caso diz respeito ao número de 
atendentes em paralelo que devem estar disponí
veis para atender a cada momento. Devido à che
gada e a tempos de processamento probabilísti
cos, somente raramente a chegada dos clientes 
coincidirá com a habilidade da operação para li
dar com eles. Às vezes, se diversos clientes che
garem em rápida sucessão e precisarem de mais 
tempo do que o tempo de processamento médio, 
formar-se-ão filas. Em outros momentos, quando 
os clientes chegam com menor freqüência do que 
a média e também precisam de menos tempo do 
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lih"" 11.20 Forma geral da decisão de capacidade em si.'itemas comfila. 

que o tempo médio de processamento, alguns 
dos atendentes no sistema ficarão ociosos. Logo, 
mesmo quando a capacidade média (capacidade 
de processamento) da operação atender à de
manda média (taxa de chegada) ao sistema, tan
to filas como tempo ocioso podem ocorrer. Há 
muitos exemplos desse tipo de sistema, alguns 
dos quais estão ilusrrados na Tabela 11.2. 

Tabela 11.2 Exemplos de operações que possuem 
processadores em paralelo. 

Capacidade deOperação Chegadas processamento 

Banco Clientes Caixas 
Supermercado Consumidores Caixas 
Clínica de hospital Pacientes Médicos 
Artista gráfiCO Encomendas Artistas 
Decoradores de Pedidos Decoradores de 

bolos sob en- bolos 
comenda 

Serviço de ambu- Emergências Ambulâncias com 
lância pessoal 

Mesa de telefo- Chamadas Telefonistas 
nista 

Departamento de Panes Pessoal de manu
manutenção tenção 

Se a operação tiver falta de atendentes (isto 
é, se a capacidade for estabelecida em um nível 
demasiado baixo), formam-se filas até um nível 
em que os clientes tornam-se insatisfeitos com o 
tempo que devem esperar, embora o nível de uti
lização dos atendentes seja alto. Se houver um 
número demasiado alto de atendentes trabalhan~ 
do (isto é, a capacidade está estabelecida em um 
uiveI muito alto) , o tempo que os clientes deve
rão esperar não será longo, mas a utilização dos 
atendentes será baixa. Por essa razão, o proble
ma de planejamento e controle da capacidade 
para esse tipo de operação é freqüentemente 
apresentado como um compromisso entre o tem
po de espera dos clientes e a utilização do siste
ma. O que é certamente importante ao tomar de
cisões de capacidade é ser capaz de prever esses 
dois fatores para determinado sistema de filas. 

Modelos anallticos de filas 

Os "cientistas" de gestão desenvolveram fór
mulas que podem prever o comportamento em 
regime permanente de diferentes tipos de siste
mas de filas . O tipo de sistema que ilustramos na 
Figura 11.20 é o mais útil para propósitos de ges
tão de capacidade, mas é somente um de diversos 
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tipos de sistemas com filas. Infelizmente, essas 
fórmulas podem ser extremamente complicadas, 
especialmente para quase todas as hipóteses, ex
ceto as mais simples, e estão fora do escopo deste 
livro. Na realidade, programas de computador 
agora são quase sempre usados para prever o 
comportamento de sistemas com filas. A Figura 
11.21, entretanto, mostra algumas curvas, obti
das de fórmulas de filas, que fornecem a relação 
entre o número médio de clientes no sistema 
(seja em fila ou atendidos) e o "fator de utiliza
ção" (que indica a proporção média do tempo 
dos atendentes em que estes estão processando 
clientes) para vários valores de n, o número de 
atendentes que trabalham em paralelo. 

Os atendentes, na Figura 11.21, são calcula
dos com a hipótese de que os clientes chegam de 
forma aleatória. Isto é, a chegada de cada cliente 
é independente da dos outros clientes. Assume-se 

. que o número de chegadas por unidade de tempo 
seja descrito por uma distribuição de Poisson. 
Assume-se que os tempos de processamento se
jam descritos por uma distribuição exponencial 
negativa. Essas hipóteses são feitas principalmen
te por conveniência matemática, mas são nor
malmente bem adequadas para chegadas e taxas 

de processamento reais em muitos sistem(l~ 

reais. As hipóteses finais são que os clientes são 
suficientemente pacientes para permanecer em 
fila , uma vez que entraram nela, e são processa
dos da forma "o primeiro que chega é o primeiro 
a ser atendido". 

Usaremos a seguinte notação: 

À = 	taxa média de chegada (chegadas de 
clientes p OI hora) 

/1 = 	 taxa média de atendimento por aten
dente ocupado (capacidade, em clien
tes por hora) 

p intensidade de tráfego ('AI /1) 


n = número de atendentes 


L5 = número médio de clientes no sistema 


Lq = número médio de clientes em fila = 


Ls - p 

Ws = tempo médio que o cliente gasta no 
. Lq 1

SIstema = - + 
')" 11 


tempo médio que o cliente gasta na 
Lq 

fila = 
À 

30 

20 


$ 
~ 10 
::::J 	 8 
o 	

6 
~ 
E 4 .s 
(/)

'c;; 
o 	 2 
c 

o 

'O 
.(J) 1.0 E 0.8 e 
(J) 0.6 

E 


' ::::J 0.4 c 
0,3 

<Jl 
---l 

0,2 

0.1 	 02 O~ OA 0.5 0.6 OJ 0.8 09 
Fator de utilização IJnfl 

Fonte: Adaptada de Fitzsimmons, J.A.; Fitzsimmons, M.J. Service Management for Competitive Advantage, McGraw-Hill, 
1994. Copyright McGraw-Hill, com permissão. 

W!m',11.21 Curvas de filas para um sistema com n atendentes em paralelo. 



Gestão de filas no Museu Madame Tussaud Scenera
ma, Amsterdã6 

Um feriado curto em Amsterdã não seria completo 
sem uma visita ao Museu Madame Tussaud, localizado 
em quatro andares superiores da loja de departamentos 
mais famosa da cidade, na Praça Dam . Com 600.000 vi
sitantes por ano, essa é a terceira atração turística mais 
popular em Amsterdã, depois do mercado de flores edas 
viagens nos canais. Em dias movimentados no verão , o 
centro consegue gerenciar 5.000 visitantes. Em um dia 
úmido em janeiro, entretanto, pode haver somente 300 
visitantes durante o dia inteiro. Ocentro está aberto sete 
dias por semana das 10hOO às 17h30 mino 

Nas ruas externas, filas ordenadas de turistas ao 
longo da calçada, que olham para os mostruários nas vi
trinas das lojas. Nesse espaço público, o Tussaud pode 
fazer pouco para entreter os visitantes, mas empreende
dores e artistas de rua são rápidos para capitalizar sobre 
um mercado cativo. Ao chegar à sala de espera, indiví
duos, famílias e grupos compram suas entradas. A por
taria tem o formato de uma grande ferradura, com a ven
da de entradas no centro . No inverno ou em períodos 
tranqüilos, haverá somente um vendedor, mas, em dias 
movimentados, os visitantes podem pagar em dois gui
chês, para acelerar o processo. Tendo pago, os visitantes 
reúnem-se na sala de espera em frente aos dois elevado
res. Enquanto esperam nessa área, um fotógrafo passeia 
por ali oferecendo-se para tirar fotos dos que estão em 
pé próximos a estátuas em cera de pessoas, em tamanho 
natural. Também podem ser entretidos por pessoas vivas 
pareCidas com personalidades famosas, que atuam 
como guias de grupos de visitantes, cada grupo com 
cerca de 25 clientes (a capaCidade de cada um dos dois 
elevadores que levam os visitantes até as instalações). 
Os elevadores chegam a cada quatro minutos e desem
barcam simultaneamente, formando um grupo de cerca 
de 50 clientes, que permanecem juntos por toda a seção 
de exposição. 

Questões 

1. 	 De forma geral , o que o Madame Tussaud poderia fa
zer para lidar com suas flutuações de demanda? 

2. 	 O que a operação faz para transformar sua fila em 
algo relativamente indolor? O que mais poderia ser 
feito? 

Exercício resolvido 

Um banco deseja decid ir quantas pessoas deve pro
gramar atender durante o períOdO movimentado do horá
rio de almoço. Suas investigações revelaram que, duran
.e esse período, os clientes chegam a uma taxa de nove 
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por hora, e que as perguntas que fazem durante esse pe
ríodo (verificação de contas, abertura de novas contas, 
solicitação de empréstimos etc.) demoram, em média, 
15 minutos. O gerente do banco sente que quatro pes
soas deveriam trabalhar durante esse período, mas quer 
assegurar-se de que os cl ientes não esperem mais do 
que três minutos em média antes de serem atendidos. 

À =taxa de chegadas =9 por hora 

~l= taxa de atendimento = _1_ = 4 por hora 
0.25 

'1 = 4 atendentes 

Fator de utilização =	_1 =_9_ =0.5625 
llJ..l 4 x 4 

Da Figura 11 .21 , para um fator de utilização de 
0,5626 e '1 = 4, 

Ls = número médio de clientes no sistema = 2.56 

iq = número médio de clientes na fila = L - p
9 

= 256 - - = 031, 4 . 

Wq = tempo médio na fila = ~ = 0,31 = 0,0344 h =:c 
), 9 

= 2.07 mino 

Dessa forma, o gerente pode estar segu ro de Que 
com a capacidade de quatro pessoas para atendimento 
durante o horário de almoço, o tempo médio que um 
cliente esperará será menor do que três minutos. 

Dinâmica do planejamento e controle de 
capacidade 

Nossa ênfase até agora fo i nos aspectos de 
planejamento da gestão de capacidade. Na práti
ca, a gestão de capacidade é um processo muito 
mais dinâmico, que envolve controlar e reagir à 
demanda real e à capacidade real à medida que 
ocorrem. O processo de controle de capacidade 
pode ser visto como uma seqüência de processos 
de decisão de capacidade parcialmente reativos, 
como mostrado na Figura 11.22. No início de 
cada período, a gerência de produção considera 
suas previsões da demanda, sua compreensão da 
capacidade atual e quanto estoque foi criado no 
período anterior. Baseado em todas essas infor
mações, faz planos para a capacidade do período 
seguinte. Durante o próximo penodo a demanda 
pode, ou não, revelar-se como planejado. No en
tanto, quaisquer que sejam as condições reais du
rante esse período, no .início do próximo o mes
mo tipo de decisão deverá ser tomado, mas em 
novas circunstâncias. 6 
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--- Período t-1 ---+*------- Período t -------... 1+---- Período t +1 -- 

Estima1ivas da Estimativas da 
capacidade Previsões capacidade Previsões 

atual atualizadas atual atualizadas 

1 1 1 1Escassez 
Nível de 

capacidade.. 

1 
Custos 


Receitas 

Capital de giro 


Satisfação do cliente 

etc. 


Saldas 
Filas 

Decido 
Nível de 

Safdas 
Demanda e Estoques Quanta capa- capacidade Demanda e 

capacidade 
atual 

capacidade 
atual 

cidade no pró
ximo período? 

Escassez DHldlt Nível deFilas 
Quanta capa- capacidadeEstoques 

cidade no pró 
xlmo período? 

1 

Custos 

Receitas 


Capital de giro 

Satisfação do cliente 


etc. 


...::lii1lil 11.22 Planejamento e controle da capacidade como uma seqüência dinâmica de decisões. 

Matriz de perspectiva? 

Uma das principais influências para os ge 
rentes de produção, quando estão tomando deci 
sões de capacidade período a período, é sua con
fiança na coincidência da demanda futura com a 
capacidade futura. Se forem confiantes que, a 
longo prazo, a demanda tem probabilidade de 
exceder a capacidade atual, então, independente
mente do nível atual de demanda, serão prova
velmente mais tolerantes a respeito das politicas 
que levariam à sobrecapacidade de curto prazo. 
Inversamente, se a demanda de longo prazo pa
recer baixa, será necessário iniciar implementan
do políticas que reduzam a capacidade de longo 
prazo. Sobrepondo-se a isto, há as necessidades 
da demanda atual. Mesmo se a demanda de lon
go prazo parecer baixa, pode ser necessário au
mentar a capacidade, se houver necessidade de 
curto prazo. A Figura 11 .23 mostra exemplos dos 
tipos ele método que podem ser adotados para di 
ferentes combinações de perspectiva de longo e 
curto prazos. Nesse caso, a perspectiva é definida 
como: 

. demanda prevista 
Perspectlva = 	-----"--- 

capacidade prevista 

Baseado em COLLEY, J. L. ; LANDELL, R. D. ; FAIR, 
R. R. Operatiam planning and contraI. Holden Day, 1978. 

Três situações de perspectiva são identifica
das para o curto e o longo prazos: "ruim", quan
do a proporção entre demanda prevista e capaci
dade prevista é menor do que um; "normal", 
quando essa razão é aproximadamente igual a 
um; "boa", quando a razão é maior do que um. 

Quando tanto a perspectiva de longo como 
a de curto prazo são ruins, há relativamente pou
ca escolha, além de reduzir a capacidade de pro
dução; não é necessária capacidade agora nem 
será provavelmente necessária no futuro. Dispen
sa de pessoal pode ser o único método de conse
guir isso. Quando a perspectiva de curto prazo é 
normal, mas a de longo prazo é ruim, a capacida
de atual precisa ser mantida, mas certamente 
n ão aumentada. Nessas circunstâncias, a opera
ção tem maior probabilidade de adiar quaisquer 
decisões. Certamente, não comprometeria inves
timentos em capacidade que seria provavelmente 
pouco necessária no futuro. Quando a perspecti
va de curto prazo é boa, apesar de a perspectiva 
de longo prazo ser ruim, a operação defronta 
com um dilema. Não deseja fazer nenhum com
promisso permanente para aumentar a capacida
de, porque a capacidade extra não será necessá
ria no futuro. Precisa, entretanto, atender aos 
níveis atuais de demanda. Nessas circunstâncias, 
o uso de horas extras ou o recrutamento de pes
soal temporário podem ser um dos métodos me

7 
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IPerspectiva de curto prazo I 
Perspectiva < 1 Perspectiva := 1 Boa 

Ruim Normal Perspectiva> 1 

:::: 
ftI 

s=
o 
-

CII 
c 
.5! 
CP 
'C 
ftI 
.2: 
u -
CP 
s=
~ 
CP 

Q. 

Perspectiva < 1 
Ruim 

Perspectiva = 1 
Normal 

Boa 
Perspectiva> 1i 

J 

Pessoal Adiar Qualquer Horas extras 
despedido ação 

Contratar pessoal 
temporário 

Curto prazo Não fazer nada Horas extras 
Tempo ooioso 

Contratar pessoal 
temporária 

Produzir para Contratar eproduzir Contratar pessoal 
estoques para estoques 

Curto prazo Iniciar o recrutamento 

Perspectiva = Demanda prevista 

Capacidade prevista 


W4!iijl l1.23 	 A dinâmica do planejamento de capacidade é determinada parcialmente pela combinação 
das perspectivas de curto e longo prazos. 

nos permanentes de satisfazer às necessidades de 
capacidade de curto prazo. 

Quando a perspectiva de longo prazo é nor
mal e a de curto prazo é ruim, a capacidade pre
cisa ser temporariamente reduzida, mas não de 
forma a comprometer as nc-:essidades de prazo 
mais longo. Nesse caso, a operação provavelmen
te tolerará certa proporção de tempo improduti 
vo ou ocioso ou talvez possa reduzir temporaria
mente as horas de trabalho de seu pessoal. 
Quando tanto a perspectiva de longo como a de 
curto prazo forem normais, não será necessária 
nenhuma ação. Quando, entretanto, a perspecti 
va de curto prazo for boa, a capacidade precisará 
ser aumentada, ;nas não de forma permanente. 
Novamente, horas extras e uso de pessoal tempo
rário provavelmente serão os métodos adequados. 

Quando a perspectiva de longo prazo for 
boa, haverá necessidade de prover capacidade de 
alguma forma, independentemente das circuns 
tâncias de curto prazo. Logo, quando a perspecti
va de curto prazo for ruim, a operação não dese
jará fazer nada que comprometa a capacidade de 
longo prazo. Pode mesmo, se possível, usar qual
quer excesso de capacidade de curto prazo para 
obter estoques . Também é provável que faça isso 
quando a perspectiva de longo prazo for boa e a 

de curto prazo for normal . Nesse caso, entretan
to, precisará começar a recrutar pessoal extra ou 
a trabalhar horas extras se desejar fazer produtos 
para estoque. Finalmente, se tanto a perspectiva 
de curto como a de longo prazo fo rem boas, a ca
pacidade precisará ser aumentada com relativa 
rapidez e provavelmente de forma permanente 
por meio da contratação de pessoal adicional. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que é planejamento e controle de capaci
dade? 

• É a forma como as operações organizam o 
nível de atividade de agregação de valor 
que elas podem alcançar em condições 
normais de produção em um período. 

• Nonnalmente, distinguimos entre decisão 
de capacidade de longo, médio e curto 
prazos. Este capítulo lidou com gestão da 
capacidade de médio e curto prazos, em 
que o nível de capacidade da empresa é 
ajustado dentro de limites físicos fixos 
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que são estabelecidos por decisões de ca
pacidade de longo prazo. 

• 	É, algumas vezes, chamado de planeja
mento e controle agregados porque é ne
cessário agregar os vários tipos de saídas 
de uma operação em uma medida com
posta. 

• Decisões 	 tomadas em planejamento e 
controle da capacidade afetam a habilida
de de gerar receitas e o volume do capital 
de giro empregado pela organização, as
sim como os objetivos de produção nor
mais, como qualidade, rapidez, confiabili
dade, flexibilidade e custo. 

• Quase todas as operações possuem algum 
tipo de flutuação de demanda (ou sazona
lidade) causada por alguma combinação 
de fatores climáticos, festivos, comporta
mentais, políticos, financeiros ou sociais. 

Como a capacidade é medida? 

• 	 Ou pela disponibilidade de seus recursos 
de entrada ou pelos recursos de saída que 
são produzidos. 

• Quais dessas medidas são usadas depen
de, parcialmente, de quanto estável é o 
mix de saída (output) . Se é difícil agregar 
os diferentes tipos de saída de uma opera
ção, medidas de entrada Cinput) são ge
ralmente preferidas. 

• O uso da capacidade é medido pelos fato 
res "utilização" e "eficiência". 

Quais são as formas de lidar com as flu 
tuações da demanda? 

• 	Os outputs (saídas) podem ser mantidos 
nivelados, ignorando as flutuações de de
manda. Isso resultará na subutilização de 
capacidade, quando as saídas não podem 
ser estocadas, ou no surgimento de esto
ques, quando as saídas podem ser estoca 
das. 

• 	As saídas podem seguir a demanda pela 
fl utuação de nível de output por meio de 
alguma combinação de horas extras, va
riação do tamanho da força de trabalho, 
uso de funcionários em tempo parcial e 
subcontratação. 

• A demanda pode ser alterada ou influen
ciando o mercado por meio de tais medi
das, como propaganda e promoção, ou 
desenvolvendo produtos alternativos com 
um padrão de demanda de sazonalidade 
invertido. 

• A maior parte das operações usa um 	mix 
dessas três estratégias "puras". 

• Como as 	operações planejam seus níveis 
de capacidade? 

• 	Representar demanda e produção (saí
das) na forma cumulativa permite que a 
viabilidade das políticas de capacidade 
possa ser avaliada. 

• Em muitas operações, especialmente em 
operações de serviços, a teoria das filas 
pode indicar as conseqüências de estraté
gias de capacidade alternativas. 

Como as operações controlam seus ní
veis de capacidade? 

• 	Ao considerar a decisão de capacidade 
como uma decisão dinâmica que periodi
camente atualiza as decisões e hipóteses 
sobre as quais as decisões são tomadas. 

• 	Ao considerar as principais influências so
bre as quais, periodicamente, as estraté
gias de capacidade são adotadas. A "matriz 
da perspectiva", que compara perspecti
vas de longo e curto prazos sobre a de
manda (em relação a capacidade) , é uma 
forma de fazer isso. 

ESTUDO DE CASO 

Bolos de frutas "Fine Country" 

Setembro de 1994 foi uma ocasião a ser lembrada 
por Jean e Dave Fulbright! Seus filhos gêmeos, Michael e 
Alan, agora com cinco anos de idade, começaram a fre
qüentar a escola e, no mesmo mês, Dave, um mestre pa
deiro de 29 anos de idade, que trabalhava em uma gran
de panificadora, foi demitido. Jean, que trabalhava com 
um construtor local como secretária, em tempo parcial, 
viu esse infortúnio como uma oportunidade única. Sem
pre desejaram trabalhar juntos, e essa parecia uma boa 
oportunidade para estabelecerem um pequeno negócio 
de especialidades, baseado nas habilidades de Dave e fi
nanciado por sua indenização, acrescida de um pequeno 
empréstimo. 



Tradicionalmente, pequenos negócios locais de pa
nificação e confeitaria produzem ampla gama de pães, 
bolos, biscoitos etc., muitos em base diária. Isso implica 
iniciar as atividades muito cedo (às quatro da manhã), 
com alta complexidade e considerável risco. Dave queria 
um negócio mais "simples", que envolvesse horas de 
trabalho relativamente normais, tanto para ele como para 
sua esposa. Nenhum deles queria ser empregador; o ne
gócio deveria füncionar somente com eles dois. Ele sen
tia que sua grande satísfação vinha da produção de bolos 
de frutas decorados de alta qualidade; por isso, decidi
ram juntos que era uma oportunidade de especializar-se 
nesse produto. Usando uma antiga receita da família , fi
zeram amostras e embrulharam-nas. A "pesquisa de 
mercado" ficou restrita a levar essas amostras a vários 
pontos-de-venda varejistas na região; a reação foi entu
siástica, e a margem potencial , tão alta, que em janeiro 
de 1995 estavam estabelecidos. Alugaram uma pequena 
fábrica perto de casa, modestamente equipada com equi
pamentos de pesagem e preparação, um misturador para 
15 kg de massa, dois pequenos fornos para assar, uma 
pequena sala refrigerada e utensílios diversos. Conver
sando com um amigo na primavera de 1997, Dave re
cordou: 

"No início de 1995, fazíamos somente um ta
manho: bolos de 2 kg, simetricamente decorados 
no topo com desenhos elaborados com amêndoas, 
cerejas, nozes e gengibre. Vendíamos a maior 
parte para cafés e restaurantes; seus clientes 
adoravam porções deles com seus chás/cafés. A 
demanda subiu até cerca de 150-200 bolos por 
mês, o que não era suficiente para viver, mas tí
nhamos tempo para visitar nossos clientes e pro
curar novos pontos-de-venda. Embora as vendas 
estivessem crescendo, aos poucos ficava claro 
que deveríamos vender um bolo menor para lojas 
varejistas, para compradores familiares - um que 
pudesse ser comprado como alimento ou como 
presente para amigos. Introduzimos o bolo de 1 
kg (com a mesma receita) em julho de 1995. Não 
tivemos problemas para vendê-los, e a demanda 
logo excedeu todas as nossas expectativas. As 
delicatessens da região ouviram falar sobre nos
sos produtos e logo as vendas do bolo de 1 kg ul
trapassaramas do bolo original de 2 kg. De algu
ma forma , entretanto, não tem sido tão fácil 
conduzir o negóciO desde essa época; somente 
conseguimos dar conta de fazer os bolos em dias 
úteis. Jean vai buscar as crianças na escola em 
torno das 15h30 min (um vizinho leva-as de ma
nhã), mas eu raramente volto para casa antes das 
sete da noite durante a semana; e normalmente 
fazemos nossas vendas e nossa captação de no
vos clientes aos sábados. Com certeza, não que
remos iniciar a produção nos finais de semana; 
não pOderíamos dar conta disso! De qualquer for-
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ma, embora estejamos tendo um lucro razoável 
agora, sinto que poderíamos fazer um trabalho 
melhor. Houve épocas no ano passado (1996) em 
que produzimos em excesso e tillemos que vender 
uma parte do estoque com desconto, porque par
te dele estava aproximando-se de sua data de ex
piração de validade. Os testes mostraram que 
essa receita de bolos ricos em frutas dura até 12 
meses; mas, para garantir melhor textura e sabor 
deveriam ser consumidos dentro de seis meses. Os 
varejistas solicitam pelo menos três meses de 
produtos, logo, não posso manter estoques maio
res do que três meses aqui na fábrica. De qual
quer forma, somente tenho espaço para cerca de 
3.000 kg na sala refrigerada, o que exige giro 
alto do estoque." 

A visão de Jean sobre o negócio era algo diferente: 

"Penso que estamos indo atrás dos merca
dos errados! As delicatessens exigem grandes 
descontos e esperam que sempre entreguemos 
em prazo curto, especialmente perto da Páscoa 
(março/abril) e no Natal (novembro/dezembro), 
quando os bolos são aparentemente presentes 
populares. Descobri que lojas de artesanato e 
pontos turísticos locais (como castelos e monu
mentos históricos) também podem vender nossos 
bolos de 1 kg e, além disso, não esperam tanto 
desconto! Estivemos realmente contentes com o 
nível de pedidos desses pontos-de-venda no últi
mo verão, mas não ouvimos muitos deles duran
te o inverno. Eu deveria levar mais algumas 
amostras! Também sinto que deveríamos abrir 
uma loja da fábrica onde clientes regulares com" 
prariam diretamente, mas tenho certeza de que 
deveríamos oferecer uma gama maior de bolos. 
Poderíamos desenvolver muitos tipos diferentes 
nos dois tamanhos - assim teríamos muito mais 
pedidos repetidos!" 

Produção 

PREPARAÇÃO 

Para simplificar a pesagem, a mistura e o assar, 
toda a produção é feita em batelada de 10 kg de um úni
co tamanho por vez. Logo, uma batelada pode ser de 10 
bolos de um qUilo ou de cinco bolos de dois quilos. Para 
cada batelada, as frutas secas (uvas passas, frutas sll
vestres , cerejas, gengibre cristalizado etc.) são pesadas e 
lavadas, se necessário, outros ingredientes são prepara
dos e misturados e uma mistura de bolo é feita no mistu
rador. As formas são untadas e a mistura é pesada em 
cada uma; a superfície superior é então decorada com as 
espéCies de frutas secas e nozes cuidadosamente selecio
nadas e pinceladas com glacê. Essa etapa completa de 
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Tabela 11.3 Histórico de vendas da empresa em 95/96 e vendas previstas para 1997. 

1995 1996 1997 

Jan. Fev. Mar, Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Sel. Out. Nov. Dez. Tolal 
(previ
são) 

Bolos de 1 kg 900 80 200 600 320 120 80 120 80 240 480 800 1,600 4.720 6,000 
Bolos de 2 kg 1,950 160 340 300 240 140 160 240 160 180 260 300 400 2.880 3.500 
Total (kg) 4,800 400 880 1,200 800 400 400 600 400 600 1,000 1.400 2.400 10,600 13.000 

preparação leva quase exatamente 30 minutos por bate
lada com Dave e Jean trabalhando como uma equipe, 
para cada tamanho de bolo. Cada batelada é preparada 
imediatamente antes de o forno estar pronto para rece
bê-Ia, para evitar contaminação e para manter a consis
tência do método e, portanto, da textura, 

Assar 

Os fornos são ligados às 8hOO da manhã e estão 
prontos às 8h30, quando a primeira bateJada é carregada 
(o que somente leva poucos minutos). Uma batelada de 
10 quilos de bolos enche um forno; são necessárias três 
horas para assar os bolos de 1 kg, quatro horas e meia 
para os de 2 kg. Quando prontos, são retirados do fo rno 
quente, que está pronto para a batelada seguinte em 15 
minutos. Por conveniência, Dave sempre tem assado os 
bolos de 1 kg no forno mais velho (forno um), para evitar 
levar 10 formas até o forno 2, que está maIs longe da 
bancada de trabalho. Cada forno normalmente assa so
mente duas bateladas por dia. Dave pensa que o controle 
de temperatura do forno 1 é impreciso, o que poderia ser 
um problema especialmente para os bol os maiores! 

Embalagem 

Os bolos são colocados em estantes para esfriar 
durante a noite. No dia seguinte, depois que as primeiras 
bateladas est10 no forno, os bolos do dia anterior são 
inspecionados, embalados em um filme com fita deco ra
tiva. Em um embrulho exterior, são etiquetados e data
dos. Os bolos embalados são então levados à sala refrige
rada e estocados conforme o tamanho. Esses prooessos 
precisam de seis minutos de duas pessoas por bolo 
qualquer tamanho). O casal faz uma hora de al maço, 

das 12h30 min às 13h30 min (quando o fomo 2 está 
pronto para descarregar). 

Pianejamenta 

As únicas épocas em 1996 nas quais mlJdamos a 
produção fora m março, abril, novembro e dezembro. 
quando aumentamos a prod1lção dos de 2 kg em 50% 
(uma batelada extra por c1td). Era necessár;o assar os 
bolos de 2 kg no forno 1 e a qualida de não era rea l

mente tão boa, mas nenhum de nossos clientes 
regulares percebeu! Mesmo assim, foi necessário tra
balhar à noite durante todos esses meses; era muito 
trabalho. Em todos os outros meses, mantivemos o 
plano de duas ba teladas de cada tamanho por dia (1 
kg, seguido de 2 kg, 1 kg, 2 kg), o que nos ajudou a 
manter um ritmo. " 

Ve ndas 

Em 1996, foram mantidos registros de vendas men
sais de cada tamanho (Tabela 11 .3). No dia 1Q de janeiro 
de 1996, havia um estoque inicial de 100 bolos de cada 
tamanho. Dave comentou: 

"Estou preocupado que em 1997 não seja 
mos capazes de atender à demanda e que come
cemos a prestar um mau serviço. Talvez tenha
mos que abandonar a idéia de vender para os 
pontos turísticos, embora as margens sejam mui
to atraentes. Claramente, não devemos descon
tentar os varejistas, que nos proporcionam tantos 
pedidos. " 

Qu&stries 

1. 	 Com o método atual de trabalho, qual é a capacidade 
mensal e anua! do negócio? O peso total do produto 
(kg) é uma medida de capacidade agregada útil para 
esse negócio? Como a capacidade se compara com a 
deman da em 1996 e com a demanda prevista para 
1997? 

2. 	 Por que Dave teve que vender estoques a preços re
duzidos em 1996? Em quais meses você acha que 
isso aconteceu e expl ique claramente as razões. Jus
tifique sua resposta com cálculos simples. 

3. 	 Jean acredita que deveriam tentar obter mais pedidos 
de lojas de artesanato e centros turísticos. Quais van
tagens/desvantagens teria esse mercado em relação 
aos pontos-de-venda no varejo existentes? 

4. 	 Quais são as principais diferenças nas tarefas de pro
dução Quanto à gestão da loja de fábrica (de venda 
no varejo) proposta? Quais são as conseqüências 
disso para os proprietários? 

5. 	 Quais são as conseq üências operacionais de fazer 10 
variedades de bolos, cada um em dois tamanhos? 



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Explique o que significa planejamento e 
controle de capacidade e descreva as 
conseqüências de restrição de capacida
de em uma das micro-operações de 
uma organização de sua escolha. 

2. 	 Discuta as conseqüências de ter falta ou 
excesso de capacidade para as seguintes 
operações: 
- uma rede nacioI . .}1 de ferrovias; 
- uma sala de leitura; 

- um equipamento de prensagem de 
uvas em um vinhedo. 

3. 	 Discuta com um gerente de produção as 
tendências da demanda para os produ
tos ou serviços de sua organização, que 
cubra o longo, médio e curto prazos. 
Descubra os períodos para os quais o 
gerente faz ou usa previsões e os pro
blemas resultantes de quaisquer impre
cisões nessas previsões. 

4. 	 Identifique diversas formas pelas quais 
as seguintes organizações podem medir 
sua capacidade (discuta os méritos rela
tivos de cada uma e sugira a que você 
acha que cada organização usará): 
- uma empresa de ônibu~ urbanos; 

- um dentista; 


- uma empresa de manutenção de ele
vadores; 


- um encanador. 


5. 	 Um fabricante de baterias de carros 
produz quatro tipos de baterias: com
pacta, compacta para trabalhos pesa
dos, padrão e padrão para trabalhos pe
sados. A Tabela 11.4 mostra o número 
de baterias de cada tipo produzidas 
atualmente sob encomenda para clien
tes existentes e a quantidade de tempo 
que cada bateria despende com a má
quina de enchimento de ácido. A má
quina é capaz de trabalhar 24 horas por 
dia e não precisa de ajuste entre tipos 
diferentes de baterias. O gerente de 
operações está sob pressão para aumen
tar a taxa de utilização da unidade. A 
empresa foi contatada por dois novos 
clientes de baterias. A empresa A exige 
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alguém que lhe forneça entre 80 e 100 
baterias por dia de diversos tipos. A em
presa B precisa de 10 baterias compactas 
e de 70 baterias-padrão por dia, todas 
para trabalhos pesados; o fornecimento, 
entretanto, deve ser assegurado. 

Assumindo que a máquina de enchimento 
de ácido seja a única restrição, reveja os méritos 
de cada pedido. 

Tabela 11.4 Produção de bateria. 

Tempo naQuantidade máquina de produzida por enchimento dedia ácido (min.) 

Compacta 80 3 
Compacta para traba

lhos pesados 50 5 
Padrão 90 4 
Padrão para trabalhos 

pesados 20 6 

6. 	 Explique como a utilização pode ser 
medida nas operações a seguir e discuta 
os méritos relativos do uso de utilização 
e eficiência como medidas de desempe
nho de operações: 
- um consultório de um médico; 
- uma aula na universidade; 

- um fabricante de sorvetes. 

7. 	 Quais fatores você acha que afetariam o 
volume, os momentos e os tipos de liga
ção para um centro de atendimento 
mantido por uma companhia de segu 
ros de automóvel com anúncios em jor
nais e canais de televisão? 

8. 	 Qual vOLê acha que seria a estratégia 
principal de capacidade e como poderia 
ser implementada, para as seguintes or
ganizações: 
- uma universidade; 
- uma a}. de oronto-socorro em um 

hospital; 

- um fabricante de discos compacros 
(CDs); 

- um serviço de táxi. 
(Explique as razões para sua esco-

Iha) 
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9. 	 O gerente de um hotel em uma ilha po
pular grega de veraneio está preocupa
do que seu estabelecimento está com
pleto entre março e setembro, está 
cerca de 80% ocupado em fevereiro, 
março e dezembro e cerca de 30% ocu
pado durante os outros meses. Discuta 
formas pelas quais poderia tentar alte
rar para 100% de ocupação durant 
todo o ano. 

10. A 	mesa de atendimento telefônico de 
um escritório de computadores trabalha 
com 10 pessoas durante o dia. Sabe-se 
que o escritório lida com cerca de 15 
clientes por hora e que o tempo médio 
necessário para lidar om um problema 
é 10 minutos. O gerente de produção 
acredita que os clientes ficarão insatis 
feitos se tiverem que esperar mais do 
que dois minutos para serem atendidos 
em seus chamados. Comente a situação. 

11. A 	Speedy Cleaning Company opera um 
self-service de lavagem de carros. Este 
compreende diversos boxes de limpeza, 
onde os clientes podem entrar com o 
carro e usar equipamento especial de 
limpeza para lavar seus carros. Nos sá
bados de manhã, a taxa de chegada é 
de 5 clientes por hora, e parece con for
mar-se a uma distribuição de Poisson. O 
tempo médio para limpar um carro é 10 
minutos, com as durações sendo distri
buídas conforme uma distribuição expo
nencial negativa. Quantos boxes a em
presa deveria ter para assegurar que os 
clientes não esperem mais do que três 
minutos antes de poderem entrar em 
um box? 

12. A Fábrica de 	Pizzas Dagenham Chaw
Mein tem uma previsão de demanda 
para os próximos 12 meses que está 
mostrada na Tabela 11.5. 

Como a força de trabalho atual de 
100 pessoas pode produzir 1.000 caixas 
de pizzas por mês: 

a. 	 Prepare uma estratégia de produção 
que mantenha o nível de produção. 
Qual o espaço de armazém de esto
cagem que a empresa precisaria 
para essa estratégia? 

b. 	 Prepare uma estratégia de acompa
nhamento da demanda. Quais con
seqüências isso teria para os diver
sos níveis de pessoal, assumindo 
que a máxima quantidade de horas 
extras resultaria em níveis de pro
dução somente 10% maiores do que 
as horas normais de trabalho? 

Tabela 11.5 Demanda prevista por pizza. 

Meses Demanda (casos por mês) 

Janeiro 600 
Fevereiro 800 
Março 1.000 
Abril 1.500 
Maio 2.000 
Junho 1.700 
Julho 1.200 
Agosto 1.100 
Setembro 900 
Outubro 2.500 
Novembro 3.200 
Dezembro 900 
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Planejamento e Controle 
de Estoque 

INTRODUÇÃO 

Os gerentes de produção usualmente têm 
\lIDa atitude ambivalente em relação a estoques. 
Por um lado, eles são custosos, e algumas vezes 
empatam considerável quantidade de capital. 
Mantê-los também representa risco porque itens 
em estoque podem deteriorar, tornar-se obsole
tos ou perder-se, e, além disso, ocupam espaço 
valioso. Por outro lado, proporcionam certo nível 
de segurança em ambientes complexos e incer
tos. Sabendo disso, mantêm-se itens em estoque, 
para o caso de consumidores ou programas de 

Fornecimento de 
produtos e 
serviços 

Recursos de 

produção 


produção os demandarem; são uma espécie de 
garantia contra o inesperado. Certamente, quan
do um cliente procura um fornecedor concorren
te só porque um item está em falta no estoque, 
ou quando um grande projeto está parado espe
rando por uma pequena peça, o valor dos esto
ques parece inquestionável. Esse é o dilema do 
gerenciamento de estoques: apesar dos custos e 
de outras desvantagens associadas a sua manu
tenção, eles facilitam a conciliação entre forneci
mento e demanda. De fato, eles somente existem 
porque o fornecimento e a demanda não estão em 
harmonia um com o outro (veja a Figura 12.1). 

Planejamento 
e controle de 

estoque 

Demanda por 
produtos e 
serviços 

Compensação 
das diferença 
de ritmo entre 
fornecimento e 

demanda de recursos 
materiais 

Consumidores da 
operação 
produtiva 

Db"" 12.1 Uma definição de planejamento e controle de estoque. 
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( Que é estoque? 

[ Por que estoque é necessário? 

Quanto estoque uma operação deveria manter? 

Quando uma operação deveria rep or oestoque? 

Como oestoque deveria ser controlado? 

QUE É ESTOQUE? 

Estoque é definido aqui como a acumulação 
annazenada de recursos materiais em um sistema 
de transformação. Algumas vezes, estoque tam
bém é usado para descrever qualquer recurso ar
mazenado. Assim, um banco teria um "estoque" 
de pessoal, um "estoque" de caixas eletrônicos 
(Automatic Teller Machines - ATMs) , e mesmo 
um "estoque" de agências de varejo. Todavia, 
apesar de esses recursos de transformação serem 
tecnicamente considerados "estoques", porque 
não são obtidos sempre que um consumidor faz 
uma solicitação ao banco, eles não são o que nor
malmente se quer dizer com o termo estoque. 
Normalmente, usamos o termo para fazer refe
rência a recursos de entrada transformados . 
Assim, uma empresa de manufatura manterá es
toques de materiais, um escritório de assessoria 
tributária manterá estoques de informações e um 
parque temático manterá estoques de consumi

dores (quando são consumidores que estão sendo 
processados, referimo-nos a "estoques" deles 
como "filas" - a idéia é a mesma, mas "filas" é 
considerado um termo mais delicado) . 

Neste capítulo, vamos lidar particularmente 
com estoques de materiais. Os estoques de con
sumidores serão tratados no Capítulo 11. Toda
via, isso não implica que este capítulo seja so
mente relevante para o exame de operações de 
processamento de material, como as operações 
de manufatura. Todas as operações mantêm al
gum tipo de estoque físico de material. 

Todas as operações mantêm estoques 

Se você andar por qualquer operação produ
tiva, verá diversos tipos de materiais armazena
dos. A Tabela 12.1 dá alguns exemplos pa~a di
versas operações. Todavia, há diferenças entre os 
exemplos de estoque dados na Tabela 12.1. 
Alguns são relativamente triviais para a produção 

Tabela 12.1 Exemplos de estoques mantidos em operações. 

Exemplos de estoques mantidos em operaçõesOperação 

Hotel Itens de alimentação, itens de toalete, materiais de limpeza 

Hospital Gaze, instrumentos, sangue, alimentos, drogas, materiais de limpeza 

Loja de varejo Coisas a serem vendidas, materiais de embalagem 

Armazém Coisas armazenadas, materiais de embalagem 

Distribuidor de Autopeças em depósito principal, autopeças em pontos locais de distribuição 
autopeças 

Manufatura de Componentes, matéria-prima, produtos semi-acabados, televisores acabados, materiais de limpeza 
televisor 

Metais preciosos Materiais (ouro, platina etc.) Que esperam ser processados, materiais completamente beneficiados 
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em questão: por exemplo, os materiais de limpe
za armazenados em uma fábrica de televisores 
são muito menos importantes do que os estoques 
de aço, plástico e componentes que também são 
mantidos. O valor agregado dos materiais de lim
peza mantidos pela fábrica será consideravel
mente menor do que o valor agregado do aço, 
dos plásticos e componentes. O mais importante 
a considerar é que a fábrica de televisores não 
pararia se ficasse sem materiais de limpeza, en
quanto que, se ficasse sem peças e componentes, 
suas atividades seriam muito perturbadas. Contu
do, materiais de limpeza seriam itens de estoque 
muito mais importantes para uma empresa de 
limpeza industrial, não apenas porque usa muito 
mais desses materiais, mas também porque suas 
operações parariam se ficassem sem eles. 

Existe também uma diferença na freqüência 
com que as operações estocam itens. Alguns 
exemplos de estoque são itens armazenados ape
nas uma vez na operação. Por exemplo, alimen
tos em um hotel são entregues, armazenados e 
então usados. De maneira semelhante, nas lojas 
de varejo, itens são entregues na loja, mantidos, 
até que sejam pedidos pelo consumidor, e então 
levados. Em algumas operações, itens são arma
zenados diversas vezes. Por exemplo, na fábrica 
de televisores, uma simples peça provavelmente 
passará por diferentes estágios. Entre os estágios, 
ela provavelmente terá sido armazenada como 
estoque. 

Valor de estoques 

Talvez, a mais óbvia diferença entre as ope
rações na Tabela 12.1 seja o valor dos estoques 
que elas mantêm. Em algumas, o valor dos esto
ques é relativamente pequeno comparado com os 
custos dos insumos totais da operação. Em ou
tras, ele será muito mais alto, especialmente 
onde armazenagem é o principal propósito da 
operação. Nesse caso, o valor dos bens mantidos 
no armazém é provavelmente muito alto, compa
rado com seus gastos do dia-a-dia em coisas 
como custos de mão-de-obra, de locação e opera
cionais. Algumas vezes, o valor dos estoques 
pode ser tão alto que não é nem mesmo incluído 
nos demonstrativos financeiros gerais da organi
zação; isso seria verdade, por exemplo, em refi
narias de metais preciosos. J 

1 A razão estoque/vend as é um bom indicador do 
valor dos estoques em diferentes negócios . 

Por que existe estoque? 

Não importa o que está sendo armazenado 
como estoque, ou onde ele está posicionado na 
operação; ele existirá porque existe uma diferen
ça de ritmo (ou de taxa) entre fornecimento e 
demanda. Se o fornecimento de qualquer item 
ocorresse exatamente quando fosse demandado, 
o item nunca necessitaria ser estocado. Uma ana
logia comum é a do tanque de água, mostrado na 
Figura 12.2. Se, no tempo, a taxa de fornecimen
to de água ao tanque difere da taxa de demanda, 
um tanque de água (estoque) será necessário, se 
se pretende que o consumidor seja atendido sem 
interrupção. (Mais genericamente, usamos os 
símbolos dos gráficos de processo [veja o Capítu
lo 5], que também é mostrado na Figura 12.2.) 
Quando a taxa de fornecimento excede a taxa de 
demanda, o estoque aumenta; quando a taxa de 
demanda excede a taxa de fornecimento, o esto
que diminui. O ponto óbvio a ressaltar é que, se 
uma operação pode fazer esforços para casar as 
taxas de fornecimento e de demanda, acontecerá 
uma redução em seus níveis de estoque. Esse 
ponto importante é a base da abordagem just in 
time para estoque, que vamos explorar com mais 
detalhes no Capítulo 15. 

Tipos de estoque2 

As várias razões para o desequilíbrio entre a 
taxa de fornecimento e de demanda em diferen
tes pontos de qualquer operação leva a diferentes 
tipos de estoque. Há quatro tipos de estoque: es
toque de proteção, estoque de ciclo, estoque de 
antecipação e estoque de canal. 

Estoque de proteção 

O estoque de proteção também é chamado 
de estoque isolador. Seu propósito é compensar 
as incertezas inerentes a fornecimento e deman
da. Por exemplo, uma operação de varejo nunca 
pode prever perfeitamente a demanda, mesmo 
quando tenha boa idéia de qual seu nível mais 
provável. Ela vai encomendar bens de seus forne
cedores de modo que sempre haja pelo menos 
certa quantidade da maioria dos itens em esto
que. Esse nível mínimo de estoque está lá para 

2 Há diversas formas diferentes de classificar esto
ques. Essa provavelmente é a mais direta. 
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Taxa de fornecimento do 
processo de entrada 

---+ 

, u 
Estoque 

Taxa de demanda do 
processo de saída 

------+ (' 

iiU4'M'12.2 O estoque é criado para compensar diferenças de ritmo entre fornecimento e demanda. 

cobrir a possibilidade de a demanda vir a ser 
maior do que a esperada durante o tempo decor
rido na entrega (ressuprimento) dos bens. Esse é 
o estoque de proteção, ou estoque isolador. Ele 
compensa as incertezas no processo de forneci
mento de bens para a loja e da demanda de bens 
para fora da loja. De maneira similar , dois está
gios em um processo de produção podem produ
zir exatamente à mesma taxa, em média, mas o 
tempo de processamento individual pode variar 
em relação à média. 

Estoque de ciclo 

o estoque de ciclo ocorre porque um ou 
mais estágios na operação não podem fornecer 

simultaneamente todos os itens que produzem. 
Por exemplo, suponhamos uma padaria que faz 
três tipos de pães, t odos igualmente populares 
entre seus consumidores. Devido à natureza dos 
processos de misturar e assar, somente um tipo 
de pão pode ser produzido por vez. O padeiro te
ria que produ zir cada tipo de pão em fornadas 
(ou "lotes", como algumas vezes são conheci
dos), como mostra a Figura 12.3. As fornadas de. 
vem ser grandes o bastante para satisfazer à de
manda de cada tipo de pão entre os momentos 
em que cada fo rnada fica pronta para venda. 
Portanto> mesmo quando a demanda é estabele
cida e previsível, como na Figura 12.3, haverá 
sempre algum estoque para compensar o forneci
mento irregular de cada tipo de pão. 

cu 
~ ~----~----~------~----~----~----~ 

E Entrega 1Entrega 1Entregai Entregai Entregai Entregal 
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iiiA''''12.3 Estoque de ciclo em uma padaria. 
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Estoque de antecipação 

Já vimos como o estoque de antecipação 
pode ser usado, no Capítulo 11. Novamente, ele 
foi usado para compensar diferenças de ritmo de 
fornecimento e demanda. Aí, em vez de fazer 
chocolate somente quando era necessário, ele foi 
produzido ao longo do ano à frente da demanda 
e colocado em estoque até que fosse necessário. 
O estoque de antecipação é mais comumente usa
do quando as flutuações de demanda são signifi
cativas, mas relativamente previsíveis. Ele tam
bém pode ser usado quando as variações de 
fornecimento são significativas, como em alimen
tos de safra enlatados. 

Estoques no canal (de distribuição) 

Estoques no canal de distribuição existem 
porque material não pode ser transportado ins
tantaneamente entre o ponto de fornecimento e 
o ponto de demanda. Se uma loja de varejo enco
menda itens de um de seus fornecedores, o for
necedor vai alocar estoque para a loja de varejo 
em seu próprio armazém, embalá-lo, carregá-lo 
em seus caminhões, transportá-lo para seu desti
no, descarregá-lo no estoque do varejista. Desde 
o momento em que o estoque é alocado (e, por
tanto, passa a estar indisponível para qualquer 
outro consumidor) até o momento em que se tor
na disponível para a loja de varejo, ele é dito no 
canal de distribuição. Todo estoque, portanto, em 
trânsito, é estoque no canal. 

Posição do estoque 

Não somente há diversas razões para o de
sequilíbrio entre fornecimento e demanda, mas 
também pode haver pontos nos quais esse dese
quilíbrio existe entre diferentes estágios na pro
dução. A Figura 12.4 ilustra diferentes níveis de 
complexidade de relacionamentos de estoque 
dent ro de uma operação. Talvez o nível mais 
simples seja o sistema de estoque de estágio sim
ples, como na loja de varejo, que somente tem 
um estoque de bens para gerenciar. A operação 
de distribuição de autopeças terá um depósito 
central e vários pontos de distribuição locais, 
que também contêm estoques. Em muitas manu
faturas de itens padronizados, há três tipos de 
estoque: os estoques de componentes e matérias-

primas (algumas vezes chamados de estoques de 
insumos) recebem bens dos fornecedores da ope
ração; as matérias-primas e os componentes per
correm seu caminho ao longo dos vários estágios 
do processo de produção, mas passam tempo 
considerável como material em processo (Work 
In Process - WIP) antes de finalmente atingirem o 
estoque de produtos acabados. 

Um desenvolvimento deste último sistema é 
o sistema de estoque multiescalonado. Este mapeia 
o relacionamento de estoques entre as várias 
operações dentro de uma rede de fornecimentos 
(veja o Capítulo 6). Na ilustração da Figura 12.4 
(d), há cinco conjuntos interconectados de siste
mas de estoque. Os estoques do fornecedor da 
segunda camada (produtores de fios) alimenta
rão os estoques dos fornecedores da primeira ca
mada (produtores de tecido), que vão, por seu 
turno, fornecer para a operação principal. Os 
produtos são distribuídos para armazéns locais, 
de onde são embarcados para o consumidor fi
nal. Vamos discutir o comportamento e o geren
ciamento desses sistemas multiescalonados no 
próximo capítulo. 

Decisões de estoque 

Em cada ponto no sistema de estoque, os 
gerentes de produção precisam gerir as tarefas 
do dia-a-dia dos sistemas. Pedidos serão recebi
dos dos consumidores internos e externos; eles 
serão despachados, e a demanda vai gradual
mente consumir o estoque. Serão necessárias co
locações de pedidos para reposição de estoques, 
entregas vão chegar e requerer armazenamento. 
No gerenciamento do sistema, os gerentes de 
produção estão envolvidos em três principais ti
pos de decisões: 

• 	 Quanto pedir. Cada vez que um pedido de 
reabastecimento é colocado, de que tama
nho ele deve ser (algumas vezes chamadas 
de decisões de volume de ressuprimento)? 

• 	 Quando pedir. Em que momento, ou em 
que nível de estoque, o pedido de reabas
tecimento deveria ser colocado? (Algumas 
vezes chamadas de decisões de momento 
de reposição)? 

• 	 Como controlar o sistema. Que procedi
mentos e rotinas devem ser implantados 
para ajudar a tomar essas decisões? Dife
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(a) Sistema de estoque de um estágio (b) Sistema de estoque de dois estágios 

o 	 O 
'\.
O-,v-'O'\. 	 -. O-,V-.O-,V-+O-. 


/EstOque 	 Operação /Depósito Distribuição Ponto de Operação 
de vendas central distribuição de vendasO	 O local 

Fornecedores Por exemplo, Fornecedores Por exemplo, 
loja de varejo local distribuidor de autopeças 

(c) Sistema de estoque multiestágio 

O 
O-+'\. V-.O-+V-+O-+V-+O-+ V-, 


/EstOQUes Estágio Estoque em Estágio Estoque em Estagio Estoque

O de entrada 1 processo WIP 2 processo WIP 3 de produtos 
acabados 

Fornecedores 
Por exemplo, manufatura de televisores 

(d) Sistema de estoque multiescalonado 

\l O \! ~ \!O\! 	 \lO\l~ \l O \l 

\lO \l > \!O\! < \lO \! 

~ \l O \l Manufatura \! O \l 


\! O V Manufatura de roupas Armazéns \l O V 

Produtores de tecidos (confecções) regionais Lojas de 


de fio (fiações) (tecelagens) varejo 


W§"Fi 12.4 Sistemas de estoque (a) de um estágio, (b) de dois estágios, (c) de multiestágios e (d) mul
tiescalonado. 

rentes prioridades deveriam ser atribuídas 
a diferentes itens do estoque? Como a in
formação sobre estoque deveria ser arma
zenada? 

o restante deste capítulo trata dessas três 
decisões. 

DECISÃO DE VOLUME DE 
RESSUPRIMENTO - QUANTO PEDIR 

Para ilustrar essa decisão, consideremos 
uma situação doméstica simples. Provavelmente, 

o estoque mais comum com que lidamos em nos
sas vidas domésticas é o de comida e provisões 
que mantemos em nosso apartamento ou casa. 
No gerenciamento desse estoque, implicitamente 
tomamos decisões de quantidade a pedir, isto é, 
quanto comprar em cada momento. Na tomada 
dessas decisões, equilibramos dois conjuntos de 
custos: o custo associado com sair para comprar 
os itens de comida e os custos associados com a 
manutenção dos estoques. Uma opção seria man
ter muito pouco ou nenhum estoque de comida e 
comprar cada item somente quando necessário. 
A vantagem dessa abordagem é que nunca tería
mos que levantar a grande quantidade de dinhei



386 PLAi'lEJAJ\1ENTO E CONTROLE 

ro necessária para fazer as principais compras, 
gastando somente quando necessário. Todavia, 
essa abordagem envolveria sair para comprar 
provisões três ou quatro vezes por dia. Os custos, 
em termos de nosso tempo e inconveniência ge
ral, provavelmente fariam desta uma proposição 
não atraente. No extremo oposto, podemos fazer 
uma ida ao supermercado local a cada poucos 
meses e comprar todas as provisões que vamos 
precisar até a próxima compra. A vantagem é 
que os tempos e custos envolvidos no fazer as 
compras são incorridos muito pouco freqüente
mente . A principal desvantagem é que teríamos 
que pagar muito dinheiro cada vez que a viagem 
fosse feita - dinheiro que poderia de outro modo 
estar no banco rendendo juros. Outra desvanta
gem seria que os custos de armazenar essas 
grandes quantidades de comida também seriam 
altos. Temos que investir em armários extras e 
,um freezer muito grande. Em algum lugar entre 
esses extremos estará a estratégia de pedidos que 
minimizará os custos totais e o esforço envolvido 
na compra de comida. 

Custos de estoque 

Exatamente os mesmos princípios da situa
ção doméstica aplicam-se às decisões de pedidos 
comerciais. Na tomada de decisão de quanto 
comprar, os gerentes de produção primeiro ten
tam identificar os custos que serão afetados por 
sua decisão. Alguns custos são relevantes. 

1. 	 Custos de colocação do pedido. Cad~ vez 
que um pedido é colocado para reabas
tecer estoque, são necessárias algumas 
transações que representam custos para 
a empresa. Estas incluem as tarefas de 
escritório de preparo do pedido e toda a 
documentação associada com isso, o 'ar
ranjo para que se faça a entrega, o ar
ranjo de pagar o fornecedor pela entre
ga e os custos gerais de manter todas as 
informações para fazer isso. Se estamos 
colocando um pedido em parte de nossa 
própria operação, a probabilidade é que 
se trate dos mesmos tipos de transação 
relativos à manutenção interna de regis
tros, mas também pode haver custos de 
"troca" (preparação) incorridos pela par
te da operação que deve fornecer os 

itens, causados pela necessidade de mu
dar da produção de um item para a 
produção de outro. 

2. 	 Custos de desconto de preços. Em muitas 
indústrias, os fornecedores oferecem 
descontos sobre o preço normal de com
pra para grandes quantidades; alternati
vamente, eles podem impor custos ex
tras para pequenos pedidos. 

3. 	 Custos de falta de estoque. Se errarmos a 
decisão de quantidade de pedido e ficar
mos sem estoque, haverá custos incorri
dos por nós, pela falha no fornecimento 
a nossos consumidores. Se os consumi
dores forem externos, poderão trocar de 
fornecedor; se internos, a falta de esto
que pode levar a tempo ocioso no pro
cesso seguinte, ineficiências e, fatalmen
te, outra vez consumidores externos 
insatisfeitos. 

4. 	 Custos de capital de giro. Logo que colo
camos um pedido de reabastecimento, 
os fornecedores vão demandar paga
mento por seus bens. Quando fornecer
mos para nossos próprios consumidores, 
vamos, por nossa vez, demandar paga
mento. Todavia, haverá provavelmente 
um lapso de tempo entre pagar a nossos 
fornecedores e receber pagamento de 
nossos consumidores. Durante esse tem
po, temos que ter os fundos para manter 
os estoques. Isso é chamado capital de 
giro, que precisamos para fazer "girar" o 
estoque. Os custos associados a ele são 
os juros, que pagamos ao banco por em
préstimos, ou os custos de oportunidade, 
de não investirmos em outros lugares. 

5. 	 Custos de annazenagem. Esses são os cus
tos associados à armazenagem física dos 
bens. Locação, climatização e ilumina
ção do armazém podem ser caros, espe
cialmente quando são requeridas condi
ções especiais, como baixa temperatura 
ou armazenagem de alta segurança. 

6. 	 Custos de obsolescência. Se escolhemos 
uma política de pedidos que envolve pe
didos de quantidades muito grandes, 
que significará que os itens estocados 
permanecerão longo tempo armazena
dos, existe o risco de que esses itens pos
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sam tornar-se obsoletos (no caso de uma 
mudança na moda, por exemplo) ou de
teriorar-se com a idade (no caso da 
maioria dos alimentos, por exemplo) . 

7. 	 Custos de ineficiência de produção. De 
acordo com as filosofias do just in time, 
altos níveis de estoque impedem-nos de 
ver a completa extensão de problemas 
dentro da produção. Esse argumento é 
explorado no Capítulo 15. 

Podemos dividir todos esses custos associa
dos com estoques em dois grupos. As primeiras 
três categorias são custos que usualmente decres
cem à medida que o tamanho do pedido é au
mentado. As outras categorias de custos usual
mente crescem à medida que o tamanho do 
pedido é aumentado. 

Perfis de estoque 

Um perfil de estoque é uma representação 
visual do nível de estoque ao longo do tempo. A 
Figura 12.5 mostra um perfil de estoque simplifi
cado para um item particular de estoque em uma 
operação de varejo. Sempre que um pedido é co
locado, Q itens são pedidos. O pedido de reabas
tecimento chega em um lote instantaneamente. A 
demanda do item é, então, fixa e perfeitamente 
previsível à taxa de D unidades por mês. Quando 
a demanda acabou com o estoque de itens, outro 
pedido de Q itens chega instantaneamente, e as
sim por diante. Sob essas circunstâncias: 

Quantidade 
de pedido 

Q 

Q) Q) 

"O ~ 
- O' 
Q) o 
> -, (/)

Z Q) 

Demanda constante 
e previsível (lJ) 

i 

O estoque médio = Q (porque as duas áreas 
2 

sombreadas na Figura 12.5 são iguais) 

O intervalo de tempo entre entregas = Q 
D 

A freqüência de entregas = recíproca ao in
D

tervalo de tempo = -
Q 

Fórmula do lote econômico de compra 

A abordagem mais comum para decidir 
quanto de um particular item pedir, quando o es
toque precisa de reabastecimento, é chamada 
abordagem do lote econômico de compra. Essen
cialmente, essa abordagem tenta encontrar o me
lhor equilíbrio entre as vantagens e as desvanta
gens de manter estoque. Por exemplo, a Figura 
12.6 mostra duas políticas de quantidade de pe
dido alternativas para um item. O Plano A, repre
sentado pela Unha contínua, envolve pedidos em 
quantidades de 400 por vez. A demanda, nesse 
caso, corre a 1.000 unidades por ano. O Plano B, 
representado pela linha pontilhada, considera 
pedidos de reabastecimento menores, mas mais 
freqüentes . Dessa vez, somente 100 são pedidos 
por vez, com pedidos sendo colocados com fre
qüência quatro vezes maior. Todavia, o estoque 
médio para o plano B é um quarto do plano A. 

Para descobrir se qualquer um desses pla
nos, ou outro plano, minimiza os custos totais de 
estocagem do item, precisamos de mais informa
ção: o custo total de manutenção de uma unida-

Declividade = taxa de demanda 

I 
i . 

Estoque médio 
Q 

='2 

'-
Tempo 

Entregas instantâneas àtaxa de gpor período 

Wi.l'iji 12.5 Perfis de estoque ilustram a variação nos níveis de estoque. 
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Demanda (O) =1.000 itens por an 

~ 	~ Estoque médio para
cr 

Cl:l o o plano A= 200 
~ ~ Plano B.-----+--~-__i--~-_+------'...._--

100 ~=:-10q. Estoque médio para 
'. , '. : '. I o plano B= 50 

~, '--': 

Tempo 

0,1 yr 0,4 yr

ma"" 12.6 Dois planos alternativos de estoque com diferentes quantidades de pedido (Q). 

de em estoque por um período de tempo (CJ e 
os custos totais de colocação de um pedido (Cp) ' 
Genericamente, custos de manutenção de esto
ques são levados em conta, incluindo: 

• 	 custos de capital empatado; 
• 	 custos de armazenagem; 
• 	 custos do risco de obsolescência. 

Os custos de pedido são calculados levando 
em conta: 

• 	 custos de colocação do pedido (incluindo 
transporte de itens dos fornecedores, se 
relevante) ; 

• 	 custos de descontos no preço. 

Nesse caso, o custo de manutenção de esto
que é $ 1 por item por ano, e o custo de coloca
ção de um pedido é de $ 20 por pedido. 

Podemos agora calcular os custos totais de 
manutenção e os custos de pedido para qualquer 
plano de pedido particular, como segue. 

Custos de manutenção = Custo de manu

tenção/unidade x estoque médio = Ce x 	Q 
2 

Custos de pedido = Custo de pedido x nú

mero de pedidos por período = Cp x D 
Q 

C Q C pD 
Assim, custo total, Cf = - < - + - 

2 Q 

Podemos agora calcular os custos de adotar 
planos com diferentes quantidades de pedido. 
Estes são ilustrados na Tabela 12.2. Como espe
rávamos, com baixos valores de Q os custos de 
manutenção de estoque são baixos, mas os custos 
de colocação de pedidos são altos, porque os pe
didos têm que ser colocados muito freqüente~ 
mente. À medida que Q cresce, os custos de ma
nutenção de estoque crescem, mas o custo de 
colocação de p edido decresce. Inicialmente, os 
decréscimos nos custos de pedidos são maiores 
do qu e os aumentos nos custos de manutenção, e 

Tabela 12.2 Custos de adoção de planos com diferentes quantidades de pedidos. 

Demanda (O) = 1.000 unidades por ano 
Custos de pedidos (Cp) =$ 20 por pedido 

Quantidade de Custos de manutenção 
pedidos (O) (0,5 Ox C.) 

50 25 
100 50 
150 75 
200 100 
250 125 
300 150 
350 175 
400 200 

Custos de manutenção (C~) =$ 1 anual por Item 

Custos de pedidos = 
+ 	 = Custo tolal((D/O) )( Cp) 

20 x 20 =400 	 425 
10 x 20 = 200 	 250 

6,7 x 20 = 134 209 
5 x 20 =100 200* 
4 x 20 =80 205 

3,3 x 20 =66 216 
2,9 x 20 = 58 233 
2,5 x 20= 50 250 

" 	 Custo mínimo total. 
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o custo total cai. Depois de um ponto, todavia, o 
decréscimo nos custos de pedidos é mais lento, 
enquanto o crescimento dos custos de manuten
ção permanece constante e o custo total começa 
a crescer. Nesse caso, a quantidade de pedido Q, 
que minimiza a soma dos custos de manutenção 
e de pedido, é 200. Essa quantidade "ótima" de 
pedido é chamada quantidade econômica de pedi
do ("lote econômico" de compra) (LEC). Grafica
mente, isso é ilustrado na Figura 12.7. 

Um método mais elegante de encontrar LEC 
é derivar sua expressão geral. Isso pode ser feito 
usando cálculo diferencial simples, como segue. 
De antes: 

Custo total = Custo de manutenção + 
custo de pedido 

C Q C pDC =_e_+ __ 
, 2 Q 

A taxa de mudança dos custos totais é 
dada pela primeira derivada de Cc com rela
ção a Q: 

dC , = ~ _ C pD 
dQ 2 Q2 

o 	ponto de custo mais baixo ocorrerá 
dC, O· ,quand0-- = ,IstO e: 
dQ 

O = Cf _ C pD 
2 Q: 

onde Qo = lote econômico de compra . Rear
ranjando essa expressão, vem: 

j2C D 
Qo = LEC = , -----t:

Quando usamos o LEC: 

d ·d LECTempo entre pe 1 os = -
D 

Freqüência de pedidos = ~ por período 
LEC 

Sensibilidade do LEC 

o exame da representação gráfica da curva 
do custo total na Figura 12.7 mostra que, apesar 
de haver um valor singular de Q que minimiza os 
custos totais, qualquer desvio relativamente pe

400 

350 

300 

250 

.8'" 
'" :::l 
U 200 

150 

100 

50 

armazenagem 

Quantidade econômic~ de pedido 
(LEC  lote econômico Ide compra) 

50 1DO 150 200 250 300 350 400 
Quantidade de pedido 

Wq"i' 12.7 Representação gráfioo da quantidade econômica de pedido. 
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queno do LEC não vai acrescer os custos totais 
significativamente. Em outras palavras, os custos 
estarão p róximos do ótimo, desde que o valor de 
Q seja razoavelmente próximo do LEC. Pondo de 
outra forma, pequenos erros na estimação, ou 
dos custos de manutenção de estoque ou dos cus
tos de pedido, não resultarão em desvio significa
tivo de LEC. Esse é um fenômeno particular con
veniente porque, na prática, tanto os custos de 
manutenção como os de pedido não são fáceis de 
estimar com precisão. 

Exercício resolvido 

Um atacadista de materiais de construção obtém 
seu cimento de um fornecedor único. A demanda de ci
mento é razoavelmente constante ao longo do ano. No 
último ano, a empresa vendeu 2.000 toneladas de cimen
to. Seus custos estimados de colocação de um pedido 
são cerca de $ 25, e os custos de manutenção de esto

. que são de 20% do custo de aquisição, por ano. A em
presa adquire cimento a $ 60 por tonelada. Quanto ci
mento deveria a empresa pedir por vez? 

/2C DLEC para cimento = _P

V Co 


= / 2 x 25 x 2000 
~ 02 x 60 

= / 100.000 
\ 12 

=91,287t 

Depois de calcular o LEC da operação, o gerente de 
produção sente que, colocando um pedido para exata
mente 91,287 toneladas , parece ser algo demais preciso. 
Por que não pedir convenientes 100 toneladas? 

Custo total para o plano de pedidos de a= 
91,287: 

_c.a CpD
--+

2 a 
(0,2 x 60) x 91,287 25 x 2000 

= +-- 
2 91 ,287 


= $ 1.095,454 


Custo total do plano de pedidos para a= 100: 

(0,2 x 60) x 100 25 x 2000 
+-- 

2 100 

= $ 1.100 

Os custos extras de pedidos de 100 toneladas por 
vez são de $ 1.100 - $ 1.095,45 = $ 4,55. Ogerente de 

produção, portanto, deveria sentir-se confiante usando a 
quantidade de pedido mais conveniente. 

Reabastecimento gradual - o modelo da 
quantidade de lote econômico de 
produção (LEP) 

Apesar de o perfil de estoque simples mos
trado na Figura 12.5 ter assumido algumas pres
suposições simplificadoras, ele é amplamente 
aplicável na maioria das situações em que cada 
pedido de reabastecimento chega como uma en
trega simples. Às vezes, entretanto, os pedidos 
chegam gradualmente ao longo de um período. 
Um exemplo típico disso é um pedido colocado 
dentro da operação para um lote de peças a ser 
produzido em uma máquina. A máquina vai co
meçar a produzir as peças e entregá-las num flu
xo mais ou menos contínuo no ponto de estoque . 
Durante o tempo em que essas unidades estão 
sendo acrescentadas ao estoque, a demanda con
tinua a acontecer. Desde que a taxa segundo a 
qual as partes estão sendo feitas e colocadas em 
estoque (P) seja maior do que a taxa segundo a 
qual a demanda está consumindo o estoque (D), 
o tamanho do estoque vai crescer. Depois de o 
lote ter sido completado, a máquina vai seguir 
produzindo outro item, e a demanda vai conti
nuar a consumir o nível de estoque. O perfil re
sultante é mostrado na Figura 12.8. Esse perfil de 
estoque é típico de estoques fornecidos em lotes 
de itens produzidos internamente. Por essa ra
zão, a quantidade de pedido de custo mínimo 
para esse perfil é chamada quantidade de lote eco
nômico de produção (LEP). Ela é derivada como 
segue: 

Nível máximo de estoque = M 

Declive de estoque sendo produzido = P - D 

Também: 

Declive de estoque sendo produzido = 
- M' Q - MP 
- 7--

P Q 

Assim, 

MP
-=P-D 
Q 

M = Q(P -D) 

P 
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Quantidade 

de pedido " 


Q 
O) O) 


"O ::::l 
_ C" 

O) o
> . .- rn20) 

......... Tempo 

Q 
P 

WQ"I' 12.8 Perfil de estoque para reabastecimento gradual de estoque. 

Nível médio de estoque = M = QCP - D) 
2 2P 

Como antes: 

Custo total = Custo de manutenção de 
estoque + Custo de pedido 

C = CeQCP -D) + C pD 

t 

2P Q 


dC r CeCP -D) CpD 

dQ 2P Q2 

Novamente, igualando a zero e resolvendo, 
Q dá a quantidade de pedido de custo mínimo 
LEP. 

2C D 
LEP = p

ce(1 ~ CDjP)) 

Exercício resolvido 

O gerente de uma fábrica que engarrafa refrigeran
tes precisa decidir qual tamanho de lote de produção, de 
cada tipo de refrigerante, pedir para as linhas processa
rem. A demanda de cada tipo de refrigerante é razoavel
mente constante em 80.000 unidades por mês (um mês 
tern 160 horas de produção). As linhas de engarrafamen
to enchem a uma taxa de 3.000 unidades por hora, mas 
levam uma hora para mudar entre os diferentes refrige
rantes. Ocusto de cada troca (mão-de-obra e de capaci
dade de produção perdida) foi calculado como de $ 100 
por hora. Os custos de manutenção de estoque são con
tados a $ 0,1 por unidade (garrafa) por mês. 

D= 80.000 por mês 

=500 por hora 

LEP= 
2Cp D 

Ce (1-(D/ P)) 

2 x 100 x 80.000 
= I -

0,1 (1-(500/3.000)) 

LEP =13.856 

Opessoal que opera as linhas ideal1zou um método 
de reduzir o tempo de troca de 1 hora para 30 minutos. 
Como isso mudaria o LEP? 

Novo Cp = $ 50 

2 x 50 x 80.000Novo LEP = 
0,1 (1- (500/3.000)) 

= 9,798 

Quantidade de lote econômico com faltas 

Outra pressuposlçao que foi feita quando 
derivamos a fórmula da quantidade de lote eco
nômico básica foi que nunca haveria um momen
to no qual o nível de estoque caísse a zero. Esse 
não é o caso em muitas situações de estoque. 
Pode ser que os consumidores estejam disposto 
a esperar se um item que requereram não está 
em estoque. Nesse caso, a demanda continua, 
apesar de não haver item em estoque, produzin
do "estoque negativo". Quando o pedido de rea
bastecimento chega, os consumidores que esta
vam esperando são supridos com o pedido de 
reabastecimento, antes que ele seja contado 
como nível de estoque. Isso resulta 
como mostrado na Figura 12.9. 

um perfil 

Derivando uma expressão para 
maneira semelhante, temos 

o LEP de 
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CI.> CI.> 
"C ::J _ cr 
CI.> O> +-'

Z ~ 
Tempo 

r-----~~-------1~------~+-----~~------

~ i~ 
Faltas 

004"1' 12.9 Planos de estoque que pen nitefaltas. 

LEP ~ ~ 2DC , rc;+c;" 
Cc ~ ---c:

onde Cs = custo por unidade de falta por período 
de tempo. 

. Exercício resolvido 

A Super Soups é uma manufatura especializada em 
sopas finas congeladas para a venda em restau rantes. 
Todas as suas sopas costumavam ser vendidas a uma 
taxa razoavelmente fixa de 700 litros por dia. Recente
mente, a empresa adotou uma política de red ução do 
preço em $ 1 por litro, para cada dia que um consumidor 
tenha que esperar por entrega. I~ormalmente, os pedidos 
são entregues no mesmo dia em que são feitos, mas, se 
a sopa não está em estoque, os consumidores têm que 
esperar até que ela seja manufaturada. Manter sopas 
congeladas é caro, e a empresa cobra por armazenagem 
a taxa de $ 0,16 por litro por dia. Ela também calculou 
que o custo de mudança de seu processo e produção 
para fazer um sabor diferente é $ 100. A nova política foi 
um sucesso eaumentou ademanda de todas as suas so
pas para 1.000 litros por dia. Que efeito teriam essas 
mudanças sobre sua política de pedir estoque? 

Anteriormente: 

0= 700 litros/dia 

Cp = $ 100 

Ce = $ 0,16 por dia 

LEC = / 2 x 700 x 100 =935 litros 

V 0,16 


Agora: 

Cs = $ 1 por litro por dia 


Da fórmula que permite faltas: 


LEC = 2 x 1.000 x 100 x {'0,16+1 
0.16 V~ 

= 1.204 

olote econômico de compra precisa ser aumentado 
de 935 litros por dia para 1.204 . 

Se os consumidores não querem esperar 
o problema do vendedor de jornais 

Um caso especial de decisão de quantidade 
de pedido de estoque refere-se à situação em que 
uma quantidade de pedidos de itens é adquirida 
para um evento específico ou para um período de 
tempo específico depois do qual os itens são im
prováveis de serem vendidos. Um exemplo sim
ples disso é a decisão tomada por um vendedor 
de jornais de quantos jornais estocar para o dia. 
Se o vendedor de jornais ficasse sem jornais, os 
consumidores ou iriam a outro jornaleiro ou de 
cidiriam não comprar um jornal naquele dia. 

Se qualquer jornal sobrar no fim do dia, o 
valor dos jornais do dia anterior, no dia seguinte, 
será zero. A demanda pelos jornais varia dia a 
dia, dependendo do que está acontecendo, do 
momento do dia e do apelo das notícias do dia. 
Ao decidir quantos jornais carregar, o vendedor 
de jomais está comparando o risco e a conse
qüência de ficar sem jornais com o de ter jornais 
sobrando no fim do dia. De certa forma, empre
sas varejistas e manufatureiras em negócios de 
vestuário de moda, editores e produtores de CD 
de música popular, todos encontram o mesmo 
problema. O método para determinar a quantida
de de pedido ótima é mais bem ilustrado por 
meio de um exemplo. 



Exercício resolvido 

Um promotor de concerto precisa decidir quantas 
camIsetas do concerto encomendar, estampadas com o 
logotipo da principal atração. O lucro em cada camiseta 
vendida no concerto é de $ 5, e qualquer camiseta não 
vendida é devolvida à empresa que as fornece, mas com 
uma perda para o promotor de $ 3 por camiseta. A de
manda é incerta, mas estimada entre 200 e 1.000, e as 
probabilidades de demandas diferentes são as que se
guem. 

Nível de demanda 200 400 600 800 

Probabilidade 0,2 0,3 0,4 0,1 

Quantas camisetas o promotor deveria pedir? A Ta
bela 12.3 mostra o lucro que o promotor teria para dife
rentes quantidades pedidas e diferentes níveis de de
manda. 

Tabela 12.3 Matriz de retorno para quantidades de 
pedidos de camisetas (lucro ou perdas 
em $). 

Nível de demanda 200 400 600 800 

Probabilidade 0,2 0,3 0,4 0,1 
Promotor pede 200 1.000 1.000 1.000 1.000 
Promotor pede 400 400 2.000 2.000 2.000 
Promotor pede 600 - 200 1.400 3.000 3.000 
Promotor pede 800 - 800 800 2.400 4.000 

Podemos agora calcular o lucro esperado que o 
promotor teria para cada quantidade pedida pesando os 
retornos por sua probabilidade de ocorrência. 

Se o promotor pede 200 camisetas: 

Lucro esperado = 1.000 x 0,2 + 1.000 x 0,3 + 
1.000 x 0,4 + 1.000 x 0,1 = $ 1.000 

Se o promotor pede 400 camisetas: 

Lucro esperado = 400 x 0,2 + 2.000 x 0,3 + 2.000 
x 0,4 + 2.000 x 0,1 =$ 1.680 

Se o promotor pede 600 camisetas: 

Lucro esperado = - 200 x 0,2 + 1.400 x 0,3 + 
3.000 x 0,4 + 3.000 x 0,1 =$ 1.880 


Se o promotor pede 800 camisetas: 


Lucro esperado = - 800 x 0,2 + 800 x 0,3 + 2.400 
)( 0,4 + 4.000 x 0,1 =$ 1.440 

A quantidade de pedido que dá o máximo de lucro é 
600 camisetas, que resulta em um lucro de $ 1.880. 
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Crítica da abordagem do LEC3 

A abordagem para determinação da quanti
dade de pedido que envolve otimização de custos 
de manutenção de estoque contra custos de pedi
do de estoque, tipificada pelos modelos LEC e 
LEP, tem sempre sido sujeita a criticas. Original
mente, elas se preocupavam com a validade de 
algumas das pressuposições do modelo; mais re
centemente, têm envolvido a razão sublirninar da 
abordagem em si. Vamos examinar três classes 
de críticas relativas a: 

• pressupostos incluídos nos modelos; 

• 	 custos reais de estoque em operações; 

• 	 uso dos modelos como instrumentos pres
critivos. 

Pressupostos dos modelos 

Para manter os modelos do tipo LEC relati 
vamente simples foi necessário assumir pressu
postos relativos a coisas como estabilidade de de
manda, existência de um custo de pedido fixo e 
iden tificável, custo de manutenção de estoque, 
que pode ser expresso por uma função linear, 
custos de falta , que eram identificáveis etc. 
Embora nenhum desses pressupostos seja estrita
mente verdade, a maioria deles pode aproxi
mar-se da realidade. Além disso, como destaca
mos antes, a forma da curva de custo total tem 6 
ponto ótimo numa região relativamente horizon
tal, o que significa que pequenos erros não vão 
afetar significativamente o custo total de uma 
quantidade de pedidos perto da ótima. Todavia, 
às vezes, os pressupostos impõem limitações sé
rias aos modelos. Por exemplo, o pressuposto de 
demanda constante (ou mesmo demanda que es
teja confomle algumas distribuições de probabili
dade conhecidas) não é verdade para uma gran
de gama de problemas de estoque em operações. 
Por exemplo, um vendedor de livros pode estar 
muito feliz por adotar uma política de pedido do 
tipo LEC para alguns de seus produtos, como di
cionários e outros livros de referência. Todavia, 
estimar a demanda para alguns livros é muito 

3 para maior discussão sobre as limitações do LEC, 
veja SCHONBERGER, R. J .; KNOD, E. M. Operatiam Mana
gement: continuous improvement. 5. ed. Irvvin, 1994. 
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mais difícil. Para alguns romances, a distribuição 
de probabilidade que descreve a demanda prová
vel é bimodal. Se o livro não conquista o público, 
vai vender um número razoável para consumido
res que estão familiarizados com o autor; toda
via, se ele é bem criticado ou apoiado por publi
cidade, a demanda pode ser muitas vezes maior 
do que a que seria normalmente. Uma aborda
gem LEC tem dificuldade de responder a tais flu
tuações de demanda. 

Outras questões cercam alguns dos pressu
postos feitos sobre a natureza dos custos relacio
nados a estoque. Por exemplo, colocar um pedi
do com um fornecedor como parte de um pedido 
regular e multi-item pode ser relativamente bara
to, enquanto pedir uma entrega especial de um 
item poder ser muito mais caro. De maneira simi
lar, com custos de manutenção de estoque, ape
sar de muitas empresas cobrarem uma porcenta
gem-padrão do preço de aquisição de itens em 
estoque, isso pode não ser adequado em ampla 
gama de níveis de manutenção de estoque. Os 
custos marginais de aumentar os níveis de manu

tenção de estoque podem ser meramente o custo 
do capital de giro envolvido. Por outro lado, 
pode necessitar a construção ou o aluguel de 
toda uma nova instalação de manutenção de es
toque, como um novo armazém. Os gerentes de 
produção que usam uma abordagem do tipo LEC 
devem checar que as decisões tomadas com base 
no uso da fórmula não excedam os limites dentro 
dos quais se aplicam os pressupostos de custos. 

Quão custoso é o estoque? 

No Capítulo 15, exploramos a abordagem 
just in time para gerenciamento de produção, que 
diz que os estoques geralmente exercem uma in
fluência maligna na produção. Vamos postergar a 
explicação dessa idéia até o Capítulo 15, mas é 
útil, nesse estágio, examinar os efeitos sobre uma 
abordagem LEC de ver o estoque como mais cus
toso. Aumentar a inclinação da linha de custos 
de manutenção de estoque tanto aumenta o nível 
total de custos de qualquer quantidade de pedi
do, como, e mais significativamente, leva o ponto 

Quantidade de pedida 

W4"Fi 12.10 Se os custos verdadeiros de estocagemforem considerados, o lote econômico real, o LEC 
real, é muito menor. 



LEC 

Custos de estocagem 
revisados 

Custos totais 

"- .-.

originai~___ --." " 

......... ... 

Custos de 
_ _ pedidos originais

-- - ---- - -

PLANEJAMENTO E CONTROLE DF F..sTPQlJE 395 

50 100 150 200 250 300 350 400 
Quantidade de pedido 

Wai'd 12.11 A redução do custo de pedido (ou de mudança) pode reduzir mais o LEC. 

ótimo (de custo mínimo) substancialmente para 
a esquerda, em favor de um lote econômico de 
compra mais baixo. Em outras palavras, quanto 
mais uma operação é contrária à manutenção de 
estoque, mais sua curva move-se no sentido de 
menores pedidos, mais freqüentes. 

Uso dos modelos LEC como prescrições 

Talvez, a mais fundamental crítica da abor
dagem LEC novamente venha das filosofias japo
nesas inspiradas no JIT. A ênfase do LEC é tentar 
determinar custos representativos de pedidos e 
de manutenção de estoque e, então, otimizar de
cisões de pedidos à luz desses custos. ImpIid ta
mente, os custos são tomados como fixos, no sen
tido de que a tarefa dos gerentes de produção é 
descobrir quais são os verdadeiros custos, em vez 
de mudá-los. O LEC é essencialmente uma abor
dagem reativa. Alguns críticos diriam que ela fa
lha por não fazer a pergunta certa. Em vez de fa
zer a questão do LEC "Qual é a quantidade de 
pedido ótima?", os gerentes de produção deve
riam realmente perguntar "Como posso mudar a 
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operação de modo a reduzir o nível total de esto
ques que é necessário manter?" A abordagem 
LEC pode ser uma descrição razoável dos custos 
de manutenção de estoque, mas não deveria ne
cessariamente ser tomada como uma prescrição 
estrita de quais decisões tomar. 

Por exemplo, muitas organizações têm feito 
consideráveis esforços para reduzir os custos de 
pedidos. Freqüentemente, elas fizeram isso tra
balhando para reduzir os tempos de mudanças 
(preparação) das máquinas. Isso significa que 
menos tempo é gasto mudando de um produto 
para outro e, portanto, menos capacidade opera
tiva é perdida, o que, por sua vez, reduz os cus
tos de mudança. Sob essas circunstâncias, a cur
va de custos de pedidos na fórmula LEC reduz-se 
e, por sua vez, reduz a quantidade econômica de 
pedido. A Figura 12.10 mostra a fórmula LEC re
presentada graficamente com custos de manu
tenção de estoque aumentados (veja discussão 
anterior). A Figura 12.11 mostra também os efei~ 
tos posteriores dos custos de pedidos reduzidos, 
cujo efeito líquido é a mudança do valor do LEC 
ainda mais para a esquerda. 
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Devemos pedir novamente? - A abordagem da Marks 
& Spencef 

Um caso especial de decisão de contro le de estoque 
de "quanto pedir?" é a decisão: "Devemos pedir algo 
mais?" Os varejistas, principalmente, precisam continua
mente rever as linhas estocadas que mantêm nas prate
leiras. Por exemplo, a M&S tem uma filosofia simples: se 
vende, reestoque rapidamente eevite falta, se não vende, 
tire das prateleiras rapidamente e substitua por algo que 
vende bem. A abo rdagem da M&S com freqüência signi 
fica colocar uma nova linha nas pratelei ras em uma lOja 
piloto e observar a reação dos consumidores muito de 
perto. A loja mais freqüentemente usada para essas ten
tativas é a loja Marble Arch em Londres. Algumas vezes, 
é possível tomar decisões de reestoque em poucas ho
ras - não surpreendente quandO o tempo de giro de es
toque pode ser de uma semana. 

Para decisões de controle de estoque mais rotinei
ras, a empresa usa um sistema de pedido de estoque au
tomático que eles chamam Reabastecimento Assistido 
de Estoque (Assisted Stock Replenishment - ASR ). Isso 
os auxilia a sempre ter o estoque certo de produtos têx
teis na loja, no momento certo. O sistema, que estáago 
ra instalado na loja Marble Arch, leva em conta todos os 
bens passados na caixa registradora por meio do siste
ma de ponto-de-venda eletrônico e automaticamente 
gera um pedido de reabastecimento desse item. O siste
ma antecipa pedidos para cada item baseados nas ven
das da semana anterior e nas entregas antecipadas. As 
vendas do dia atual são continuamente revistas, e qual 
quer item extra requerido é entregue no dia seguinte. Os 
pedidos chegam à loja vindos do centro de distribuição 
em Neasden, na região Norte de Londres. Novos pedidos 
são, em geral, colocados antes das 8:30, e 85% deles 
chegarão antes do fechamento do dia. Orestante chega 
na manhã seguinte, antes da hora de abrir. O número de 
entregas de cada dia varia entre 14 e 24, dependendo do 
nível de movimento. 

Na loja, as principais tarefas de controle de estoque 
são assegurar que todas as araras de roupas estão com
pletas, que as etiquetas refletem as informações de ven
das do mostruário e que tudo está arranjado esmerada e 
corretamente. Durante o dia, o supervisor de área obser
va os níveis de estoque e o fluxo de consumidores nas 
proximIdades dos mostruários, para o caso de ser ne
cessário fazer qualquer mudança na localização dos es
toques. A loja tem uma política de não trazer estoques 
para o local de vendas durante as horas de atendimento 
ao público; mas, no caso de itens de rápida movimenta
ção, isso pode às vezes ser inevitável. 

4 The Economist, 26 June 1993; HOROVITS, J .; 
JURGE S PANAK, M. Tota l customer satisfaction. Fi/Pit
man, 1992; e discussão com o pessoal da empresa. 

Questões 

1. 	 Por que é particularmente importante para operações 
de varejo como a Marks & Spencer fazer julgamentos 
rápidos de quão bem é provável que um produto 
venda? 

2. 	 Em sua opinião, qual é a maior vantagem de usar o 
sistema do ponto-de-venda eletrônico? 

3. 	 Que tipo de política de estoque a Marks & Spencer 
parece operar em suas lojas? 

DECISÃO SOBRE TEMPO - QUANDO 
COLOCAR UM PEDIDO 

Quando assumimos que os pedidos chega
vam instantaneamente e que a demanda era 
constante e previsível, a decisão de quando colo
car um pedido de reabastecimento era evidente. 
Um pedido seria colocado logo que o nível de es
toque atingisse zero. Ele chegaria instantanea
mente e evitaria qualquer ocorrência de falta de 
estoque. Se os pedidos de reabastecimento não 
chegam instantaneamente, mas há um lapso en
tre o pedido sendo colocado e chegando no esto
que, podemos calcular o momento de pedido de 
reabastecimento como mostrado na Figura 12.12. 
O lapso (também chamado lead time) para um 
pedido chegar, nesse caso, é de duas semanas; 
assim, o ponto de ressuprimento é o ponto no 
qual o estoque vai cair para zero menos o lead 
tim e do pedido. Alternativamente, podemos defi
nir o ponto em termos do nível que o estoque 
terá atingido quando um pedido de reabasteci
mento deve ser colocado. Nesse caso, isso ocorre 
no nível de ressuprimento de 200 itens. 

Todavia, isso presume que tanto a demanda 
como o lead time de pedido são perfeitamente 
previsíveis. Na maioria dos casos, é claro que isso 
não é assjm. Tanto a demanda como o lead time 
de pedido são prováveis de variar para produzir 
um perfil que se parece com a Figura 12.13. Nes
sas circuns tâncias, é necessário fazer pedidos de 
reabastecimento antes do que seria o caso em 
uma situação puramente determinística. Isso vai 
resultar, em média, em algum estoque ainda pre
sente quando os pedidos de reabastecimento 
chegam. 1sso é estoque isolador ou estoque de 
segurança (s) . Quanto mais cedo o pedido de re
abastecimento é colocado, mais alto será o nível 
esperado de estoque de segurança (s) quando o 
pedido de reabastecimento chega. Todavia, devi
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do à variabilidade tanto do lead time de pedido A estatística-chave no cálculo de quanto es
(t) como da taxa de demanda (d), algumas vezes toque de segurança permitir é a distribuição de 
haverá um estoque de segurança mais alto que a probabilidade que mostra o uso no lead time. A 
média e algumas vezes haverá um mais baixo. A distribuição do uso no lead time é uma combina
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'Wa"" 12.14 As distribuições de probabilidade para lead time de pedido e taxa de demanda 
combinam-se para dar a distribuição do uso durante o lead time. 

mente, o estoque de segurança é estabelecido 
para dar probabilidade predeterminada de que a 
falta de estoque não ocorrerá. A Figura 12.13 
mostra que, nesse caso, o primeiro pedido de rea
bastecimento chegou depois de t 1, resultando em 
um uso no lead time de d l ' O segundo pedido de 
reabastecimento levou mais tempo, tz, e a taxa 
de demanda também fo i mais alta, resultando 
um uso no lead time de d2 • O ciclo do terceiro pe
dido mostra diversos perfis de estoque possíveis 
para diferentes condições de uso no lead time e 
taxa de demanda. 

Exercício resolvido 

Uma empresa que importa tênis de corrida para 
venda em lojas de esporte nunca pode estar certa de 
quanto tempo a entrega vai levar, depois de colocar um 
pedido. O exame de pedidos anteriores revela que, de um 
total de 10 pedidos, 1 levou uma semana para ser entre
gue. 2 levaram duas semanas, 4 levaram três semanas, 2 
levaram quatro semanas e 1 levou cinco semanas. Ataxa 
de demanda para esses tênis também varia entre 11 0 e 
140 pares por semana. Existe uma probabilidade de 0,2 
de a taxa de demanda estar entre 110 e 140 pares por 
semana e 0,3 de chance de a demanda ser ou 120 ou 
130 pares por semana. A empresa precisa decid ir quando 
deveria colocar pedidos de reabastecimento, se a probabi
lidade de falta de estoque precisa ser menor do que 10%. 

Tanto o lead time como a taxa de demanda durante 
o lead time vão contribuir para o uso no lead time. 
Assim, as distribuições que descrevem cada um precisa
rão ser combinadas. A Figura 12.14 e a Tabela 12.4 mos
tram como isso pode ser feito. Tomando o lead time 
como qualquer um: uma, duas, três, quatro ou cinco se
manas e a taxa de demanda como qualquer uma: 110, 
120, 130 ou 140 pares por semana, e também pressu
pondo que as duas variáveis sejam independentes, as 
distribuições podem ser combinadas como mostrado na 
Tabela 12.4 Cada elemento na distribuição mostra um 
possível uso no lead time, com sua probabilidade de 
ocorrência. Assim, se o lead time é uma semana e a taxa 
de demanda é 110 pares por semana, o uso no lead time 
real será 1 x 110 =110 pares. Como há 0,1 de chance de 
o lead time ser de uma semana e 0,2 de chance da taxa 
de demanda ser 110 pares por semana, a probabilidade 
de ambos esses eventos ocorrerem é 0,1 x 0,2 =0,02. 

Podemos agora classificar os usos dos lead time 
possíveis na forma de um histograma. Por exemplo, so
mando as probabil idades de todos os usos dos lead 
times que caem dentro da faixa 100-199 (toda a primeira 
coluna) , temos uma probabilidade combinada de 0,1. Re
petindo isso para os intervalos subseqüentes resulta na 
Tabela 12.5. 

Isso mostra a probabilidade de cada faixa possível 
de uso no lead time ocorrer, mas são as probabilidades 
cumulativas necessárias para predizer a probabilidade da 
falta de estoque (veja a Tabela 12.6). 
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Tabela 12.4 Distribuição de probabilidades de lead time e de taxa de demanda. 

Probabilidades fead time 

1 
0,1 

2 
0.2 

3 
0,4 

4 
0,2 

5 
0,1 

I Probabilidades da 
taxa de demanda 

110 

120 

130 

140 

0,2 

0,3 

0,3 

0,2 

-

110 
(0,02) 

120 
(0,03) 

130 
(0,03) 

140 
(0,02) 

220 
(0,04) 

240 
(0,06) 

260 
(0,06) 

280 
(0,04) 

330 
(0,08) 

360 
(0,12) 

390 
(0,12) 

420 
(0,08) 

440 
(0,04) 

480 
(0,06) 

520 
(0,06) 

560 
(0,04) 

-

550 
(0,02) 

600 
(0,03) 

650 
(0,03) 

700 
(0,02) 

Tabela 12.5 Probabilidades combinadas. 

Uso no lead time 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 

Probabilidade 0,1 0,2 0,32 0,18 0,12 0,06 0,02 

Tabela 12.6 Probabilidades combinadas. 

Uso no lead time X 100 200 300 400 500 600 700 800 

Probabilidade de o uso no lead time ser 
maior Que X 1,0 0,9 0,7 0.38 0,2 0,08 0.02 o 

Estabelecer o nível de ressuprimento em 600 signi
ficaria Que há somente 0,08 de chance de o uso no lead 
time ser maior do Que o estoque disponível durante o 
lead time, isto é, há menos de 10% de chance de ocor
rer falta de estoque durante o período de ressuprimento. 

Revisões contínuas e periódicas 

A abordagem que descrevemos para a toma
da da decisão de instante de reabastecimento é 
freqüentemente chamada de abordagem de revi
são contínua. Isso porque, para tomar decisões 
dessa forma, os gerentes de produção precisam 
continuamente acompanhar os níveis de estoque 
de cada item e então colocar um pedido quando 
o nível de estoque atinge o nível de ressuprimen
to. A virtude dessa abordagem é que, apesar de o 

ritmo de pedidos poder ser irregular (dependen
do da variação na taxa de demanda) , o tamanho 
do pedido (Q) é constante e pode ser estabeleci
do na determinação do lote econômico de c.om
pra. Todavia, checar continuamente os níveis de 
estoque pode consumir tempo, especia lmente 
quando há muitas retiradas de estoque compara
das com o nível médio de estoque. 

Uma abordagem alternativa e muito mais 
simples, mas que sacrifica o uso de uma quanti
dade de pedido fixa (e portanto possivelmente 
ótima), é chamada abordagem de revisões perió
dicas. Em vez de pedir quando um nível de esto
ques predeterminado é atingido, a abordagem 
periódica sugere pedidos a intervalos de tempo 
regulares e fixos . Assim, o nível de estoque de 
um item poderia ser checado, por exemplo, no fi
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Di4'''' 12.15 Uma abordagem de revisão periódica do instante de pedido com demanda e lead time 
probabilísticos. 

'nal de cada mês, e um pedido de reabastecimen
to, colocado para elevar o nível de estoque até 
um nível predeterminado. Esse nível é calculado 
para cobrir a demanda entre a colocação do pedi
do de reabastecimento e a chegada do pedido se 
guinte de reabastecimento. 

No momento T1 na Figura 12.15, o gerente 
de estoque examinaria o nível de estoque e pedi
ria o suficiente para elevá-lo até um nível de es
toque máximo Qm . Todavia, o pedido de Q1 itens 
não chegará até que um tempo posterior t 1 tenha 
passado, durante o qual a demanda continua a 
consumir os estoques. Novamente, tanto a de
manda como o lead time são incertos. Os Ql itens 
vão chegar e elevar o nível de estoque até algum 
nível menor do que Q", (a menos que não tenha 
havido demanda em t 1). A demanda então conti 
nua até T2, quando novamente um pedido Q2 é 
colocado, que é a diferença entre o estoque atual 
em T2 e Qm . Esse pedido chega após t 2, tempo no 
qual a demanda consumiu mais os estoques. 
Assim, o pedido de reabastecimento colocado em 
T1 precisa ser capaz de cobrir a demanda que 
ocorre até T2 e tz. Estoques de segurança vão pre
cisar ser calculados, de maneira similar à ante
rior, baseados na distribuição de uso no lead time 
durante esse período. 

Intervalo de tempo 

O intervalo entre colocações de pedidos, t j, 

é usualmente calculado de maneira determinísti
ca, e derivada do LEC. Assim, por exemplo, se a 

demanda por um item é 2.000 por ano, o custo 
de colocação de um pedido é $ 25 e o custo de 
manutenção de estoque é $ 0,5 por item por ano: 

CD 2 x 2.000 x 25 = 447LEC = -_P - = 

Cc 0,5 
~ 

O intervalo de tempo ótimo entre pedidos tf 
é, portanto: 

LEC 447 
t f =-- = - - anos = 2,68 meses 
. D 2.000 

Pode parecer paradoxal calcular o intervalo 
de tempo pressupondo a demanda constante 
quando a demanda é, de fato, incerta. Todavia, 
incertezas tanto de demanda como de lead time 
podem ser permitidas pelo estabelecimento do 
Qm que permita a probabilidade desejada de falta 
de estoque, com base na prática durante o perío
do tf + lead time. 

Sistemas de 2 e 3 gavetas 

Manter controle sobre os níveis de estoque é 
especialmente importante em abordagem de re
visão contínua para ressuprimentos. Um método 
simples e evidente de indicação do momento em 
que o ponto de ressuprimento é alcançado faz-se 
necessário, especialmente se existe grande núme
ro de itens para serem monitorados. Os sistemas 
de duas e três gavetas ilustrados na Figura 12.16 
são tais métodos. O sistema de duas gavetas sim
ples envolve estocar a quantidade do ponto de 
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Gaveta 1 Gaveta 2 
Sistema de 2.!1avelas 

Gaveta 1 Gaveta 2 
Sistema de 3 gavetas 

Gaveta 3 

WimEi 12.16 Sistemas de reposição, de 2 e 3 "gavetas". 

ressuprimento mais a quantidade do estoque de 
segurança na segunda gaveta e usando itens da 
primeira gaveta. Quando a primeira gaveta esva
zja, é o sinal para pedir a próxima quantidade de 
ressuprimento. Algumas vezes, o estoque de se
gurança é estocado em uma terceira gaveta (sis
tema de três gavetas), de modo que fica claro 
quando a demanda está excedendo o que era es
perado. 

Esse tipo de sistema não necessariamente 
opera com várias gavetas. Por exemplo, uma prá
tica comum em operações de varejo é estocar a 
quantidade da segunda gaveta de cabeça para 
baixo ou embaixo da quantidade da primeira ga
,"eta. Pedidos são então feitos quando os itens de 
cabeça para baixo são alcançados. 

SISTEMAS DE CONTROLE E ANÁLISE DE 
ESTOQUE 

Os modelos que descrevemos até agora, 
mesmo os que tomam uma visão probabilística 

de demanda e de lead time, ainda são simplifica
dos comparados com a complexidade do ge
renciamento de estoque real. Lidar com muitos 
milhares de itens estocados, fornecidos por mui
tas centenas de fornecedores, com possivelmente 
dezenas de milhares de consumidores indivi
duais, toma a tarefa de operações complexa e di
nâmica. Para controlar tal complexidade, os ge
rentes de produção têm que fazer duas coisas: 
primeiro, discriminar os diferentes itens estoca
dos, de modo que possam aplicar um grau de 
controle a cada item que seja adequado a sua im
portância; segundo, precisam investir em um sis
tema de processamento de informação que possa 
lidar com seus particulares conjuntos de circuns
tâncias de cOlltrole de estoque. 

Prioridades de estoque - o sistema ABC 

Em qualquer estoque que contenha mais de 
tun item em estoque, alguns itens serão mais im
portantes para a organização do que outros. 
Alguns itens, por exemplo, podem ter uma taxa 
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de uso muito alta, de modo que, se faltassem, 
muitos consumidores ficariam desapontados. Ou
tros itens podem ter valores particularmente al
tos, de modo que níveis de estoque excessivos se
riam particularmente caros. Uma forma comum 
de discriminar diferentes itens de estoque é fazer 
uma lista deles, de acordo com suas "movimenta
ções de valor" (sua taxa de uso multiplicada por 
seu valor individual). Os itens com movimenta
ção de valor particularmente alto demandam 
controle cuidadoso, enquanto os com baixas mo
vimentações de valor não precisam ser controla
dos tão rigorosamente. Geralmente, uma pequena 
proporção dos itens totais contidos em estoque 
vai representar uma grande proporção do valor 
total em estoque . Esse fenômeno é conhecido 
como lei de Pareto (nome da pessoa que o descre
veu, séculos atrás), algumas vezes referida como 
a regra 80/20. É chamada assim porque tipica
mente em torno de 80% do valor do estoque de 
uma operação são responsáveis por somente 20% 
de todos os tipos de itens estocados. A lei de Pa
reto também é usada em outros lugares em ge
renciamento de produção - veja, por exemplo, o 
Capítulo 18. Aqui, a relação pode ser usada para 
classificar diferentes tipos de itens mantidos em 
estoque por sua movimentação de valor. Isso per
mite que gerentes de estoque concentrem seus 
esforços em controlar os itens mais significativos 
do estoque: 

• Itens 	classe A são os 20% de itens de alto 
valor que representam cerca de 80% do 
valor total do estoque. 

• Itens 	classe B são aqueles de valor médio, 
usualmente os seguintes 30% dos itens 
que representam cerca de 10% do valor 
total. 

• Itens 	classe C são os itens de baixo valor 
que, apesar de compreender cerca de 
50% do total de tipos de itens estocados, 
provavelmente representam somente cer
ca de 10% do valor total de itens esto
cados. 

Um estoque Padrão Ideal5 

A Ideal Standard, parte da American Standard Inc., 
é um fabricante de louças sanitárias para banheiro e la

5 Aqui, os autores fazem uma brincadeira com o 
nome da empresa Ideal Standard (Padrão Ideal) (N. T.). 

vanderias. Como muitos fabricantes de produtos de con
sumo, precisa planejar e controlar suas operações para 
melhor utilizar seus recursos de produção, assim como 
fornecer um bom padrão de serviço ao consumidor. Há 
algum tempo, a única forma imaginada de fazer isso era 
manter um grande estoque de produtos acabados. Desde 
o advento de princípios do tipo just in time, entretanto, 
fabricantes como a Ideal Standard conseguiram aumen
tar a produtividade, melhorar a qualidade e reduzir dra
maticamente o estoque. Oprograma colocado em prática 
em toda a American Standard Inc. foi chamado de "Ma
nufatura de Fluxo de Demanda". Todas as áreas que 
mantinham estoque foram examinadas e encolhidas, re
duzindo os tamanhos de lotes e mudando a lógica para 
fabricar contra demanda, e não mais fabricar para o esto
que. Em algumas partes da empresa, o giro de estoque 
aumentou três vezes, e o dinheiro atrelado aos estoques 
reduziu em torno de 75%. A produtividade e a qualidade 
também aumentaram significativamente. 

Questões 

1. 	 Em sua opinião, quais são as dificuldades específicas 
na gestão de estoque da Ideal Standard? 

2. 	 Quais são as principais mudanças em atitude neces
sárias para mudar da filosofia de planejamento "fa
bricar para estoque" para a filosofia "fabricar contra 
demanda (pedidos)"? 

Gestão de estoque na Flame Electrical6 

Gestão de estoque em algumas operações é mais 
do que apenas uma parte de sua responsabilidade; é sua 
própria razão para estar no negócio. A Flame Electrical, 
maior fornecedora e distribuidora independente de lâm
padas da África do Sul, é uma dessas operações. Estoca 
mais de 2.900 tipos diferentes de lâmpadas, que são tra
zidas de 14 países e distribuídas po r todo o país. 

"Na verdade, nossos consumidores estão 
usando-nos para gerenciar seus estoques de fon
tes de iluminação", afirma Jeff Schaffer, o dire
tor-gerente da empresa. "Eles poderiam, se qui
sessem, manter seu próprio estoque, mas talvez 
não queiram devotar o tempo, o espaço, o dinhei
ro ou o esforço para fazê-lo. Usando-nos, eles 
possuem a mais vasta gama de produtos para es
colher e um serviço preciso, rápido e confiável. " 

Osistema de gestão de estoque computadorizado é 
central para a habilidade da empresa de fornecer o servi
ço que seus consumidores esperam. O sistema armaze
na informações de todos os consumidores da Flame, o 
tipo de lâmpadas que pOdem pedir, a qualidade e a mar

6 Agradecemos a Jeff Schaffer pela ajuda em forne
cer informação para esse boxe. 



ca das lâmpadas preferidas, o preço a ser cobrado e a 
localização de cada item no depósito. Quando um consu
midor telefona para fazer o pedido, o sistema de compu
tador imediatamente acessa todas as ioformações, que 
são confirmadas pelo consumidor. O sistema deixa so
mente a quantidade de cada lâmpada requerida pelo con
sumidor para entrar no sistema. O sistema gera, então, 
uma instrução para o armazém para separar e despachar 
o pedido. Essa instrução inclui a localização de prateleira 
de cada item. Osistema inclusive leva em conta a locali
zação de cada item no depósito, de modo a minimizar o 
movimento do estoque por funcionários do armazém. 

Pedidos para reabastecimento do estoque do arma
zém são definidos por um sistema de ponto de ressupri
mento. O ponto de ressuprimento é estabelecido para 
cada item estocado dependendo da demanda provável 
para o produto durante o períOdOde lead time (previsão 
dos pedidos do período com base no ano anterior) , o pe
ríodo de lead time para o item (q ue varia de 24 horas a 4 
meses) e a variabilidade do lead time (dado o histórico). 
Otamanho do pedido de ressuprimento depende da lâm
pada a ser pedida. A Flame prefere que a maior parte dos 
pedidos seja feita com um número inteiro de carrega
mentos de contêiner (considerando-se que os custos de 
transporte de cargas de meio contêiner são mais caros). 
Entretanto, pedidos de quantidades menores de lâmpa
das caras ou pequenas podem ser feitos. A quantidade 
de pedido para cada lâmpada é baseada em sua deman
da, seu valor e o custo de transporte de fornecedores. 
Entretanto, tudo isso pode ser alterado em uma emer
gência. Se um consumidor, como um hospital , urgente
mente necessitar de determinada lâmpada, que não exis
te em estoque, a empresa usará até uma entrega 
expressa para trazer o item de avião de fora - tudo para 
manter sua reputação por níveis altos de serviços. 

"Precisamos manter o equilíbrio certo", diz 
Jeff Schaffer. 11 Um serviço excelente é a base de 
nosso sucesso. Mas não pOderíamos sobreviver 
se não controlássemos os estoques de perto. Afi
naI de contas, estamos carregando o custo de 
cada lâmpada em nosso depÓSito até que even
tualmente o consumidor pague por ela. Se os ní
veis de estoque forem muito altos, não podere
mos operar com lucratividade. É por essa razão 
que fazemos o possível para pagar incentivos 
para os funcionários baseados em quão bem eles 
gerenciam nosso capital de giro e mantêm o es
toque sob controle. " 

Questões 

1. 	 Defina o que você acha que os cinco objetivos de de
sempenho (qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibi
lidade ecusto) significam para uma operação como a 
Flame Electrical. 

2. 	 Desses cinco, quais são os mais importantes objeti
vos de desempenho para a Flame Electrical? 
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3. 	 Oque parece influenciar a política de reabastecimen
to de estoque da Flame Electrical? 

4. 	 Como isso difere da teoria de quantidade de pedido 
econômico convencional? 

Exercício resolvido 

A Tabela 12.7 mostra todas as peças armazenadas 
por um atacadista de material elétrico. Os 20 diferentes 
itens armazenados variam tanto em termos de seu uso 
anual como do custo por item, como mostrado. Todavia, 
o atacadista classificou os itens em estoque por seu va
Iar movimentado anual. O valor movimentado total por 
ano é de r 5.569.000. Com base nisso, é possível calcu
lar o valor movimentado anual de cada item como uma 
porcentagem do valor movimentado total, e a partir daí, 
o valor de movimentação acumulado, como mostrado. O 
atacadista pode então colocar em um gráfiCO aporcenta
gem cumulativa de todos os itens estocados contra a 
porcentagem cumulativa de seu valor. Assim, por exem
plo, a peça com número de estoque AJ703 é a de maior 
valor e representa 25,14% do valor de estoque total. 
Como uma peça, todavia, é apenas 1/20. ou 5% do nú
mero total de itens estocados, esse item, junto com o 
próximo item de maior valor (0'012), representa somen
te 10% do número total de itens estocados, mas repre
senta 47,37% do valor do estoque, e assim por diante. 

Isso é mostrado graficamente na Figura 12.17. 
Aqui , o atacadista classificou os números das primeiras 
quatro peças como itens classe A, e vai monitorar o uso 
e os pedidas desses itens muito de perto. Alguns melho
ramentos em quantidades de pedidos ou estoques de se~ 
gurança para esses itens poderiam trazer economias sig
nificativas. As partes números C/375 até A/138 devem 
ser tratadas como itens classe B, com um pou co menos 
de esforço dedicado a seu controle. Todos os outros 
itens são classificados como itens classe C, cuja política 
de estoque é revista somente ocasionalmente. 

Apesar de o uso anual e do valor serem os 
dois critérios mais comumente usados para de
terminar um sistema de classificação de estoque, 
outro critério pode também contribuir para clas
sificar cada item: 

• 	Conseqüência da falta de estoque. Alta prio
ridade deve ser dada aos itens que atrasa
riam mais seriamente ou interromperiam 
outras operações se faltassem no estoque. 

• Incerteza 	de fornecimento . Alguns itens, 
mesmo de baixo valor, podem demandar 
mais atenção se seu fornecimento é in
certo. 
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Tabela 12.7 Itens de armazém classificados pelo valor de uso. 

Valor de uso % cumulativa doItem de estoque Uso (itens/ano) Custo (E/ltem) % do valor total(E/ano) em r 1.000) valor total 

A/703 700 20,00 14.000 25,14 25,14 
0/012 450 2,75 1.238 22,23 47,37 
A/135 1.000 0,90 900 16,16 63,53 
C\732 95 8,50 808 14,51 78,04 
C/375 520 0,54 281 5,05 83,09 
A/500 73 2,30 168 3,02 86,11 
0/111 520 0,22 114 2,05 88,16 
0/231 170 0,65 111 1,99 90,15 
E/781 250 0,34 85 1,53 91,68 
A/138 250 0,30 75 1,34 93,02 
0/175 400 0,14 56 1,01 94,03 
E/001 80 0,63 50 0,89 94,92 
C/150 230 0,21 48 0,86 95,78 
F/030 400 0,12 48 0,86 96,64 
0/703 500 0,09 45 0,81 97,45 
0/535 50 0,88 44 0,79 98,24 
C/541 70 0,57 40 0,71 98,95 
A/260 50 0,64 32 0,57 99,52 
B/141 50 0,32 16 0,28 99,80 
0/021 20 0,50 10 0,20 100,00 

Total 5.569 100,00 

• Alta obsolescência ou risco de deterioração. Alguns sistemas de classificação de estoque 
Os itens que perdem seu valor por obso mais complexos podem incluir esses critérios 
lescência ou deterioração podem merecer para classificar itens em A, B ou C. Por exemplo, 
atenção e monitoração extra. uma parte pode ser classificada como NB/A, o 

que significa que é um item de categoria A pelo 
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valor, classe B por conseqüência de falta de esto
que e classe A por risco de obsolescência. 

Medindo estoque 

Em nosso exemplo de classificações ABC 
usamos o valor monetário do uso anual de cada 
item como medida de uso de estoque. O valor 
monetário também pode ser usado para medir o 
nível absoluto de estoque em qualquer instante. 
Isso envolveria considerar a quantidade de cada 
item em estoque, multiplicá-la por seu valor 
(usualmente, o custo de aquisição do item) e en
tão somar o valor de todos os itens individuais 
armazenados. Essa é uma medida útil do investi
mento que uma operação faz em estoques, mas 
não dá nenhuma indicação de quão grande é 
esse investimento relativo ao fluxo total da ope
ração. Para fazer isso, precisamos comparar o nú 
mero total de itens em estoque contra sua taxa 
de uso. Há duas formas de fazer isso: a primeira 
é calcular a quantidade de tempo que o estoque 
duraria, sujeito à demanda normal, se não fosse 
reabastecido. Esse método é algumas vezes cha
mado cobertura do número de semanas (em dias, 
meses, anos etc.) do estoque. O segundo método 
é calcular a freqüência com que o estoque é com
pletamente usado em um período. Isso é chama
do giro de estoque, e é o inverso do período de 
cobertura de estoque mencionado anteriormente. 

Exercício resolvido 

Um pequeno especialista importador de vinho man
tém estoque de três tipos de vinho: Chateau A, Chateau B 
e Chateau C. Os níveis de estoque atuais são 500 caixas 
do Chateau A, 300 caixas do Chateau B e 200 caixas do 
Chateau C. A Tabela 12.8 mostra o número de cada um 
mantido em estoque, seu custo por item e a demanda 
por ano para cada um. 

Tabela 12.8 	 Estoque, custo e demanda para três itens 
estocados. 

lIem Quantidade média 
em estoque 

Custo por 
item (r) 

Demanda 
atual 

Chateau A 500 3,00 2.000 
Chateau B 300 4,00 1.500 
Chateau C 200 S,OO 1.000 

Valor total de estoque = L (Nível médio de estoque 
x custo por item) 
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= (500 x 3) + (300 x 4) + (200 x 5) 
= 3.700 

A cobertura de estoque por Item estocado é como 
segue (pressupondo 50 vendas por ítem por ano): 

Cobertura de estoque, Chateau A = 

estoque = 500 x 50 = 12.5 semanas 
demanda 2.000 

Cobertura de estoque, Chateau B = 

= estoque = 300 x 50 = 10 semanas 
demanda 1.S00 

Cobertura de estoque, Chateau C= 

= estoque = 200 x SO = 10 semanas 
demanda 1.000 

Ogiro de estoque para cada item é calculado como 
segue: 

Giro de estoque, Chateau A = demanda = 2.000 = 
estoque SOO 

=4 vezes ao ano 

Giro de estoque, Chateau B = demanda _ 1.500 
= S vezes ao ano estoque - 300 = 

Giro de estoque, Chateau C= demanda _ 1.000 
= 5 vezes ao ano estoque - 200 = 

Para encontrar a cobertura média de estoque ou o 
giro médio de estoque para o total de itens no estoque, 
as medidas de item individual podem ser pesadas por 
seus níveis de demanda, como uma proporção da de
manda total (4.S00). Assim: 

Cobertura de estoque média = 

=(12,SX 2.000 ) +11O x 1.500 ) +(10 x 1.000)= 
4.S00 \. 4.500 4.500 

= 11,11 

Giro de estoque médio = 

=(4x 2.000 ) +( s x 1.S00)+ (s x 1.000 ) = 
4.S00 4.S00 4.S00 

= 4,S6 

Serviço Nacional de Sangue 

Em setembro de 1994, um pedido foi transmitido 
em cadeia nacional na Grã-Bretanha para que pessoas fj
zessem doações de sangue urgentemente. As prateleiras 
vazias do banco de sangue nas telas de televisão ilustra
va, visualmente, a urgência do pedido. Momentaneamen
te, o Serviço Nacional de Sangue havia perdido sua bata
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lha continua para equilibrar a oferta de sangue com sua 
demanda. 

Sangue e prod utos afins precisam ser estocados 
sob uma variedade de condições. Glóbulos vermelhos , 
usados para procedimentos cirúrgicos e para correção 
de anemia, precisam ser estocados a 4°C e possuem 
vIda útil de prateleira de 35 dias. Plaquetas, extraídas de 
sangue doado e utilizadas no tratamento de leucemia e 
transplantes de medula óssea, precisam ser estocadas a 
- 20°C - 24°C e possuem vida útil de apenas cinco dias, 
durante os quais necessitam ser constantemente agita
das. Plasma fresco congelado é utilizado em transplantes 
de fígado e em operações de transfusão maciça. Precisa 
ser estocado entre - 30°C e - 40°C e possui vida útil de 
seis meses, Adicionalmente, o sangue pode ser categori
zado em dois sistemas ou grupos principais. O grupo 
ABO inclui sangue tipos A, B, AB e O, Ooutro grupo in
clUi o Rh positivo e o Rh negativo. Além disso, existem 
tipos de sangue menos comuns e mais complexos, ge
ralmente associados a grupos étnicos. Dar um tipo erra

, do de sangue a um paciente pode ser fatal. Entretanto, o 
grupo O negativo pode ser dado a pacientes de emergên
cia antes da serem tratados. Por isso, os hospitais gos
tam de estocar sangue Onegativo. Entretanto, Onegativo 
representa somente 8% da população, enquanto 12% do 
sangue registrado em bancos são desse tipo. 

A demanda é afetada significativamente por aciden
tes. Um acidente sério envolvendo um ciclista utilizou 
750 unidades de sangue, o que exauriu completamente o 
fornecimento disponível (milagrosamente, ele sobrevi
veu) . Acidentes em larga escala geralmente geram um 
surto de pessoas desejando fazer doações imediatas . 
Existe também uma sazonal idade mais previsível de doa
ção de sangue, entretanto, com um período de baixa du
rante as férias de verão. 

A não ser que o sangue seja controlado cuidadosa
mente, pode passar facilmente de sua data de validade e 
ser desperdiçado. Para alguns pacientes, o controle do 
tem po de estoque do sangue é crítico. Por exemplo, re
cém-nascidos, idosos e pacientes cujo sistema imunoló
gico foi reduzi clo para não rejeitar órgãos transplantados 
são todos sujeitos à infecção. Sangue bem fresco é, des
a forma, colocado em espera para eles. 

Questões 

1. 	 Quais são os fatores que constitutam custos de ma
nutenção de estoques, custos de pedido e custos de 
falta para o Serviço Nacional de Sangue? 

2. 	OQue faz do planejamento e controle da se exemplo 
de estoque em particular algo tão omplexo? 

3. 	 Como a eficiência com que o Serviço Nacional de 
Sangue controla seu estoque pode ria afetar sua hab i
lidade de onsegu ir estoque? 

Sistemas de informação de estoque 

A maioria dos estoques, de qualquer tama
nho significativo, é gerenciada por sistemas com
putadorizados. O grande número de cálculos re
lativamente rotineiros envolvidos no controle de 
estoque prestam-se bem a apoio computadoriza
do. Isso é especialmente verdade desde que a co
leta de dados passou a ser feita de forma mais 
con eniente, pelo uso de leitoras de ódigo de 
barras e pontos-de-venda com registro das tran
sações. Muitos sistemas comerciais de controle 
de estoque estão disponíveis, apesar de eles te
rem certas funções em comum. Estas incluem o 
seguinte: 

Atualizar registros de estoque 

Cada vez que uma transação acontece (como 
a venda de um item ou o movimen to de um item 
do armazém para um caminhão, ou a entrega de 
um item no armazém), a posição, o status e pos
sivelmente o valor do estoque terão sido muda
dos. Essa informação precisa de registro, de 
modo que os gerentes de produção possam deter
minar o status (posição) do estoque em qualquer 
momento. 

Gerar pedidos 

As duas principais decisões que descreve
mos anteriormente, quanto pedir e quando pedir, 
podem ambas ser feitas por um sistema computa
dorizado de controle de estoque. A primeira deci
são, estabelecer quanto pedir (Q), é provável de 
ser tomada somente em intervalos muito pouco 
freqüentes. O sistema vai manter todas as infor
mações que vão na fórmula da quantidade eco
nômica de pedido, mas pode periodicamente 
checar os parâmetros, para ver se a demanda ou 
o lead time de pedido, ou qualquer outro, mudou 
significati arnente e recalcular Q de acordo. A 
decisão de quando pedir, por outro lado, é muito 
mais um caso de rotina, que os sistemas de com
putador fazem, de acordo com quaisquer que se
jam as regras de decisão que os gerentes de pro
dução escolheram adotar: seja revisão contínua, 
seja revisão periódica. Além disso, os sistemas 
podem automaticamente gerar qualquer docu
mentação que seja requerida, ou mesmo transmi
tir as informações de ressuprimemos eletronica



mente por meio de um sistema eletrônico de 
intercâmbio de dados (Electronic Data lnterchan
ge - EDI). O Capítulo 8 explica como os sistemas 
de EDI trabalham. 

Gerar registros de estoque 

Os sistemas de controle de estoque podem 
gerar relatórios regulares de valor de estoque 
para os diferentes itens armazenados, que podem 
ajudar a gerência a monitorar o desempenho do 
controle de estoque. De maneira similar, o de
sempenho do serviço ao consumidor, como o nú
mero de falta de estoque, ou o número de pedidos 
incompletos, pode ser regularmente monitorado. 
Alguns relatórios podem ser gerados excepcional
mente. Isto é, o relatório somente é gerado se al
guma medida de desempenho desvia-se dos limi 
tes aceitáveis. 

Prever 

Todas as decisões de estoque são baseadas 
em prever demanda futura. O sistema de contro
le de estoque pode comparar a demanda real 
com a prevista e ajustar a previsão à luz dos ní
veis atuais de demanda. Veja Apêndice L 

Sistemas de controle desse tipo são tratados 
com mais detalhe no Capítulo 14. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que é estoque? 

• Estoque é a acumulação estocada de re
cursos transformados de uma operação. 

• 	Algumas vezes, a palavra estoque é tam
bém utilizada para descrever recursos em 
transformação, mas o termo controle de 
estoque é quase sempre utilizado em rela
ção a recursos transformados. 

• Quase todas as operações mantêm algum 
tipo de estoque, a maioria geralmente de 
materiais, mas também de informação ou 
consumidores (estoque de consumidores 
é normalmente denominado "fila"). 
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Por que estoque é necessário? 

• 	 Em operações, o estoque surge porque as 
taxas de fornecimento nem sempre coinci
dem com as taxas de demanda. Portanto, 
os estoques são necessários para conciliar 
as diferenças entre fornecimento e de
manda. 

• Existem quatro razões principais 	para a 
manutenção de estoque: 

- para lidar com interrupções ocasionais 
e não esperadas no fornecimento ou 
demanda (estoque de proteção, isola
dor ou "de segurança"); 

- para lidar com a inabilidade de fabricar 
todos os produtos simultaneamente (es
toque de ciclo); 

- para lidar com flutuações conhecidas 
no fornecimento ou demanda (estoque 
de antecipação) ; 

- para lidar com tempos de transporte na 
rede de suprimentos (estoque no canal 
de distribuição). 

Quanto estoque uma operação deveria 
manter? 

• Isso depende de contrabalançarem-se 	os 
custos associados com a manutenção do 
estoque com os custos associados com. a 
colocação de pedidos. Os principais custos 
de manutenção de estoque estão geral
mente associados com capital de giro, 
enquanto os principais custos de pedido 
estão relacionados com as transações ne
cessárias a gerar informação para a colo
cação de um pedido. 

• A abordagem mais comum para determi
nar a quantidade de um pedido é a fór
mula do lote econômico de compra 
(LEC). A fórmula do LEC pode ser adapta
da para diferentes tipos de perfil de esto
que, usando diferentes pressupostos de 
comportamento de estoque. 

• A 	abordagem do LEC, entretanto, tem 
sido sujeita a um sem-número de críticas
com relação ao custo real de manutenção 
de estoque, ao custo real de colocação de 
um pedido e ao uso de modelos LEC 
como instrumentos prescritivos. 
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Quando uma operação deveria repor o 
estoque? 

• Isso 	depende parcialmente da incerteza 
da demanda. Os pedidos são geralmente 
programados para deixar certo nível de 
estoque médio de segurança quando o pe
dido chega. O nível de estoque de segu
rança é influenciado pela variabilidade da 
demanda e do lead time do fornecimento. 
Essas duas variáveis são geralmente com
binadas na distribuição do uso no lead 
time. 

• 	 O uso do nível de ressuprimento como 
um gatilho para a colocação de um pedi
do de reabastecimento necessita da revi
são contínua dos níveis de estoque. Isso 
pode ser consumidor de t empo e caro. 
Uma abordagem alternativa é fazer pedi
dos de reabastecimento de tamanhos va
riáveis a períodos de tempo fixos . 

Como o estoque deveria ser controlado? 

• 	 Os gerentes devem discriminar os diferen
tes níveis de controle que eles aplicam 
d s diferentes itens em estoque. A manei
ra mais comum de fazer isso é o que é co
nhecido como a classificação ABC de esto
que. Ela usa o princípio de Pareto para 
distinguir diferentes valores ou significân
cias relacionados aos tipos de estoque. 

• O estoque 	é usualmente gerenciado por 
meio de sistemas de informações compu 
tadorizados sofisticados, que têm algumas 
funções: de maneira mais importante, a 
atualização dos registros de estoque, a ge
ração de pedidos, a geração de relatórios 
de status de estoque e a previsão de de
manda. 

ESTUDO DE CASO 

Pan-Eorope Plastics (PEP) 

Patrick Staaf, gerente geral da fábrica sueca da 
Pan-European Plastics, estava cada vez mais preocupado 
com o nível crescente de estoque no depósito sueco. 
MUitos dos produtos da gama cada vez maior de itens de 
consumo para casa são fisicamente grandes, exigindo 
imenso depósito de produtos acabados. Entretanto, cada 
produto precisa estar disponível no estoque para entrega 
imediata. Quase 1.000 produtos diferentes ("SKUs, ou 

stock keeping units") precisavam ser mantidos, embora 
fossem necessárias somente 20 máquinas de moldagem 
injetoras para fabricá-los. A fábrica de Patrick era uma 
operação típica de produção por lotes. As programações 
da produção eram preparadas semanalmente pelo escri
tório de planejamento, que determinava quais produ
tos/moldes seriam usados, em que hora, em qual máqui
na, e a quantidade de lote de cada cor do produto a ser 
produzido. Para cada leva de produção, os funcionários 
da fábrica faziam o setup (preparação) do molde. Opro
duto seria, então, moldado até que uma mudança na cor 
ou de molde fosse necessária. Ocontador da fábrica cal
culou que o custo médio do setup do molde por hora era 
de 1.000 kr (kroner). 

Um produto importante era a banheira para bebês, 
disponível somente em branco. Devido ao tamanho e ao 
custo relativamente alto desse produto, Patrick decidiu 
rever a diretriz de produção, aparentemente alta ("regra 
para lote"), de 8.640 unidades por lote, que tinha sido 
sempre usada pelo escritório de planejamento. A fábrica 
sueca era responsável por toda a produção desse produ
to da empresa, chegando a produzir 108.000 lotes por 
ano. A demanda era relativamente estável e não sazonal. 
Ocusto por unidade produzida era 30 kr, e os custos de 
manutenção em estoque eram estimados em 20 centa
vos por unidade por ano, incluindo gastos financeiros e 
custos de armazenagem. A fábrica operava 24 horas por 
dia, 5 dias na semana, 50 semanas por ano, e as banhei
ras de bebê eram fabricadas a uma taxa de 1 a cada 40 
segundos (tempo de ciclo). 

Questões 

1. 	 Usando o modelo LEP, qual tamanho de lote você re
comendaria para esse produto? Quanto tempo cada 
lote levará para ser fabricado, e quantos lotes por 
ano serão feitos? Dadas as características físicas e o 
custo do produto, você tem alguma reserva quanto a 
suas recomendações? 

2. 	Seguindo a iniciativa de redução de setup, foram en
contradas formas de reduzir o tempo de setup para 
1,5 hora. Entretanto, o grupo controlador reavaliou 
os custos de manutenção de estoques para 40 centa
vos por unidade por ano, corrigindo os custos de 
oportunidade do capital. Qual efeito isso traria para 
suas recomendações ao Patrick? 

ESTUDO DE CASO 

Plastix PLC 

A Plastix Plc é uma das mais lucrativas manufaturas 
de utilidades domésticas plásticas da Europa. A fábrica 
sueca faz uma faixa de 300 produtos, que são vendidos a 
atacadistas e a grandes varejistas por toda a Europa. A 
empresa oferece entrega a partir de estoque de todos os 
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itens, e despacha em 24 horas do recebimento do pedido semanas, eassim todos os pedidos da fábrica devem ser 
por meio de um transportador internacional confiável; planejados com pelo menos oito semanas de antecedên
com base nisso, os consumidores esperam receber suas cia. As quantidades de ressuprimentos reais (veja a Ta
solicitações em uma semana. bela 12.9) são sempre estabelecidas pelo Departamento 

de Estimativas quando cada novo produto é projetado ePreocupados com o declínio da confiabilidade de 
os 	custos de manufatura são estabelecidos, baseadosentrega, com níveis crescentes de estoque de bens aca
nas estimativas do Marketing de demanda provável. Tobados e com queda de produtividade (aparentemente re
davia, para minimizar os custos de troca, e maximizar asultante de "lotes divididos", onde somente parte do lote 
utilização de capacidade, todos os produtos são agorade 	produção planejado é produzido para superar faltas 
planejadOS para uma corrida de produção mínima de 20imediatas), o Diretor-Gerente, Laas-Uno Duman, empre
horas, com níveis de ressuprimentos baseados nas vengou consultores para fazer uma completa revisão de ope
das médias das 13 semanas anteriores. Cerca de 20%rações. Em 1º de setembro de 1996, um inventário do 
dos produtos (por exemplo, a família Churrasco e a famíestoque físico total foi feito; uma amostra de 20 produtos 
lia Jardim) são muito sazonais, com pico de demandaé apresentada na Tabela 12.9. 
em abril-agosto. 

A Plastix usa produção por lotes, processos de inje
ção em moldes, preparação de máquina típica (para tro Recipientes de armazenagem vendem particular
ca de produtos nas máquinas), que leva quatro horas e mente bem de outubro a dezembro. As previsões de fatu
custa aproximadamente E400. Devido à atual grande de ramento são preparadas anualmente e revistas trimes
manda de produtos plásticos, a fila de trabalho para rea tralmente; essa análise é por família de produto (por 
bastecimento de estoque atualmente é em média de oito exemplo, Cuidados com o bebê, Jardinagem) para orça-

Tabela 12.9 Detalhes de uma amostra significativa de 20 produtos da PlastLx. 

Estoque 
Custo (em E) Vendas nos físico em 19 Ouantidade Tua-padrão

Código do Descrição variável de últimos 12 de setembro de ressupri- de monta-produto· manufatura meses de 1996 mento gem""" 
unitário (em E1.000) (em E 1.000) (em E1.000) (Itenslhora) 

016GH Recipiente de armazenamento grande 1,60 10 O 2 240 

033KN Recipiente para pães + tampa 2,40 60 8 2 200 

041GH Balde de 10 litros 0,50 2.200 360 600 300 

062GD Pote 3,00 40 15 5 180 

080BR Espelho de banheiro 5,00 5 6 5 260 

101KN Jarra de 1 litro 0,60 100 20 10 600 

126KN Pacote com 10 fechos de pacotes 0,30 200 80 50 2.000 

143BB Banheira de bebê 2,50 50 1 2 120 

169BB Potinho de bebê 1,50 60 O 2 180 

188BO Mesa de churrasco 10,80 10 8 5 120 

232GD Banheira de pássaros de jardim 2,00 2 6 2 200 

261 GH Suporte de vassoura 0,80 60 22 8 400 

288LY Pacote com 10 prendedores de roupa 1,00 10 17 50 1.000 

302BO Garfo de salada para churrasco 0,20 5 12 2 400 

351GH Recipiente de armazenagem pequeno 1,00 25 2 2 300 

382KN Tigela redonda para massa 0,50 800 25 80 650 

421KN Escorredor de macarrão 2,00 1 3 5 220 

444GH Gancho de parede 0,05 200 86 50 3.000 

472GH Lata de lixo + tampa 6,00 300 3 10 180 

506BR Saboneteira 0,80 10 9 20 400 


':: 	 o código usa os seguintes códigos para famílias: 

BB = Cuidados com o bebê BQ = Churrasco BR = Banheiro 

GD = Ja rdim GH = Cuidados com o lar em geral KN = Cozinha 

LY = Lavanderia 
,'d, 	 A taxa de moldagem é para o produto descrito (isto é, inclui tampas, ou quantidades aos pacotes) . 
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mento, previsões de fluxo de caixa e para planejamento 
de capacidade agregada. OGerente de Marketing resume 
a atual posição assim: 

"Nossa cobertura do mercado nunca foi tão 
abrangente; nós podemos oferecer uma gama 
completa de utilidades domésticas plásticas em 
cores da moda, que atendem à maioria do gosto 
europeu. Mas nós não vamos reter nossos merca
dos recentemente desenvolvidos, a menos que 
possamos dar aos distribuidores confiança de 
que vamos fornecer todos os pedidos em uma se
mana. Infelizmente, no momento, muitos recebem 
diversas entregas para cada pedido, espalhadas 
ao longo de muitas semanas. Isso certamente 
aumenta seus custos administrativos e de manu
seio e nossos custos de transporte. E algumas 
vezes a falta é de algum item de baixo valor, 
como prendedores de roupas!" 

A fábrica opera em três turnos, de segunda a sex
ta-feira: 120 horas por semana. Horas extras comuns, 

, normalmente 16 horas aos sábados, foram trabalhadas, 
na maior parte do último ano. Odomingo nunca foi usa
do para produção, permitindo acesso às máquinas para 
manutenção de rotina e grandes reformas. As máquinas 
são arranjadas em grupos, de modo que cada operador 
pode ser mantido altamente utilizado, atendendo a, pelo 
menos, quatro máquinas. Apesar de o processo de mol
dagem correr automaticamente, os operadores são ne
cessários para assegurar que os insumos e a maté
ria-prima e as saídas de produtos continuem a fluir sem 
problemas. Eles são incentivados por um esquema de 
bônus baseado em produção, que recompensa direta
mente a produtividade de cada operador, Todas as má
quinas são do mesmo tamanho, para permitir completa 
intercambialidade de ferramentas, assim qualquer produ
to pode ser feito em qualquer máquina, 

Christian Roos, o Diretor de Manufatura, dá mais 
detalhes sobre a produção: 

"Devido às taxas altas de saída, é fácil pro
duzir produtos levemente defeituosos a uma taxa 
muito rápida! Problemas típicos poderiam ser 
ferramentas danificadas ou estragadas, que cau
sam acabamento supet1icial pObre (marcas e ar
ranhões); ou talvez produtos levemente inclina
dos ou torcidos, causados pelo ajuste incorreto 
de temperaturas ou pressões. Oproblema real é 
que a percepção de nossos operadores sobre o 
que é um defeito pode ser diferente da dos ins
petores, particularmente depois de termos rece
bido algumas reclamações dos consumidores! A 
Gerente de Controle de Qualidade, Monique 
Ryan, responde diretamente ao diretor-gerente. 
Seus 14 inspetores (quatro por turno, dois nos 
sábados de manhã) são completamente ocupa
dos, colhendo amostras aleatórias de cada uma 

de nossas 30 máquinas de mOdelagem. checan
do-as no laboratório quanto a variáveis críticas e 
atributos. Recentemente, a taxa de refugo cres
ceu e nós também estamos tendo níveis mais al
tos de reclamações do mercado... , mas isso é 
provavelmente esperada, já que nossos produtos 
tornam-se mais sofisticados e complicados. Fe
lizmente, todos os nossos produtos com defeitos 
pOdem ser moídos e transformados em vasos de 
jardim, assim não perdemos muito do material 
caro. Monique recentemente convenceu o dire
tor-gerente a empregar outro inspetor em cada 
turno para tentar reduzir os problemas de quali
dade e estou certo de que isso vai ajudar. Estou 
preocupado, todavia, que o efeito pode tornar 
nossos problemas de entregas ainda maiores, à 
medida que mais lotes sejam rejeitados ou atra
sados enquanto os problemas são resolvidos. 
Também um espaço valioso maior da fábrica ou 
do armazém está sendo alocado ao Controle de 
Qualidade, para suas necessidades de trabalho e 
armazenagem, do que eu não posso abrir mão! 

No momento, nosso armazém está cheio, 
com produtos empilhados em cada canto dispo
nível, o que o torna vulnerável a dano pela pas
sagem das empilhadeiras e pelo duplo manuseio. 
Finalmente, aprovamos uma ampliação do arma
zém de f 1 milhão para ser construída de janeiro 
a maio de 1997, o que vai dar um bom retorno, já 
que vai substituir contratos de armazenagem e 
transporte associado por terceiros, o que nos 
está custando cerca de 5% dos custos de manu
fatura em material armazenado. Oretorno sobre 
o investimento está bem abaixo de nossos espera
dos 10%de custo de capital. Não existe nenhuma 
alternativa viável porque, se ficarmos sem espa
ço, a produção terá que parar por um tempo. 
Alguns de nossos produtos ocupam volumes mui
to grandes de espaço de prateleira! 

"Nós todos trabalhamos muito para manter 
os custos de manufatura baixos. Nosso Grupo 
Central do Departamento de Compras em Esto
colmo fornece toda a nossa matéria-prima, e de
vido a seu poder de compra, somos capazes de 
ter os menores preços para todos os tipos de 
plásticos. Recentemente, eles contrataram uma 
empresa húngara para fornecer grânulOS de polie
tileno para a Divisão de Produtos Industriais, e 
podemos ter esse material com uma economia de 
cerca de 5%. Vamos ter que amostrar esse mate
rial cuidadosamente, já que ele provavelmente é 
mais variável do que o material fornecido pelO 
Reino Unido. Monique, a Gerente de Controle de 
Qualidade, é uma química de polímeros; assim. 
ela concordou em ela mesma fazer os testes 



cada manhã para economizar o custo e o tempo 
envolvido no uso de um laboratório externo. " 

Questões 

1. 	 Por que a Plastix é incapaz de entregar todos os seus 
produtos dentro de uma semana-alvo, e que efeitos 
isso pode ter sobre os distribuidores? 

2. 	 Que problemas internos resultam das políticas de 
planejamento e controle atuais? Categorize-os nas 
subcategorias de programação, gerenciamento de 
capacidade e gerenciamento de estoque. Essas políti
cas interagem? 

3. 	 Que recomendações você daria a Laas-Uno Duman? 

4. 	 Como o gerenciamento de estoque da empresa im
pacta seu desempenho de qualidade? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Descreva e categorize os tipos de esto
ques de material que podem ser encon
trados nas seguintes organizações: 

- um teatro ; 


- um varejista de móveis; 


- uma cervejaria; 


- uma empresa de ônibus urbanos. 


2. 	 Converse com um gerente de produção 
sobre os diferentes tipos de estoque que 
a organização mantém. Descubra se há 
diferentes formas de planejar e controlar 
alguns dos diferentes tipos de estoque. 

3. 	 Pegue o Balanço Anual e os Demonstra
tivos Financeiros dos últimos anos de 
uma organização de processamento de 
material de sua escolha. Calcule a razão 
de giro do estoque da organização e a 
proporção de estoque para ativo circu
lante nos últimos anos. Tente explicar 
quais você pensa que sejam as razões 
para quaisquer tendências que você 
possa identificar e discuta as vantagens 
e desvantagens prováveis para a organi
zação em questão. 

4. 	 A Shocking Electricity Company usa 
3.000 metros de fio todos os meses. O 
custo de colocação de um pedido de fio 
foi calculado em $ 40, e o custo de esto
cagem de fio é 5 centavos por metro 
por ano. Em que quantidades a empresa 
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deveria pedir fio? Se ela adotar a abor
dagem LEC (lote econômico de compra) 
para pedido, qual seria seu custo anual 
de estoque? 

5. 	 O departamento de impressão de urna 
universidade usa papel à taxa de 86 pa 
cotes por dia. Um pacote de papel custa 
f 2, e o custo anual de manutenção de 
estoque é calculado a 10% do custo do 
papel. Se custa f 25 cada vez que um 
pedido é colocado e o departamento 
trabalha 250 dias por ano, qual o LEC 
para o papel? Se leva três dias entre a 
colocação de um pedido e o recebimen
to dele, qual é o ponto de ressuprimen
to no qual um pedido deveria ser colo
cado? 

6. 	 O frigorífico Pride of Scotland Butchers 
Limited tem uma máquina de embuti
dos que pode produzir 1.000 embutidos 
por dia. Tradicionalmente, a empresa 
produzia um dia de embutidos, o que 
satisfazia completamente à demanda de 
uma semana. A empresa vende seus 
embutidos durante 50 semanas no ano. 
Cada vez que a máquina é preparada 
para produzir um lote de embutidos, o 
custo é de f 100. Os embutidos têm que 
ser mantidos refrigerados em condições 
particularmente higiênicas, e portanto 
custa à empresa f 0,5 por embutido por 
dia para armazenar estoque. Quanto a 
empresa está perdendo ao produzir 
1.000 embutidos por semana em um 
lote em vez de adotar uma política LEP 
(lote econômico de produção)? (Faça 
qualquer suposição que você acredite 
seja razoável.) 

7. 	 Uma empresa que tem usado a fórm ula 
LEC para determinar suas quantidades 
de pedidos descobriu agora que a de 
manda cresceu 50% desde o último cál
culo da quantidade de pedido ótima. 
Que ajustes terão de ser feitos em sua 
quantidade de pedido? Que ajuste mais 
terá que ser feito em sua quantidade de 
pedido se seus custos de manutenção 
de estoque crescerem 50%? 

8. 	 Um programa de MBA de uma universi
dade mantém moletons em estoque 
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para seus estudantes com o logotipo da 
universidade na frente. Em média, ela 
vende 200 desses moletons por ano. 
Existe uma taxa fixa de embalagem e 
correio de E 5 cada vez que ela coloca 
um pedido. O custo do moleton é EIS, 
e o estoque é cobrado pela universidade 
a 30% por ano . Quantos moletons a 
universidade deveria pedir de cada vez? 
O novo diretor de programa respondeu 
a reclamações dos estudantes no último 
ano, oferecendo-se para pagar E 20 ao 
fundo de entretenimento dos estudan
tes cada vez que houver falta de esto
que. Como isso, afetaria o lote econômi
co de compra? 

9. 	 Um vendedor de sorvetes é solicitado a 
adquirir os sorvetes que são mantidos 
em isopores no início do dia. Ele paga E 
0,2 por sorvete. Os sorvetes são vendi
dos a E 0,5 cada, mas qualquer sorvete 
que sobre no final do dia não pode ser 
retornado e se perde. O vendedor de 
sorvetes classifica a demanda como bai
xa, média ou alta. Demanda baixa é en
tre 40 e 80 sorvetes, demanda média é 
entre 80 e 120 sorvetes e demanda alta 
é entre 120 e 160 sorvetes. A probabili
dade de a demanda ser baixa é 0,2, a 
probabilidade de a demanda ser média 
é 0,5 e a probabilidade de a demanda 
ser alta é 0,3. Quantos sorvetes aproxi
madamente você aconselharia que o 
vendedor de sorvetes comprasse em 
cada manhã? Se a concorrência forçar 
para baixo o preço que o vendedor co
bra, para E 0,4, isso afetará a decisão? 

10. 	Uma loja de móveis vende mesas que 
compra de uma fábrica de móveis local. 
Cada vez que ela coloca um pedido 
para a fábrica, existe taxa de entrega e 
custo geral de transação de E 60 por pe
dido. O custo de manutenção de estoque 
é estimado em E 10 por mesa por ano. 
Tanto a demanda como o lead time va
riam de acordo com a distribuição da Ta
bela 12.10. Idealize uma política de nível 
de ressuprimento para a loja de móveis 
para que ela tenha menos de 5% de 
probabilidade de ficar sem estoque a 
cada ciclo de pedidos. 

Tabela 12.10 Uso no lead time de tabelas. 

Uso no lead time Probabilidade 

600-650 
650-700 
700-750 
750-800 
800-850 
850-900 

0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,05 
0,05 

11. Guarde todas as notas fiscais relaciona
das com os gastos com comida em sua 
casa (e bebida) durante um período de 
duas semanas (ou anote tais gastos) e 
conduza uma análise de Pareto do valor 
de uso desses itens. Como você usaria 
essa informação para planejar uma polí
tica de estoque para a compra e arma
zenagem de tais itens? 

12. Identifique 10 empresas públicas de di
ferentes setores industriais e examine 
seus balanços publicados (você pode 
fazer isso via Internet). Calcule o valor 
de suas taxas de "giro de estoque" . 
Quais são as implicações das variações 
observadas desse número nas várias 
empresas? 
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Planejamento e Controle da 
Cadeia de Suprimentos 

INTRODUÇÃO 

Historicamente, os gerentes de operações 
têm visto suas principais responsabilidades recair 
sobre suas próprias unidades produtivas. Entre
tanto, cada vez mais devem ultrapassar sua tradi
cional visão interna, para que sejam capazes de 
gerenciar sua função de forma eficaz. Por exem
plo, em muitos setores industriais, as empresas 
têm-se concentrado mais num conjunto restrito e 
bem-definido de tarefas. Conseqüentemente, elas 
precisam comprar cada vez mais materiais e ser
viços de fornecedores especialistas. Isso, por sua 
vez, significa que a forma com que as indústrias 
gerenciam o suprimento de produtos e serviços 
tem aumentado em importância. De modo seme
lhante, no lado da demanda do negócio, a forma 
com que a cadeia de distribuição que transporta 
bens e serviços aos consumidores é administrada 
contribui para a habilidade da operação em ser
vir seus consumidores. Igualmente importante, 

isso pode causar impacto nos custos totais. Esse 
fluxo de materiais e informações através da em
presa, desde a atividade de compras, passando 
pela produção, até os clientes, mediante uma ati
vidade de distribuição ou serviço de entrega, é o 
que descrevemos no Capítulo 6 como a rede ou 
cadeia de suprimentos "imediata". Mesmo além 
da cadeia de suprimentos imediata, há benefícios 
estratégicos que podem ser ganhos pela gestão 
dos fluxos entre os fornecedores dos fornecedo
res e os clientes dos clientes. A gestão de opera
ções dessa natureza é atualmente denominada 
de gestão da cadeia de suprimentos. No Capítulo 
6, enfatizamos os aspectos estratégicos e estrutu
rais do projeto de redes de suprimento. Neste ca
pítulo, vamos considerar aspectos mais "in
fra-estruturais" de planejamento e controle das 
cadeias individuais da rede de suprimentos. A Fi
gura 13.1 ilustra a ligação entre suprimentos e 
demanda tratada neste capítulo. 

Fornecimento de 
produtos e 
serviços 

Planejamento e 
controle da cadeia 

de suprimentos 

Demanda por 
produtos e 
serviços 

Coordenação 
do fluxo de 
materiais e 
informações 

entre unidades 
produtivas da 

cadeia de suprimentos
4 • 

Consumidores da 
operação 
produtiva 

ma"" 13.1 A gestão da rede de suprimentos está relacionada à gestão do fluxo de materiais e informa
ções entre as unidades produtivas que formam os ramos ou "cadeias" de uma rede de supri
mentos. 



)A CADEIA DE SUPRlME."TOS .:.1 

Que são gestão da cadeia de suprimentos e outras atividades relacionadas como compras, 
distribuição física, logística e gestão de materiais? 

Como pode o relacionamento entre unidades de operações em uma cadeia de suprimentos 
afetar a forma como ela funciona? 

Ênecessário que os objetivos da cadeia de suprimentos sejam diferentes em diferentes 
circunstâncias? 

Qual é o padrão "natural f' de comportamento em cadeias de suprimento? 

QUE É GESTÃO DA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS? 

No Capítulo 6, usamos a expressão rede de 
suprimentos para designar todas as unidades pro
dutivas que estavam ligadas para prover o supri
mento de bens e serviços até os clientes finais. 
Também abordamos algumas questões estruturais 
envolvidas na configuração de redes de supri
mento, tais como quanto da rede possuir, a for
ma que a rede deve ter e a localização e capaci
dade de suas operações constituintes. Neste 
capítulo, trataremos do fluxo de bens e serviço 
em curso através de canais ou ramos individuais 
desta rede. Em grandes organizações, pode haver 
várias centenas de ramos de unidades produtivas 
ligadas, passando pela operação. Esses ramos são 
normalmente denominados cadeias de suprimen
tos. Muitos dos tópicos tratados neste capítulo 
sobre planejamento e controle de cadeias de su
primentos são relativamente novos. Isso significa 
que alguns dos termos utilizados para descre
vê-los não são universalmente aceitos. Além dis
so, muitos conceitos que embasam a terminolo
gia se sobrepõem, no sentido de que eles se 
referem a partes comuns da rede de suprimentos. 
Por essa razão, é interessante começar por distin
guir os diversos termos que serão usados neste 
capítulo. Eles são ilustrados na Figura 13.2. 

A gestão da cadeia de suprimentos é a ges
tão da interconexão das empresas que se relacio
nam por meio de ligações à montante e à jusante 
entre os diferentes processos, que produzem va
lor na forma de produtos e serviços para o consu
midor final. É uma abordagem holística de ges
tão através das fronteiras das empresas. Mais 
especificamente, está sendo reconhecido que 
existem benefícios substanciais a serem ganhos 

ao administrar-se toda a cadeia de operações de 
modo que satisfaçam ao consumidor final. Esses 
benefícios centram-se em dois objetivos-chaves 
da gestão da cadeia de suprimentos: satisfazer 
efetivamente os consumidores e fazer isso de for
ma eficiente. 

Foco na satisfação efetiva dos 
consumidores finais 

Considerando que a gestão da rede de supri
mentos inclui todos os estágios no fluxo total de 
materiais e informação, é necessário eventual
mente incluir considerações sobre o consumidor 
final. O consumidor final possui a única moeda 
corrente real na cadeia de suprimentos. Quando 
um consumidor decide fazer uma compra, ele 
dispara ação ao longo de toda a cadeia. Todos os 
negócios na cadeia de suprimentos passam por
ções do dinheiro do consumidor final de um para 
o outro, retendo uma margem pelo valor que 
agregar~m. Entretanto, embora todas as opera
ções na cadeia possuam o objetivo imediato de 
satisfazer a seu próprio consumidor imediato, o 
propósito da gestão da cadeia de suprimentos é 
assegurar que elas tenham uma apreciação com
pleta de como, juntas, podem satisfazer ao con
sumidor final. Uma questão, portanto, central 
para todas as operações é: "Qual é o nível de qua
lidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade que 
preciso desenvolver em minha parte da cadeia para 
satisfazer ao consumidor final?" 

Foco na gestão eficiente da cadeia 

Adotar uma abordagem holística em gestão 
de uma cadeia inteira de suprimentos abre mui
tas oportunidades para análises e melhorias. Por 
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Consumidores ConsumidoresFornecedoresFornecedores 
de primeira de segundade segunda de primeira 

camadacamada camadacamada 

Gestão de Gestão de distribuição 
compras física

.4--------------.. .4--------------~. 
Logística 

Gestãode materiais 

Gestão da cadeia de suprimentos 

wa""13.2 Alguns dos termos utilizados para descrever a gestão de diferentes partes da cadeia de su
primentos. 

exemplo, em uma cadeia de suprimentos para 
produtos com pequenas margens de lucro, preve
nir a acumulação de estoque pode ser crítico. 
Nessas circunstâncias, é importante assegurar-se 
de que os produtos movimentam-se rapidamente 
na cadeia, em vez de acumular-se na forma de 
estoque. Analisar a cadeia toda para descobrir 
onde a maior parte dos atrasos ocorre permite 
que o gerente da cadeia de suprimentos focalize 
a atenção naqueles "gargalos" dos negócios, de 
modo encurtar o tempo de processamento. Ge
ralmente, analisar toda a cadeia de suprimentos 
pode aumentar a eficiência, o que permite a ma
nutenção de estoque somente onde necessário, 
identificando gargalos, balanceando capacidade 
e coordenando um fluxo suave de materiais. 

ATIVIDADES COMPONENTES DA GESTÃO 
DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Sob a perspectiva de uma única operação da 
cadeia (conhecida como operação focal) , a ges
tão da cadeia de suprimentos pode ser vista 
como administração das operações que formam õ 
lado do suprimento e das que formam o lado da 
demanda. 

• 	 No lado do suprimento, a gestão de com
pra e suprimento é o termo bem aceito 
para a função que lida com a interface da 
operação com os mercados de suprimento. 

• 	 No lado da demanda, a gestão da distribui
ção física é também um termo bem aceito 
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para a gestão da atividade de suprimento 
imediato aos consumidores. Logística é 
uma extensão da gestão de distribuição fí
sica e geralmente refere-se à gestão do 
fluxo de materiais e infonnações de um 
negócio, passando pelo canal de distribui 
ção até o consumidor final. 

• 	Gestão de materiais é um tenno mais limi
tado do que gestão da cadeia e refere-se à 
gestão do fluxo de materiais e informa
ções através da cadeia de suprimento 
imediata, incluindo compra, gestão de es 
toque, gestão de lojas, planejamento e 
controle da produção e gestão da distribui
ção física. 1 

Compras e desenvolvimento de 
fornecedores 

No lado do suprimento da empresa, a fun
ção de compras estabelece contratos com forne
cedores para adquirir materiais e serviços. Alguns 
desses materiais e serviços são utilizados direta
mente na produção de bens e serviços. Outros 
materiais e serviços são usados para auxiliar a 
empresa a operar: por exemplo, serviço de ali
mentação de funcionários ou óleo lubrificante 
para equipamentos. Eles não fazem parte do pro
duto ou serviço final, mas ainda assim são essen
ciais para a produção. 

Atividades de compras 

Os gestores de compras fazem uma ligação 
vital entre a empresa e seus fornecedores. Para 
serem eficazes, precisam compreender tanto as 
necessidades de todos os processos da empresa, 
como as capacitações dos fornecedores (algumas 
vezes, milhares deles) que podem fornecer pro
dutos e serviços para a organização. A Figura 
13.3 mostra uma seqüência simplificada de even 
tos na gestão de uma típica in teração empre
Sa/fornecedor, que a função de compras precisa 
facilitar. Para começar, a empresa requisita pro
dutos ou serviços. O setor de compras precisa 
manter uma base de dados extensa sobre fome

1 COYLE, R. G. Assessing the controllability of <l 

production r<lW material system. IEEE Tra71sactio71s. SMC-12, 
v. 	6, 1982. 
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cedores potenciais e ser capaz de sugerir alterna
tivas de materiais e serviços para serem conside
rados. A função de compras prepara uma requisi
ção formal aos potenciais fornecedores para que 
estes possam preparar cotações para a empresa. 
Essas requisições precisam ser enviadas para vá
rios fornecedores, caso os produtos ou serviços 
sejam novos ou não tenham sido adquiridos por 
longo período. As várias cotações submetidas pe
los fornecedores deverão ser examinadas, possi
velmente em conjunto com o próprio pessoal re
quisitante, e um fornecedor "preferencial" será 
selecionado. A próxima tarefa importante da fun 
ção de compras é preparar o pedido de compra. 
O pedido de compra é importante, porque nor
malmente constitui a base legal da relação con
tratual entre a empresa e seu fornecedor. Nova
mente, a função de compras precisa discutir com 
o requisitante detalhes técnicos do pedido de 
compra. Quando o fornecedor recebe o pedido 
de compra, ele produz o produto ou serviço e 
normalmente entrega-o diretamente ao requisi
tante. Este alimentará o processo de transforma
ção da empresa, cabendo ao requisitante infor
mar à função de compras o recebimento dos 
produtos ou serviços e suas condições no mo
mento da entrega 

Dell Computers refnrmula sua cadeia d.e suprimentos2 

Com o amadurecimento da indústria de computado
res pessoais, situação em que a concorrência passou 
cada vez mais a estar concentrada no custo dos produ
tos, algumas empresas decidiram elim inar uma camada 
de sua rede, passando a vender diretamente aos clientes 
finais, em vez de fazê-lo mediante lojas de varejo. Esta 
mudança para vendas pelo correio foi originalmente mo
tivada pela necessidade de cortar custos. Como a maio
ria dos fabricantes adqUiria seus componentes do mesmo 
grupo de fomecedores, o potencial de redução de custos 
no lado da rede de fornecimento era limitado. Além dis
so, a natureza dos clientes estava mudando. Onúmero 
crescente de co nsumidores sofisticados. que trocavam 
seu computador pela segu nda ou terceira vez não mais 
necessitava do mesmo grau de suporte técnico dado pe
los distribu idores. Eliminar estes últimos parecia uma 
boa decisão para a Dell Computers, que se tornou a mais 
bem-sucedida empresa de computadores aacabar com o 
lado da demanda de sua cadeia de suprimentos e co

2 DELL, M. Direct fro m Del/. Harper Business, 1999. 
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mA"" 13.3 Afunção de compras une a empresa e seus fornecedores. 

mercializar seus produtos diretamente aos consumido
res finais. 

A Dell descobriu, também, que a reformulação de 
sua cadeia de suprimentos trouxe outros benefícios, 
além de redução de custos. Seu (agora direto) contato 
com os consumidores permitia que ela conhecesse me
lhor suas necessidades e preferências, muito antes que 
seus concorrentes pudessem fazê-lo. Percebendo que 
esse potencial deveria ser explorado, a Dell desenvolveu 
sistemas de informação computadorizados que pudes
sem registrar cada contato com os consumidores, desde 
as primeiras consultas até os serviços de assistência téc
nica e manutenção, construindo uma história de serviço 
para cada máquina. Além de ajUdar a vender e dar assis
tência de forma mais eficaz no curto prazo, essa base de 
informações também permitia que o pessoal de vendas e 
suporte passasse melhores informações para as equipes 
de desenvolvimento de produto. 

Questões 

1. 	 Desenhe o que você pensa ser a estrutura da cadeia 
de suprimento para um fabricante de computadores 
pessoais. 

2. 	 Como a Del l Computers mudou sua estrutura de ca
deia de suprimento e quais vantagens ganhou? Oque 
mais um fabricante de computadores pessoais pode 
fazer para reestruturar sua cadeia de suprimento? 

Objetivos tradicionais da função de compras 

A maioria da empresas adquire grande va
riedade de produtos ou serviços, sendo que o vo
lume e o valor dessas compras têm crescido à 
medida que as organizações têm-se concentrado 
em seus "processos fundamentais". Apesar da va



riedade de compras que uma empresa realiza, há 
alguns objetivos básicos da atividade de com
pras, que são válidos para todos os materiais e 
serviços comprados. Materiais e serviços adqui
ridos podem: 

• 	 ser da qualidade certa; 

• 	 ser entregues rapidamente, se necessário; 

• 	 ser entregues no momento certo e na 
quantidade correta; 

• 	 ser capazes de alteração em termos de es
pecificação, tempo de entrega ou quanti
dade (flexibilidade); 

• 	 ter preço correto. 

Adicionalmente, a atividade de compra de
veria ser ela própria eficiente; em outras palavras, 
a atividade de compra deveria atender aos obje
tivos normais de desempenho da produção 
qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade 
e custo. 

Comprar na qualidade certa 

Tradicionalmente, não sé confiava nos forne
cedores em relação à qualidade de seus produtos 
ou serviços. Eles eram inspecionados para garantir 
que estavam de acordo com as especificações. 
Recentemente, os fornecedores têm sido encora
jados a garantir que assumem eles próprios as 
responsabilidades de fornecer "correto da primei
ra vez". Além disso, são solicitados a certificar 
para a empresa compradora que os níveis de qua
lidade desejados são alcançados. Esta autocertifi
cação é baseada num nível de confiança que se 
tomou possível desde que as empresas compra
doras investiram tempo, dinheiro e esforço em 
ajudar seus fornecedores a atingir os níveis ne
cessários de qualidade. Programas de garantia de 
qualidade de fornecimento monitoram e aprimo
ram os níveis de qualidade do fornecedor, em 
p3.lt e pela avaliação da capacidade do fornecedor 
em termos de seus equipamentos, sistemas, pro
cedimentos e treinamentos. Organizações com 
compras voltadas para a qualidade, como a in
dústria aeronáutica, têm investido bastante esfor
ço para garantir que seus fornecedores sejam ca
pazes de fornecer alta qualidade. Muitas vezes, 
os fornecedores podem ter sua qualificação certi
licada. o que garante que seus sistemas e proces
sos estão em conformidade com normas interna-
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cionais, como a ISO 9000 (isso será discutido no 
Capítulo 20). 

Comprar para entrega rápida 

Em algumas empresas em que a concorrên
cia é baseada em resposta rápida ou a demanda é 
incerta, um dos objetivos principais de compras 
será encontrar fornecedores que possam, eles 
próprios, oferecer resposta rápida. Por exemplo. 
varejistas de roupas possuem alguns tipos de 
roupas para as quais a demanda é relativamente 
previsível. Outras roupas, entretanto, serão mais 
orientadas para a moda. Para esses produtos de 
moda, a demanda será relativamente imprevisí
vel. Na escolha de fornecedores, portanto, é im
portante verificar se eles são capazes de suprir 
rapidamente caso a demanda seja maior que a 
esperada. Rapidez de resposta é menos impor
tante para os itens menos afetados por moda. 
Alguns tipos de fornecimento são difíceis de or
ganizar com base em uma resposta rápida. Por 
exemplo, compras internacionais que envolvem 
transporte intercontinental podem significar que 
as compras precisam ser feitas dois meses antes 
do que se fossem compradas localmente. Isso 
permite que haja tempo para as compras serem 
transportadas para as docas, carregadas, trans
portadas internacionalmente, descarregãdas e 
transportadas até seu destino final. 

Comprar para entrega no momento certo e na 
quantidade correta 

Entregas atrasadas ou incompletas podem 
causar falta e quebra no andamento suave de 
uma operação. Quando o fornecimento é incer
to, a operação pode ter que manter estoques 
como esforço de tentar compensar sua falta de 
confiança. Lembre-se de como, no Capítulo 12, 
os estoques de segurança eram necessários quan
do o suprimento e/ ou a demanda eram incertos. 
Entregas antecipadas também podem causar pro
blemas. Serviços subcontratados como serviços 
de limpeza, quando entregues antes da hora, po
dem não ser capazes de fornecer o serviço se a 
operação não estiver preparada para eles. De for
ma semelhante, materiais entregues muito cedo 
podem não ser capazes de ser estocados eficien
temente. Por vezes, o trabalho de assegurar que 
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as ordens de compra e os contratos sejam cum
pridos é executado por meio de uma função de
nominada follow up, cuja responsabilidade é 
acompanhar os pedidos dos fornecedores, até 
que os produtos e serviços sejam fornecidos . Nes
sa situação, o pessoal de compras firma o contra
to com o fornecedor e o pessoal de fo llow up 
acompanha o pedido. Essa função de acompa
nhamento não agrega valor à transação. 

Comprar para reter flexibilidade 

Flexibilidade de suprimento, seja em termos 
de mudança de especificação, mudança de tempo 
de entrega ou mudança de quantidade, é particu
larmente valiosa para aquelas operações que es
tão operando em mercados incertos ou de mudan
ças rápidas. Se a flexibilidade é algo desejado, a 
,equipe de compras poderá, algumas vezes, esco
lher comprar de uma fonte particular privilegian
do seu potencial futuro em vez de seus benefícios 
imediatos diretos. Por exemplo, um departamen
to de compras pode estar comparando dois for
necedores, A e B. O fornecedor A submeteu uma 
cotação que é superior em preço e entrega e, ao 
que tudo indica, também em qualidade. Entre
tanto, o departamento de compras poderia sus
peitar que o fornecedor A fosse inflexível no que 
diz respeito a mudanças dos termos da gestão de 
suprimentos. Poderia também julgar que o forne
cedor A não possuísse habilidade para desenvol
ver novos produtos ou servi os que ele pudesse 
requerer no futuro. O fornecedor B, por outro 
lado, embora tivesse apresentado uma cotação 
inicial que não se comparasse com a do fo rnece
dor A, poderia ser julgado como possuidor de po
tencial maior de melhoria, ou das habilidades 
centrais para atender a requisitos futuros. 

Comprar ao preço correto 

O benefício mais evidente de comprar ao 
preço correto é que isso dá à empresa vantagem 
em custos. Historicamente, esse objetivo de com
pras tem sido enfatizado tanto na teoria como na 
prática de compras. Até mesmo o desempenho 
do pessoal de compras era avaliado utilizando-se 
as economias como medida principal. A razão 
para essa ênfase no "custo correto" é compreensí
vel, pois as compras causam impacto bastante 

significativo nos custos de qualquer operação e, 
portanto, nos lucros da empresa. 

Para ilustrar o impacto que a preocupação 
com o preço de compra pode ter nos lucros, con
sidere uma empresa simples de manufatura com 
os seguintes detalhes financeiros: 

Vendas totais $ 10.000.000 

Materiais e serviços 
comprados $ 7.000.000 

Salários $ 2.000.000 

Despesas fixas $ 500.000 

Conseqüentemente, lucro $ 500.000. Os 
lucros podem ser dobrados para $ 1.000.000 por 
meio de qualquer das seguintes alternativas: 

• aumentar a receita de vendas em 100%; 

• reduzir os salários em 25%; 

• reduzir as despesas fixas em 100%; 

• reduzir os custos de compras em 7,1%. 

Uma duplicação da receita de vendas pode 
porventura ocorrer em mercados altamente cres
centes, m s é algo considerado pela maioria dos 
gerentes de vendas e marketing como um objeti
vo muito ambicioso. A redução da folha de paga
m ento em um quarto provavelmente exigirá 
substancial investimento alternativo, por exem
plo, em automação, ou refletirá uma redução 
dramática nas vendas, a médio e [ongo prazos. 
De fo rma similar, a redução das despesas fixas 
em 100% não é possível a curto ou médio prazo, 
sem que se comprometa o negócio . Entretanto, a 
redução de 7,1 % nos custos de compras, embora 
seja um objetivo desafiador, é algo bem mais 
plausívei do que as demais opções. 

A razão para o dramático impacto que as 
economias no preço de compra podem ter na lu
cratividade total deve-se à grande proporção des
ses custos no custo total. Quanto maior a partici
pação dos custos de compras no custo total, mais 
a lucratividade pode ser melhorada dessa manei
ra. A Figura 13.4 mostra esse fato. 

Fonte única e fonte múltipla 

Uma importante decisão que os gerentes de 
compra enfrentam é quanto a abastecer cada 
produto ou serviço individual por meio de um 
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Uma redução de 5% nos custos de materiais 
de empresas com as seguintes estruturas 

de custos gera aumentos de lucro de... 

e custos e custos 
~ 

indiretos30% 
30% 

~ 	 ~ 
indiretos 	 indiretos35% 	 35%

20% 	 10% 

W.,iliji 13.4 	Quanto maior é a proporção dos custos de materiais em relação aos custos totais, maior é o 

efeito da redução dos custos de materiais na lucratividade. 


único fornecedor ou de mais de um deles, alter zem exclusivamente pelos benefícios de curto 
nativas conhecidas como single-sourcing e mulprazo. Entretanto, esse não é sempre o caso: tra
ti-sourcing, respectivamente. Algumas vantagens balhar com mais de um fornecedor pode ter mo
e desvantagens de single-sourcing e multi-soul"tivos altruístas ou, ao menos, trazer benefícios 

tanto para o fornecedor corno para o comprador cing são mostradas na Tabela 13.l. 
a longo prazo. Por exemplo, a Robert Bosch 

Pode parecer que as empresas que utilizam GmbH, fabricante e distribuidor alemão de com
mais de um fornecedor para cada produto o fa- ponentes automotivos, em dado momento solici-

Tabela 13.1 	 Vantagens e desvantagens do single-sourcing e do multi-sourcing. 

Sing/~sourclng 	 Multl·sourcing 

Vantagens • 	Qualidade potencialmente melhor devido a 
maiores possibilidades de sistemas de garantia 
de qualidade 

• 	Relações mais fortes e mais duráveis 

• 	Maior dependência favorece maior comprometi
mento e esforço 

• 	Melhor comunicação 

• 	Cooperação mais fácil no desenvolvimento de 
novos produtos e serviços 

• 	Mais economias de escala 

• 	Maior confidencial idade 

Desvantagens • 	Maior vulnerabilidade a problemas caso ocor
ram falhas no fornecimento 

• 	Fornecedor individual mais afetado por flutua
ções no volume de demanda 

• 	Fornecedor pode forçar preços para cima caso 
não haja alternativas de fo rneCImento 

• 	Comprador pode forçar preço baixo mediante 
concorrência dos fornecedores 

• 	Possibilidade de mudar de fornecedor caso 
ocorram falhas no fornecimento 

• 	Várias fontes de conhecimento e especialização 
disponíveis 

• 	Dificuldade de encorajar o oomprometimento 
do fo rnecedor 

• Maior dificuldade de desenvolver sistemas de 
garantia da qualidade eficazes 

• 	Maior esforço requerido para comunicação 

• Fornecedores tendem a investir menos em no
vos processos 

• 	Maior dificuldade de obter economias de escala 



422 PLAN EJAMENTO E CONTROLE 

tou que seus fornecedores não lhe dedicassem 
mais do que 20% de seu faturamento tota1.3 Visa
va com isso prevenir que os fornecedores se tor
nassem excessivamente dependentes da empresa. 
A empresa compradora poderia, então, variar 
seus volumes de compra para cima e para baixo 
sem levar seu fornecedor à falência. Entretanto, 
apesar dessas vantagens, parece haver uma ten
dência para que as organizações reduzam sua 
base de fornecedores em termos do número de 
empresas que fornecem um produto ou serviço. 
Por exemplo, a Rank Xerox, empresa de copiado
ras, reduziu sua base de fornecedores de 5.000 
para pouco menos de. 300 num período de seis 
anos. 4 

Compra, Internet e comércio eletrônico 

Há alguns anos, os meios eletrônicos têm 
sido usados por empresas para confirmar pedidos 
de compras e assegurar pagamento aos fornece
dores. O desenvolvimento rápido da Internet, en
tretanto, abriu potencial para mudanças muito 
mais fundamentais no comportamento de com
pras. Em parte, isso foi o resultado de informa
ções de fornecedores colocadas à disposição pela 
Internet. Anteriormente, o comprador de compo
nentes industriais poderia estar predisposto a re
tornar aos fornecedores que estava usando antes. 
Existia inércia no processo de compra devido aos 
custos de procurar por novos fornecedores . Ao 
facilitar a procura por fornecedores alternativos, 
a Internet muda a economia do processo de pro
cura e oferece potencial para buscas mais am
plas. Também mudou a economia de escala em 
compras. Compradores que requerem volumes 
relativamente mais baixos com maior facilidade 
conseguem agrupar-se de modo a criar pedidos de 
porte suficiente para garantir preços mais baixos. 

Na verdade, a influência da Internet (ou, 
mais exatamente, a World Wide Web) no compor
tamento do comprador não está confinada ao co
mércio eletrônico (e-commerce). Geralmente, o 
comércio eletrônico significa a troca que de fato 
acontece pela Internet. Presume-se que se trate, 
normalmente, de um comprador que visita o 

3 SABLE, C.; HERRIGEL, G.; KAZIS, R. ; DEEG, R. 
How to keep ma ture industries innovative. Technology Re
vi w, v. 90, nQ 3, 1987. 

4 MORGAN, N. I. The purchasing revolution. Ma c-
Kinsey Quarterly, Spring 1987. 

website de um vendedor, coloca um pedido por 
peças e efetua o pagamento (também pelo site). 
A web, no entanto, é também importante fonte 
de compra de informação. Para cada 1% de tran
sações de empresas diretamente efetuadas via 
Internet, devem existir 5% ou 6% de empresas 
que, em algum momento, envolveram a rede, 
provavelmente com compradores potenciais 
usando-a para comparar preços ou obter infor
mações técnicas. 

Uma utilização cada vez mais comum da 
tecnologia de Internet em compras (ou e-procure
ment, como algumas vezes é conhecida) é a liga
ção para grandes empresas ou grupos de empre
sas de seus sistemas de comércio eletrônico para 
uma "troca" comum. Em sua forma mais sofisti
cada, tal troca pode estar ligada aos sistemas de 
informação da própria empresa de compras (veja 
a discussão sobre o ERP no Capítulo 14). Muitas 
grandes empresas automotivas, de engenharia ou 
petroquímicas, por exemplo, adotaram tal abor
dagem. Típicos entre os motivos dessas empresas 
são aqueles argumentados pela Shell Services 
International, parte da gigante petroquímica. 5 

"Procurement é um primeiro passo ób
vio em comércio eletrônico. Primeiro, comprar 
pela rede é mais inteligente e barato do que 
de qualquer outra forma. Segundo, permite 
que você agregue, gaste e pergunte-se: Devo 
gastar esse dinheiro ou deveria estar ganhan
do um desconto maior? Terceiro, encoraja que 
novos serviços apareçam, como crédito, segu
ros e empréstimos." 

Comentário crítico 

Nem todos estão satisfeitos com e-procurement. 
Alguns o vêem como uma forma de impedir o desenvol
vimento de relacionamentos mais próximos do tipo de 
parcerias que, no longo prazo, podem trazer retornos 
muito maiores. Alguns fabricantes de carros japoneses, 
em particular, são céticos quanto a maior envolvimento 
com e-procurement. Por exemplo, enquanto a Toyota 
Motor, o terceiro maior fabricante de carros do mundo, 
não se juntou à Ford, à General Motors e à Daimler 
Chrysler em um portal de comércio com base na rede, 
suas compras eram limitadas a negociar itens como pa
rafusos, porcas e material básico de escritório. A razão 
principal para sua relutância é que tradicionalmente a 

5 GRAD, C. A network of supplies to be woven imo 
the web. Financiai Tim es, 9 Feb. 2000. 



empresa tem ganhado vantagem competitiva por estabe
lecer relacionamentos de longo prazo com seus fornece
dores. Isso significa estabelecer confiança, obter com
preensão das aspirações comerciais dos parceiros e não 
espremê-los até o último centavo no curto prazo (veja a 
discussão sobre os relacionamentos de parceria mais 
adiante). Seguindo esta abordagem, o e-procurement 
que foi usado principalmente para baixar os custos pode 
fazer mais mal do que bem.6 

Redes Keiretsu 

Keiretsu é um termo em japonês usado para 
descrever a coalizão de empresas que formam 
uma "rede de fornecedores" para um fabricante 
(normalmente grande). Na fonna usual, o gran
de fabricante dará apoio financeiro para aqueles 
fornecedores mediante empréstimos, ou mesmo 
participação acionária nas empresas. Espera-se 
que os membros do keiretsu estejam comprometi
dos em ' oferecer serviço de excelência, expertise 
técnica e melhorias de qualidade para o fabrican
te. Em retorno, o fabricante assegura aos mem
bros da coalizão continuidade de demanda por 
longo prazo. Recentemente, o keiretsu tem sido 
criticado por ser muito amável em seus relacio
namentos. Argumenta-se que, sem uma concor
rência mais aberta, a coalizão dos membros tor
na-se menos inovadora. 

Fonte global 

Um dos principais desenvolvimentos de ca
deia de suprimentos dos últimos anos tem sido a 
expansão na proporção de produtos e (ocasio
nalmente) serviços, cujas empresas estão dispos
tas a comprar de fontes fo ra do país . Tradicio
nalmente, mesmo empresas que exportavam 
bens e produtos para todo o mundo (quer dizer, 
eram internacionais no seu lado de demanda) 
ainda compravam a maioria de seus suprimentos 
de fornecedores locais (ou seja, não eram inter
nacionais no seu lado de oferta). Isso mudou - as 
empresas estão cada vez mais dispostas a procu
rar fornecedores fora dos seus países. Existem vá
rias razões para isso: 

• A fo rmação de blocos de comércio em di
ferentes partes do mundo tem tido o efei

HAR..\!EY, A. Up close but impersonal. Financiai 
Times, 10 Mai. 2000. 
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to de baixar as barreiras tarifárias, ao me
nos dentro desses blocos. Por exemplo, o 
desenvolvimento de um único mercado 
dentro da União Européia (EU), do Acor
do de Livre Comércio da América do Nor
te (Nafta) e do Mercado Comum do Cone 
Sul (Mercosul) facilitou as trocas interna
cionais dentro das regiões. 

• 	As infra-estruturas de transporte são con
sideravelmente mais sofisticadas e baratas 
do que antes. As operações supereficien
tes dos portos de Roterdã e Cingapura, 
por exemplo, os sistemas rodoviários e 
ferroviários integrados, o desenvolvimen
to conjunto de sistemas de rotas rodoviá
rias e o frete aéreo mais barato, todos re
duziram algumas barreiras de custo para 
o comércio internacional. 

• Talvez um 	dado ainda mais significativo 
seja o fato de que a concorrência mundial 
mais acirrada forçou as empresas a procu
rarem reduzir seus custos totais. Conside
rando que em muitas indústrias os compo
nentes comprados são a maior parte dos 
custos operacionais, uma estratégia óbvia 
é comprar onde é mais barato. Assim, por 
exemplo, muitos fabricantes de roupas lo
calizam-se onde os custos de mão-de-obra 
sejam relativamente menores. 

Existem, é claro, problemas com as compras 
globais. Os riscos de aumentar a complexidade e 
a distância precisam ser administrados cuidado
samente. Em particular, os seguintes pontos são 
importantes: 

• 	 Os fornecedores que estão significativa
mente distantes necessitam transportar 
seus produtos por um longo percurso. Os 
riscos de atraso e retenções podem ser 
muito maiores do que quando a compra é 
local. 

• 	 Negociar com fornecedores cuja língua 
nativa é diferente da do comprador torna 
a comunicação mais difícil e pode levar a 
mal-entendidos sobre os termos do con
trato . 

• Nem sempre é possível investigar fornece
dores a longa distância. Empresas podem, 
inadvertidamente, desenvolver relaciona
mentos com fornecedores cuja prática de 

6 
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trabalho seja muito diferente de sua pró
pria postura ética (uso de mão-de-obra in
fantil, práticas de trabalho inseguras, uso 
de propinas etc.). 

Valor consolidado da GP 

O grupo GP é uma empresa de comércio e trans
porte sediada em Bancoc. Empresa familiar, foi fundada 
há 125 anos na Birmânia e envolve 20 empresas por 
todo o mundo, especializadas em comércio de commodi
ties, fretagem e gestão de navios. Kirit Shah, o executi
vo-chefe e proprietátio do grupo, explica o tamanho das 
operações de comércio: 

"Nos fretamos cerca de 200 navios por ano, 
então temos sempre 20 ou 30 na vios em algum 
lugar da cadeia entre carregamento. viagem e 
descarregamento. " 

Uma capaCidade-chave do grupo é completar os na
vios com cargas consolidadas. O Sr. Shah explica: 

"Consolidamos lotes de pequenos compra
dores até encher o navio omáximo que podemos. 
Deixe-me dar um exemplo. Pegue o grão de soja 
vindo da índia. Um ve ndedor indiano típICO é ca 
paz de fornecer entre 500 e 1.000 toneladas. 
Entretanto, o navio pode carregar 20.000 tonela 
das, então juntamos uma dúzia desses vendedo
res e de cinco a se te compradores no destino, O 
que fizemos foi consolidar a oferta de urna re
gião e consolidar a demanda de um destino. Con
seguimos isso tendo nossas próprias instalações 
no porto. Possuímos nosso próprio armazém, 
possuímos nossos próprios ancoradouros e nos
sos navios fretados. Toda a carga econsolidada 
no depósito do porto e enviamos somente quando 
ela está pronta em termos de quantidade e qualI
dade. Dessa forma, temos sido capazes de con
trolar os carregamentos de forma melhor do que 
os outros comerciantes. Exige muito planeja
mento possuir um carregamento pronto para de
terminada data. Devido à experiência, sabemos 
que temos que convocar produtos de vendedores 
diferentes em momentos di ferentes. Para alguns 
fornecedores. é necessário convocar os produtos 
com 30 dias de antecedência, outros com 15 
dias ou 10 dias, dependendo do nível de organi
zação deles. Temos que assegurar que o carre
gamento por navio seja pontual, porque existem 
muitas penalidades por atraso. Não é fácil, por
que estamos lidando com fabricantes e compra
dores de todas as partes do mundo. " 

O grupo GP também ajuda os fornecedores a de
senvolver os países para atender aos padrões impostos 
por muitos com pradores. 

"A qualidade de bens como o arroz é esta
belecida pelo comprador, geralmente em um paíS 
desenvolvido. Entretanto, é muito difícil para um 
fazendeiro pobre , a 600 milhas de um porto, 
atender aos nossos padrões", explica o Sr. Shah. 
"Tentamos, então, ajudar os produtores a fazer 
isso. Oque tipicamente acontece em países me
nos desenvolvidos é que os vendedores precisam 
ser muito cuidadosos com as quantias que gas
tam. Como resultado, eles desenvolvem tolerân
cia para a imperfeição. Compradores, no entanto, 
como grandes companhias alimentícias japone
sas sempre querem as coisas 100% certas. 
Assim. por exemplo, quando empacota o arroz, o 
fornecedor pode usar sacos de polipropileno de 
100 gramas quandO de veria ter usado sacos de 
110 gramas, só para economizar 15 centavos por 
tonelada. Em vez de vedar duplamente os sacos, ,
usa só uma vedação, novamente economizando/ 
15 centa vos por tonelada. Quando imprime os sa l 
cos, não utiliza tintas boas o suficiente, e com o 
sucessivo manuseio as impressões desapare
cem, mais uma vez economizando 15 centavos 
por tonelada. Oproble ma é que o comprador pa
garia prontamente $ 300 por tonelada de arroz de 
primeira qualidade. Mas pela mesma qualidade 
de arroz da [ndia ou Indonésia, Vietnã, partes da 
África ou partes da antiga União Soviética, ele 
só pagará $ 270, 10% a menos. Por quê?Porque, 
embora o rrOl seja de boa qualidade, quando 
compra da lndia, ele compra toda uma horda de 
incertezas junto. Será que o carregamento che- , 
gará a tempo? Será que os sacos virão perfeitos? 
As impressões corre tas? Os sacos fechados cor
retamente, com o peso certo? Essas incertezas 
adic ionam-se ao preço de venda, portanto, é 
preciso dar um desconto. Além disso, preciso 
manusear mais o produto e gastar mais dinheiro 
no destino para deixar tudo de forma correta. 
Como resultado, o vendedor talvez receba $ 30 a 
menos por tonelada por algo pelo qual tentamos 
economizar 50 centa vos. 

Esta é uma área em que acredito que nossa 
empresa ajude. Cobramos de nossos comprado
res $ 280 por tonelada de arroz. Alguns compra
dores irão pagar isso quando experimentarem o 
produto, nosso fornecimento e confiabilidade, 
porque controlamos o porto e o armazém e temos 
pessoas na cadeia superviSionando os vários es
tágios, o que custa um pouco de dinheiro. No en
tanto, eles nos pagarão $ 10 acima do preço de 
mercado. Isso permite que eu pague $ 5 para o 
meu fornecedor, para que ele não precise fazer 
os ataI/lOs de economia, e isso permite que eu 
ganhe $ 5. Essa é a forma como eu adiciono va
Iar na cadeia de suprimentos. " 
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ma"" 13.5 Sistemas de estoques de múltiplos estágios. 

Questões 

1, 	 Quais são as tarefas importantes Que o grupo GP 
precisa acertar para continuar a manter ti desempe
nho de seu negócio de "consolidação"? 

2, 	 Como o grupo GP adiciona valor em cada estágio da 
cadeia do arroz? 

GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA 

No lado da demanda da empresa, produtos 
e serviços devem ser transferidos ou movidos 
para o cliente. No caso de empresas de manufa
rura, isso envolve o transporte físico de bens des
-le a empresa de manufatura até o cliente. No 
caso de serviços de alto contato com o cliente, o 
-aviço é criado na presença do cliente. Aqui, li
::ramo-nos a empresas de manufatura que ne

_5sitam que seus produtos sejam fisicamente 
isrribuídos aos clientes (e implicitamente a es

operações de transporte, como empresas e 
'Sporte de carga, cuja principal atividade é a 
ibuição física), 

Algumas vezes, o temo logística é usado 
o análogo a gestão da distribuição física. Ori

- almente, o termo relacionava-se com o movi
,.0 e a coordenação de tropas e fomecimen

ibtares. Mais recentemente, tem sido usado 
descrever a gestão da distribuição física 
do consumidor imediato, ao longo da cadeia 

o consumidor final. 

Sistf!mm de estoque de múltiplos estágios 

'0 Capftulo 12, identificamos alguns siste
últiplos estágios. Nós nos referíamos a 

materiais que fluem através de um sistema e são 
estocados em diferentes pontos, inclusive fora da 
empresa, antes que sejam entregues aos clientes. 
A Figura 13.5 ilustra o lado da demanda de siste
mas de múltiplos estágios que foram descritos no 
Capítulo 12. Neste caso, o fabricante de artigos 
de vestuário, após manufaturar seus produtos, 
irá estocá-los em seu próprio armazém de produ
tos acabados, Deste ponto, eles serão transporta
dos a armazéns regionais, cuja função é servir 
como ponto de distribuição para o varejo. Quan
do o varejo requerer o recebimento de peças de 
vestuário, irá requisitá-las ao armazém local, Q.ue 
providenciará o transporte desses produtos para 
a loja varejista. A função do armazém é servir 
como estágio intermediário no sistema de distri
buição, de modo que o produtor não tenha que 
atender a cada cliente individual. Do ponto de 
vista dos clientes, isso também significa que eles 
não terão que lidar com um grande número de 
fornecedores. 

Armazéns podem simplificar Totas e 
comunicações 

Para compreender como os armazéns po
dem simplificar a distribuição física, considere a 
Figura 13.6. Aqui, uma empresa de manufatura 
que tem três fábricas está abastecendo seis clien
tes. No arranjo da Figura 13.6 (a), cada fábrica 
abastece cada cliente. Isso significa que há um 
total de 18 rotas (uma entre cada par fábri
ca-cliente). Cada fábrica deve ter linhas de comu
nicação separadas com os seis clientes e cada 
cUente vai precisar comunicar-se diretamente 
com cada uma das três fábricas. Considere, ago
ra, o arranjo da parte inferior na Figura 13.6 (b). 
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(a) 18 rotas 

6 contatos 

3 contatos 

(b) 12 rotas 

3 contatos 

Cliente Cliente Cliente 1 contato 

Wa"" 13.6 A introdução de um estágio de armazenagem num sistema de distribuição física multiescalo
nada pode simplificar as rotas e a comunicação. 

Dois armazéns regionais foram colocados entre 
as fábricas e os clientes. As três fábricas agora 
distribuem seus produtos para os dois annazéns 
regionais, a partir dos quais seus clientes locais 
são abastecidos. O número total de rotas fo i re
duzido de 18 para 12. Provavelmente, o mais im
portante é que cada fábrica agora tem que tratar 
diretamente com apenas duas fontes de demanda 
para seus produtos, em vez das seis anteriores. 
De forma similar, cada cliente agora tem que tra
tar com apenas um fornecedor (seu armazém lo
cal) em vez dos três anteriores. 

Gestão da distribuição fís ica e Internet 

O potencial oferecido por comunicações de 
Internet em gestão da distribuição física possui 
dois grandes efeitos. O primeiro é disponibilizar 
a informação mais prontamente ao longo da ca-' 
deia de suprimentos. Isso significa que as empre
sas de transporte, armazéns, fornecedores e con
sumidores que participam da cadeia podem 
compartilhar o conhecimento de onde os produ
tos estão na cadeia (e algumas vezes para onde 

vão depois) . Isso permite que as operações den
tro da cadeia coordenem suas atividades mais 
rapidamente. Também oferece o potencial para 
algumas economias de custo significativas. Por 
exemplo, uma questão importante para as em
presas de transporte é o frete de retorno. Quando 
uma empresa é contratada para transportar bens 
de A até B, seus veículos talvez precisem retornar 
de B até A vazios na programação de tempo. 
Com o aumento de informação disponível pela 
Internet, a possibilidade de conseguir fretes de 
retorno aumenta. Claramente, as empresas que 
podem carregar seus veículos em ambas as dire
ções terão custos significativamente menores por 
distância percorrida do que aquelas cujos veícu
los ficaram vazios na metade de volta da viagem. 

O segundo impacto da Internet têm sido as 
transações diretas com o consumidor, parte da 
cadeia e suprimentos (B2C - business to consu
mer, veja a discussão nos relacionamentos da ca
deia de suprimentos a seguir). Enquanto nos últi
mos anos verificou-se um aumento do número de 
produtos comprados on line , a maioria dos pro
dutos ainda precisa ser transportada fisicamente 
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até o consumidor. Freqüentemente, os primeiros 
varejistas eletrônicos incorreram em muitos pro
blemas para cumprir sua tarefa de executar o pe
dido, na hora de fornecer de fato os produtos a 
seus consumidores. Em parte, isso ocorria devido 
ao fato de que muitos armazéns tradicionais e 
operações de distribuição não estavam projeta
dos para o cumprimento do comércio eletrônico. 
Fornecer operação de varejo do tipo "tijolo e ar
gamassa" exige veículos relativamente grandes 
para movimentar quantidades relativamente 
grandes de produtos em pallets dos armazéns até 
as lojas. Distribuir aos consumidores que tenham 
comprado os bens pela Internet exige grande nú
mero de pedidos relativamente pequenos e indi
viduais a serem entregues, todos os quais podem 
ser diferentes. Alguns varejistas tradicionais que 
mudaram parte do seu negócio para transações 
on line têm enfrentado o dilema de ter de apren
der novas habilidades de distribuição fís ica ou 
subcontratar suas operações de distribuição. 

Gestão de materiais 

Este conceito originou-se na função de com
pras de empresas que compreenderam a impor
tância de integrar fluxo de materiais e suas fun
ções de suporte, tanto por meio do negócio como 
do fornecimento aos clientes imediatos. Isso in
clui as funções de compras, de acompanhamento, 
gestão de estoques, gestão de armazenagem, pla
nejamento e controle de produção e gestão de 
distribuição física. 

A gestão de materiais era vista como um 
meio de reduzir "os custos totais associados com 
a aquisição e a gestão de materiais". 7 Os diferen
tes estágios da movimentação de materiais, atra
vés de um sistema multiescaionado, são normal
mente isolados utilizando-se estoques, com o 
mostrado na Figura 13.7. Quando a gestão de 
materiais não integra diferentes estágios, estes 
são geralmente gerenciados por pessoas diferen
tes, reportando-se a diferentes gestores, dentro 
da organização. Essas diferentes funções são ge
renciadas separadamente, cada uma com seus 
objetivos, cada uma otimizando sua pequena 
parte do sistema de fluxo de materiais total. 

LEE, L. ; DOBLER. D. W. Purchasing and material 
ma nagement. McGraw-Hi ll , 1977. 

Merchandising 

Em operações de varejo, a tarefa de com
pras é freqüentemente combinada com as tarefas 
de vendas e distribuição física, num conjunto de
nominado merchandising. Tipicamente, um pro
fissional de merchandising tem a responsabilida
de de organizar as vendas para os clientes de 
varejo, estabelecer o arranjo fís ico da loja, gerir 
os estoques e as compras . Isso se deve ao fato de 
que as compras no varejo devem estar direta
mente ligadas às vendas diárias, para assegurar 
que o correto mix de produtos esteja disponível 
para que os clientes comprem em determinado 
momento. Por exemplo, compradores de produ
tos de moda devem entender o que será vendido 
e como as roupas serão apresentadas nas vitrines 
das lojas. No varejo de comida, os compradores 
especificam em detalhe as embalagens em ter
mos de materiais e processo de impressão, para 
assegurar que os produtos pareçam atraentes 
quando apresentados nas lojas. As tendências 
diárias de vendas em algumas situações de varejo 
(tipicamente alimentação e moda) podem variar 
tremendamente. A reposição de itens de estoque 
deve ser bastante rápida para evitar prateleiras 
vazias. Sistemas de ponto-de-venda eletrônicos 
ajudam o planejamento e o controle da movi
mentação rápida de produtos de consumo; à me
dida que os itens são registrados e vendidos no 
balcão, um sinal de reposição é enviado ao cen
tro de distribuição para que novas quantidades 
sejam entregues. Para facilitar esse contato, mui
tas operações de varejo utilizam códigos de bar
ras para atualizar seus registros de estoque e rea
bastecer suas prateleiras. 

TIPOS DE RELACIONAMENTOS EM 
CADEIAS DE SUPRIMENTOS 

Do ponto de vista das operações individuais 
dentro da cadeia de suprimentos, uma das ques
tões-chaves é como elas devem administrar seus 

. relacionamentos com seus fornecedores e consu
midores imediatos. O comportamento de toda a 
cadeia de suprimentos é, afinal de contas, cons
truído de relacionamentos que são formados en
tre pares individuais da cadeia. É importante, 
desta forma, ter um quadro de referência que nos 
ajude a compreender as diferentes maneiras pe

7 
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las quais os relacionamentos da cadeia de supri 
mentos podem ser desenvolvidos. 

Relacionamentos de negócios ou de 
consumidores? 

o crescimento no e-commerce estabeleceu 
ampla categorização dos relacionamentos da ca
deia de suprimentos. Isso ocorreu porque as em
presas de Internet tenderam a manter o foco em 
um dos quatro setores de mercado definido por 
"quem está fornece ndo para quem". A Figura 
13.8 ilustra essa categorização. 

A distinção usada na Figura 13.8 é entre o 
relacionamento no elo final da cadeia de supri 
mento, envolvendo o consumidor final, e em um 
dos elos anteriores da cadeia de suprimentos, en
volvendo dois negócios comerciais. Portanto, re
lacionamentos de negócios a negócios são, de 
longe, mais comuns no contexto da cadeia de su 
primentos e incluem algumas redes de troca de 
e-procurement discutidas anteriormente. Relacio 
namentos de negócios a consumidores incluem 
tanto varejistas "tijolo e argamassa" quanto vare 
jistas on line. As duas categorias finais são, de al
guma forma, mais recentes. Os relacionamentos 
B2C envolvem consumidores que despacham 
suas necessidades pela rede e estabelecem o pre
ço que estão dispostos a pagar. Empresas, então, 

decidem se oferecem o solicitado por aquele pre
ço. Relacionamentos C2C incluem trocas on line 
e serviços de leilão oferecidos por algumas em
presas. Nesse cap ítulo, lidamos quase exclusiva
mente com relacionamento B2B. 

Tipos de relacionamento negócio a negócio 

Uma forma conveniente de categorizar os 
relacionamentos da cadeia de suprimentos é exa
minar a extensão e a natureza daquilo que a em
presa escolhe terceirizar a fornecedores. Duas di
mensões são particularmente importantes - o 
que a empresa escolheu terceirizar e para quem 
ela escolheu terceirizar. 

Em termos do que é comprado, algumas 
questões-chaves são: 

• Quantas atividades são terceirizadas (des
de fazer tudo na empresa em um extremo 
até terceirizar tudo no outro extremo)? 

• Quão importantes são as atividades ter
ceirizadas (desde terceirizar somente ati
vidades triviais em um extremo até tercei
rizar as atividades centrais no outro 
extremo)? 

Em termos de quem é escolhido para forne
cer os produtos e serviços, novamente duas ques
tões são importantes: 
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Empresa 

Consumidor 

B2B 
Relacionamento: 
• Mais comum. Presente em toda a rede 

exceto no último elo da cadeia de 
suprimentos. 

Exemplos de e-commerce: 
• Redes EDI 
• Troca de Informações da Tesco 

B2e 
Relacionamento: 
• Operações varejistas 
• Operações de catálogo etc 

Exemplos de e-commerce: 
• Varejistas da Internet 
• Amazon .com etc. 

C2B C2e 
Relacionamento: Relacionamento: 
• Consumidor "oferece", a empresa • Transações de leilão. "swap" e trading 

responde 
Exemplos de e-commerce~ 

Exemplos de e-commerce: • Sites especializados de 
• Algumas operadoras de passagens "colecionadores" 

aéreas • Ebay.com etc 
• Prlceline.com etc. 

13.8 Matriz de relacionamento consumidor/empresa. s 

• Quantos fornecedores 	serão usados pela 
operação (desde usar muitos fornecedores 
para desempenhar o mesmo conjunto de 
atividades em um extremo até um único 
fornecedor para cada atividade no outro 
extremo)? 

• Quão próximos são os relacionamentos 
(desde relacionamentos conflituosos em 
um extremo até relacionamentos próxi
mos e íntimos no outro extremo)? 

A Figura 13.9 ilustra essa forma de caracte
rizar os relacionamentos. Também identifica al
guns dos tipos mais comuns de relacionamentos 
e mostra algumas tendências de mudan~a dos re
lacionamentos da cadeia de suprimentos.9 

Integração vertical 

No Capítulo 6, identificamos as questões as 
sociadas com integração vertical - ou seja, quan

8 Baseada na revista The Economist. Shopping around 
lhe Web - A SUlvey of E-commerce, 26 Feb. 2000. 

9 SLACK, N.; LEWIS, M. Operations strategy. Finan
'al Times: Prentice HalJ, 2001. 

to da cadeia de suprimentos uma empresa deve 
possuir. Depois, lidamos co'm a configuração am
pla da capacidade, uma decisão de projeto muito 
estratégica. Aqui, estamos mais interessados nas 
decisões, de prazo ligeiramente ma.is curto. Em 
nível dia a dia (ou mês a mês), a decisão de inte
gração vertica1 é geralmente caracterizada como 
decisão de "fazer ou comprar". 

Decisão de fazer ou comprar 

Quando uma organização decide comprar 
produtos ou serviços de um fornecedor, está im
plicitamente tomando a decisão de não fabricar 
ou produzir ela mesma os produtos ou serviços. 
Isso pode nem sempre ser uma decisão fácil. Em 
alguns casos, a organização pode ser capaz de 
produzir componentes ou serviços a custo menor 
ou qualidade melhor do que seus fornecedores. 
Já em outros casos, fornecedores externos podem 
ser capazes de se especializar na produção de de
terminados componentes ou serviços e produ
zi-los com menores custos ou me1hor qualidade 
do que a própria empresa o faria. É parte da res
ponsabilidade da função de compras investigar 



430 PLAI'iEJAMENTO E CONIlWLE 

-§ 
~ 

(Q 

.t::! .= 
11)...... 
~ Ct> 
CI 

tCO Ct> -c:: 
U<\ ~ ~ 
co.. t::l-t: 

o o11) 
CL. -g~f;;:: . _CI 
(Q 

' Ct> 
11) 
~ 
cr 
o 

o 
"t:l 
f2 

Integração 
vertical 

Fornecimento 

do mercado 


nacional 


Fornecimento 
em "parceria" 

Negócios Operação 
"Spot" vi rtual de 
virtuais longo prazo 

Conflituoso. "queda Fechado, 
de braço" com com poucos 

muitos fornecedores fornecedores 
Quem fornece para a organização 

Wa"" 13.9 Tipos de relacionamento da cadeia de suprimentos. 

se a empresa estará mais bem selvida comprando 
produtos e serviços de fornecedores externos ou 
produzindo-os em casa. 

Normalmente, o principal critério utilizado 
para a decisão de fazer ou comprar é financeiro. 
Se urna empresa pode produzir um produto ou 
serviço com custos menores do que obtê-los no 
mercado, é provável que ela assim o faça, a me
nos que haja outras razões para não fazer. Entre
tanto, a análise financeira envolvida nem sempre 
é simples de ser feita. A decisão geralmente pre
cisa ser baseada no custo marginal de produzir 
alguma coisa internamente. O custo marginal é o 
custo extra no qual a empresa incorre ao produ
zir o produto ou serviço. Por exemplo: se uma 
empresa já tem equipamento e pessoal necessários 
para fabricar determinado produto e há capaci
dade disponível para produzir esse produto, o 
custo extra ou marginal de produzir internamen
te será o custo variável associado com sua produ
ção. Em outros casos, uma empresa pode decidir 
com base em outros aspectos que não o custo. 
Uma lógica que se torna popular para justificar a 
compra de serviços, por exemplo, é que esses ser
viços não são fundamentais para a atividade 
principal da empresa. Muitas empresas estão, 

cada vez mais, utilizando a prática de terceiriza
ção, subcontratando serviços como transporte, 
limpeza, processamento de dados, alimentação e 
manutenção. Delegando esses serviços para espe
cialistas externos, a empresa se permite concen
trar-se naquilo que a faz ser competitiva no mer
cado (veja boxe sobre o serviço de alimentação 
da KLM). 

KLM Caterlng ServiceslO 

A KLM Catering Services é o maior fornecedor de 
suprimentos e alimentação para aeronaves no aeroporto 
de- Schiphol , nas proximidades de Amsterdã. A empresa, 
que emprega 1 200 funcionários, prepara todos os dias 
cerca de 30,000 refeições e "serve" a 200 vôos da KLM, 
além de 35 outras operadoras. Já não é mais uma sim
ples operação de preparação de comida; a maioria de 
suas atividades envolve a organização de todos os ser
viços de bordo, equipamento, comida e bebida, jornais, 
toalhas, fones de ouvido, entre outros. 

Em particu lar, a KLM Catering Services coloca ênfa
se considerável no trabalho coordenado com o pessoal 
de limpeza, carregadores de bagagem e equipes de ma
nutenção, visando garantir que as aeronaves sejam rapi

10 Funcionários da KLM. 
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damente preparadas para a partida (setup rápido). Nor
malmente, não há mais do que 40 minutos para todas 
essas atividades; logo, uma preparação completa e o se
qüenciamento adequados são essenciais. Essas necessi 
dades de velocidade econfiabilidade já seriam suficiente
mente difíceis de conseguir num ambiente estável ; há, 
ainda, grande variedade de incertezas a serem gerencia
das. Embora a KLM Catering Services seja aVisada do 
número provável de passageiros para cada vôo (previ
sões são fornecidas com 11 dias, quatro dias e 24 horas 
de antecedência) , o verdadeiro número mínimo de pas
sageiros para cada classe somente é fixado seis horas 
antes da decolagem (embora o número possa ainda ser 
aumentado devido a vendas de última hora) . Os acordos 
sobre cardápios são normalmente fixados por períodos 
de seis meses, mas as necessidades reais de cada vôo 
dependem do destino, do tipo de aeronave e do mix de 
passageiros por classe de bilhete. Portanto, embora os 
componentes básicos do serviço sejam simples, há enor
me complexidade na previsão e preparação do mix corre
to de itens para cada vôo. Finalmente, algumas vezes os 
pousos são atrasados, o que pressiona todo mundo a re 
duzir os tempos de ciclo e aperta a programação. 

Um problema adicional é que, embora a KLM use 
itens padronizados (como carrinhos de comida, talheres, 
bandejas e descartáveis) , outras companhias aéreas têm 
necessidades completamente diferentes. O estoque de 
todos esses equipamentos segue junto com as aerona
ves. Alguns danificam-se ou se perdem, e podem facil
mente acumular-se noutros aeroportos. Se uma aerona
ve pousa sem o conjunto completo de equipamentos e 
outros itens, a empresa é obrigada a repor seu estoque, 
o qual é composto de mais de 15.000 itens diferentes. 

Questões 

1. 	 Por que uma empresa aérea utiliza os serviços de ali
mentação da KLM em vez de organizar seus próprios 
serviços de bordo? 

2. 	 Quais são os principais objetivos de operações Que 
os serviços de alimentação da KLM precisam alcan
çar de modo a satisfazer seus consumidores? 

3. 	 Por que é importante para as empresas aéreas redu
zir o tempo de espera quando uma aeronave pousa? 

Relacionamentos tradicionais de 
fornecimento de mercado 

o oposto de desempenhar urna operação 
dentro da empresa é comprar bens e serviços de 
fora numa forma "pura" de mercado, geralmente 
buscando o "melhor" fornecedor cada vez que é 
necessário comprar. Cada transação efetiva tor
na-se uma decisão separada. O relacionamento 

entre comprador e vendedor, portanto, pode ser 
de curto prazo. Uma vez que os bens e serviços 
são entregues e o pagamento é feito, pode não 
haver nenhuma negociação futura. Geralmente, 
consideram-se vantagens dos relacionamentos 
tradicionais de fornecimento: 

• 	 Eles mantêm a concorrência entre os for
necedores alternativos. Isso promove im
pulso constante entre os forne cedores 
para oferecer o melhor valor. 

• Um fornecedor especializado em um nú 
mero pequeno de produtos e serviços (ou 
talvez apenas um) , mas que os fornece 
para vários consumidores, pode obter 
economias de escala naturais. Isto permi
te que o fornecedor ofereça os produtos e 
serviços a um preço menor do que seria 
obtido se os consumidores desempenhas
sem as atividades eles próprios em escala 
menor. 

• 	 Existe uma flexibilidade inerente em for
necimento terceirizado. Se a demanda 
muda, os consumidores podem simples
mente alterar o número e o tipo de forne
cedores. Isto é uma alternativa bem mais 
rápida e simples do que ter que redirecio
nar suas atividades internas. 

• 	 As inovações podem ser exploradas inde
pendentemente de onde se originem. Os 
fornecedores especiali zados possuem 
mais chances de aparecer com inovações 
em produtos e serviços, que podem ser 
comprados de forma mais rápida e barata 
do que seria o caso se a própria empresa 
estivesse tentando inovar. 

• Elas podem ajudar as operações a concen
trar atenção nas atividades centrais. Um 
negócio não pode ser bom em tudo. É 
sensato, portanto, concentrar nas ativida
des importantes e terceirizar o resto. 

Existem, no entanto, desvantagens em com
prar de forma totalmente "mercado livre": 

• Pode haver incertezas de mercado. Uma 
vez que um pedido foi colocado, é difícil 
manter o controle sobre a maneira como 
aquele pedido será cumprido. 

• Escolher de quem comprar consome tem
po e esforço. Obter informação suficiente 
e tomar decisões continuamente são, elas 
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mesmas, decisões que necessitam de re
cursos. 

• Existem riscos estratégicos em subcontra
tar atividades de outras empresas. Con
fiança demasiada em terceirização pode 
esvaziar a empresa, deixando-a sem capa
citações internas que possam ser explora
das em seu mercado. 

Relacionamentos de curto prazo podem ser 
usados como experiência quando novas empresas 
estiverem sendo consideradas como fornecedores 
mais regulares. Além disso, muitas compras que 
são feitas por operações são únicas ou muito irre
gulares. Por exemplo, a substituição de todas as 
janelas de um bloco de escritório de uma empre
sa iria, tipicamente, envolver esse tipo de relacio
namento de mercado baseado em licitação OID

petitiva, ao passo que a mesma empresa pode 
'desenvolver relacionamento de longo prazo com 
seus fornecedores de serviços de limpeza. Em al
gumas operações do setor público, as compras 
são ainda baseadas em contratos de curto prazo. 
Isso pode ser explicado pela necessidade de pro
var que o dinheiro público está sendo usado da 
forma mais idônea possível. Entretanto, esse tipo 
de relacionamento de curto prazo, orientado 
para preço, pode ter um lado negativo em tennos 
de apoio constante e confiabilidade. Isso pode 
significar que a decisão de comprar "pelo menor 
valor" pode, na verdade, envolver, com o tempo, 
custo total maior para a empresa compradora. 

Operações virtuais 

Uma forma extrema de atividades de tercei
rização operacional é a que envolve a operação 
virtual. As operações virtuais fazem, elas mes
mas, muito pouco mas baseiam-se em uma rede 
de fornecedores que podem fornecer produtos e 
serviços conforme a demanda. Geralmente, a 
rede de fornecedores utilizada por empresas vir
tuais muda com o tempo, algumas vezes dramati
camente. Uma rede pode ser formada para um 
projeto e depois dissolvida quando o projeto ter
mina. Por exemplo, algumas empresas de softwa
re e Internet são virtuais no sentido de que com
pram todos os serviços necessários para um 
desenvolvimento particular. Isso pode incluir não 
só o desenvolvimento de habilidades de software 
específicas, mas outras, como gestão de projeto, 

teste, aplicações de prototipagem, marketing, 
produção física e assim por diante. Grande parte 
da indústria de cinema de Hollywood opera des
sa forma. Uma empresa de produção pode com
prar e desenvolver uma idéia para um filme, mas 
ele é criado, editado e distribuído por uma rede 
de agentes, atores, técnicos, estúdios e empresas 
de distribuição. 

As vantagens de operações virtuais são cen
tradas largamente em torno da flexibilidade e ra
pidez com que operam e o fato de os riscos de in
vest imento em instalações de produção serem 
obviamente mais baixos do que em uma opera
ção convencional. As desvantagens vêm do efeito 
de "esvaziamento" mencionado anteriormente. 
Sem base sólida de recursos, uma empresa pode 
achar difícil manter e desenvolver um núcleo 
único de expertise técnica. Os recursos utilizados 
por empresas virtuais estarão quase certamente 
disponíveis para os concorrentes. De fato, a com
petência central de uma operação virtual baseia
se na habilidade de gerenciar sua rede de supri
mentos. 

Relacionamento de fornecimento em 
"parceria" 

Os relacionamentos de parceria em cadeias 
de suprimentos são, algumas vezes, vistos como 
compromissos entre a integração vertical, em um 
lado (o que possui os recursos fornecidos a você) 
e puro relacionamento de mercado, no outro 
lado (o que possui somente um relacionamento 
transacional com aqueles que fornecem a você). 
Embora isso seja de certa forma verdade, os rela
cionamentos de parceria não são somente sim
ples mistura de integração vertical com transa
ções de mercado, embora tentem alcançar 
algumas eficiências de coordenação e proximida
de da integração vertical, enquanto, ao mesmo 
tempo, tentam alcançar um relacionamento que 
possua um incentivo constante para aprimora
mento. Os relacionamentos de parceria são defi
nidos como: 11 

"acordos cooperativos relativamente duradou
ros entre empresas, envolvendo fluxos e liga
ções que usam os recursos e/ou estruturas de 

11 PARKHE, A. Strategic alliance structuring. Aca
demy of Management Journal , v. 36, p. 794-829, 1993. 



governança de organizações autônomas, para 
a realização conjunta de metas individuais 
associadas à missão corporativa de cada em
presa patrocinadora". 

O que isso significa é que espera-se que for
necedores e consumidores cooperem, comparti
lhando recursos e habilidades, para alcançar be
nefícios conjuntos além dos que esperariam obter 
agindo sozinhos. No centro do conceito de parce
ria está a questão da proximidade do relaciona
mento. Parcerias são relacionamentos próximos, 
cujo grau será influenciado por vários fatores , 
como segue: 

• Compartilhar 	sucesso. Uma atitude de 
compartilhar sucesso significa que ambos 
os parceiros trabalham juntos de modo a 
aumentar o volume total de benefício 
conjunto que receberão, em vez de mani
pular para maximizar sua própria contri
buição individual. 

• Expectativas 	de longo prazo. Relaciona
mentos de parceria implicam comprome
timentos de prazo relativamente longo, 
mas não necessariamente em relaciona
mentos permanentes. 

• Múltiplos pontos 	de contato. A comunica
ção entre parceiros não se dá somente por 
canais formais, mas pode ocorrer entre 
muitos indivíduos em ambas as empresas. 

• Aprendizagem conjunta . 	Os parceiros em 
um relacionamento estão comprometidos 
em aprender com a experiência e as per
cepções de cada um sobre as outras ope
rações dentro da cadeia. 

• 	Poucos relacionamentos. Embora os relacio
namentos de parceria não impliquem ne
cessariamente compras de uma única fon
te, existe comprometimento da parte dos 
parceiros em limitar o número de consu
midores e fornecedores com quem eles 
negociam. É difícil manter relacionamen
tos próximos com muitos parceiros dife
rentes de comércio. 

• 	Coordenação conjunta das atividades. De
vido ao fato de haver menos relaciona
mentos, torna-se possível coordenar as 
atividades como o fluxo de materiais ou 
serviço, pagamento e assim por diante. 

• Transparência 	 de informações. A troca 
aberta e eficiente de informações é vista 
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como elemento-chave em parcerias por
que ajuda a construir confiança entre 
parceiros. 

• 	Resolução conjunta dos problemas. Embora 
as parcerias nem sempre se desenvolvam 
suavemente, abordar os problemas em 
conjunto pode aumentar a proximidade 
com o tempo. 

• 	Confiança. Este é, provavelmente, o ele
mento-chave em relacionamentos de par
ceria. Nesse contexto, confiança significa 
a disposição de um parceiro de relacio
nar-se com o outro tendo o entendimento 
de que o relacionamento será benéfico 
para ambos, mesmo que isso não possa 
ser garantido. Confiança é largamente 
tida como o elemento-chave em parcerias 
de sucesso, mas também, de longe, o ele
mento mais difícil de ser desenvolvido e 
mantido. 

Suprimento enxuto 

O Prof. Lamming, da Bath University, pro
pôs um modelo de relacionamento cliente-for
necedor que transcende a simples parceria, o 
qual ele chama de suprimento enxuto . Seu argu
mento é que, no relacionamento de parceria, o 
fornecedor é ainda um parceiro júnior; no supri
mento enxuto, ambos, fornecedor e cliente, são 
parceiros iguais. A Tabela 13.2 ilustra algumas 
características do suprimento enxuto. 

Tanto nas relações de parceria como no su
primento enxuto, as fronteiras deixam de ser cla
ras, o que pode criar ligações estreitas entre as 
duas partes envolvidas. Entretanto, os parceiros 
não perdem sua identidade legal, como acontece 
em fusões ou aquisições. Eles também mantêm 
sua própria cultura, estrutura e possuem suas 
próprias estratégias. Inevitavelmente, entretanto, 
reduzem sua liberdade de ação, à medida que 
fortalecem seus laços com outras organizações. 

o Porto de Frutas de Roterdã em parceria com seus 
consumidores12 

O porto de Roterdã é o maior e o mais ocupado 
porto em todo o mundo; ocupa cerca de 5.000 hectares e 
possui aproximadamente 60 Quilômetros de ancoradou

12 Port of Rotterdam News, 1994. 
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Tabela 13.2 Conceito de Suprimento Enxuto de Lamming. 

. r •. 

I Fator 	 Características do suprimento enxuto 

Natureza da concorrência 	 Operação global; presença local 
Baseada na contribuição à tecnologia de produto 
Dependência de alianças e cooperação 

Como fornecedores são Envolvimento de fornecedores estabelecido desde o início 
selecionados pelos cli entes Esforços conjuntos de análise de valor e objetivos de custo 

Forneci mentos a partir de uma ou duas fontes 
Fornecedor provê benefícios globais 
Troca de fornecedor apenas como último recurso após tentativas de aprimoramento 

Troca de informação entre Transparência real; custos etc. 
forn ecedor e cliente Discussão de custos e volumes nos dois sentidos 

Informações técnicas e comerciais 
Intercâmbio eletrônico de dados (EDI - electronic data interchange) 
Sistema kanban para liberação de produção (veja o Capítulo 15) 

Gestão de capacidade 	 Discussão de investimentos regionais estratégicos 
Capacidade sincronizada 
Flexibilidade para lidar com flutuações 

Prática de entrega Verdadeiro just in time com kanban 

JIT local, a longa distância e internacional (veja o Capítulo 15) 


Tratamento das mudanças Reduções de preço baseadas em reduções de custo advindas de esforços conjuntos entre 
de preço fornecedor e cliente 

Atitude em re lação à Inspeção de recebimento torna-se redundante 
qualidade Acordo mútuo quanto a metas de qualidade 

Interação co ntínua (veja o Capítulo 18) 
Qualidade pe rfeita como meta 

Fonte: Adaptado de LAMMING, R. Beyond partnership: strategies for innovation and lean supply. Prentice Hall, 1993. 

ros e docas. Cerca de 32.000 navios usam o porto por 
ano, com manuseio de quase 300 milhões de toneladas 
de carga. Além de ser uma ligação vital na cadeia de su
primentos de inúmeras organizações, o porto também 
oferece serviços para as empresas de transporte que 
transportam produtos por seu intermédio. Énesse papel 
fornecedor de serviços - que prevê no futuro estar de
senvolvendo arranjos de parceria com seus maiores con
sumidores. A concorrência nos negócios do porto é for
te. Roterdã está ciente da intensa concorrência com 
outros grandes portos da Europa, como Hamburgo, 
Antuérpia, Zeebrugge e Bremen. Estabelecer parcerias 
com seus consumidores é uma reposta a tais pressões 
competitivas. 

Para concentrar foco na necessidade de seus con
sumidores, o porto criou áreas dedicadas de competên
c a distinta que podem apoiar as necessidades de consu
midores particulares. Uma dessas áreas é o Porto de 
Frutas, recentemente desenvolvido, onde se encontra a 
maior parte das frutas, sucos de frutas e negócios liga

dos a verduras, que compartilham instalações e infra
estrutura especialmente desenvolvidas. Esse desenvolvi
mento envolve 70 hectares de área nova, criados em 
aterros de bacias redundantes de cais. A logística interna 
desse local foi projetada para assegurar rápidos fluxos 
desses produtos altamente perecíveis combinando con
têineres, instalações de armazenagem e sistemas de 
transporte terrestre . A vantagem de concentrar todos os 
negócios relacionados com frutas em uma parte das do
cas é que todas as diferentes operações que fornecem 
serviços relacionados a manuseio de frutas podem agora 
interligar-se para assegurar rapidez de manuseio tanto 
do produto quanto da documentação. A administração 
do porto de frutas, despaChantes, funcionários de alfânde
ga, empresas de inspeção, comerciantes, membros do lei
lão de frutas, gerentes que controlam a temperatura dos 
armazéns e empresas de distribuição são "parceiros" 
que, por compreender as necessidades profissionais uns 
dos outros, formam uma ligação efetiva em suas cadeias 
de suprimento. 
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Questões 

1. 	 Como o porto de Roterdã está tentando influenciar 
seu relacionamento com os consumidores? 

2. 	 Em sua opinião, quais são as vantagens e desvanta
gens de desenvolver o Porto de Frutas? 

Relacionamentos como "permuta" 

Os relacionamentos entre os elos da cadeia 
de suprimentos são, algumas vezes, descritos em 
termos de fluxos entre as operações envolvidas. 
Esses fluxos podem ser de recursos transformados, 
como materiais, ou de recursos transformadores, 
como pessoas ou equipamentos. O temo usado 
para incluir todos os diferentes tipos de fluxo é 
permuta . 

Os diferentes tipos de relacionamento e os 
principais elementos de permuta nos relaciona
mentos são resumidos na Figura 13.10. 

COMPORTAMENTO DA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS 

Cadeias de suprimento são sistemas dinâmi
cos. Em algum ponto do tempo, centenas de ati
vidades e decisões estão acontecendo em algum 
lugar da cadeia. Algumas delas são resultados de 
políticas deliberadas de uma ou mais operações 
da cadeia. Outras são largamente reativas - to
mam decisões que, individualmente, podem pare
cer sensatas mas que terão efeitos negativos em 
toda a cadeia. Na parte final deste capítulo, trata
remos do comportamento da cadeia de suprimen
tos ao examinar o desempenho da cadeia inteira. 
Primeiro, examinaremos como as operações po
dem administrar suas cadeias de suprimento de 
diferentes formas, dependendo das exigências de 
seus consumidores. Segundo, examinaremos 
como as dinâmicas naturais do comportamento da 

Tipo de relacionamento Elementos de troca 	 Exemplos típicos 

Integração vertical 
Recursos prodUtivos 

Bens e serviços Empresas multi-divisionais 
Informação ClienteFornecedor p. ex.: alimento e química

Dinheiro eparticipação 
Controle erelatórios 

Relacionamentos de parceria 
Especificação de 

projeto Empresas co-fabricantes, 

~ 

Fornecedor Planos de médio e longo prazos Cliente joint-venture
Bens eserviços p. ex. : automotivas 

Conhecimento einvestimento 
1/ 

Relacionamentos de mercado de longo prazo 

Comprometimento de capacidade 
Especifícação de projeto

Fornecedor Previsão de demanda Cliente 
Ordens abertas e 

programas de entrega 

Relacionamentos de mercado de curto prazo 

Uma ou duas fontes 
de fornecimento preferencial. 
p. ex.: eletrônica de defesa 

Pedidos spot,Bens eserviços 
Cliente p. ex.: papelariaPedidos edocumentaçãoFornecedor 

W!1"F1 13.10 Elementos de troca em diferentes tipos de relacionamento. 
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cadeia de suprimentos afetam diferentes partes da 
cadeia. Finalmente, examinaremos como as em
presas tentam aprimorar o desempenho da cadeia 
de suprimentos. 

Política da cadeia de suprimentos 

Política da cadeia de suprimentos é a forma 
pela qual as operações na cadeia tentam influen
ciar seu comportamento, visando que ela seja 
apropriada às necessidades dos consumidores fi
nais. Isso nem sempre é fácil, especialmente 
quando a cadeia de suprimentos serve a dois 
conjuntos de consumidores finais. 

Por exemplo, muitos fabricantes de compo
nentes automotivos servem a dois grupos distin
tos de consumidores finais. Um grupo (o merca
do de veículos) compra carros que contêm seus 
'componentes; o outro grupo (o mercado de pe
ças sobressalentes) compra peças sobressalentes 
para reparo dos carros já em uso. O último grupo 
de consumidores é conhecido como pós-venda 
para componentes. Esses dois grupos são repre
sentados na Figura 13.11. 

As implicações, para a administração de 
operações, de gerenciar cadeias de suprimentos 
como essas, que possuem ramíficações para mais 

Cliente 

Concessionária .,-lI "Ii Ii Ii fSiJI li Ii li t 

~ 
Montadora do ---'---'L...-____ 

veículo 

de um consumidor final, são significativas. Neste 
caso, os fatores competitivos de importância para 
os fabricantes de veículos são fortemente centra
dos na obtenção de qualidade e preço. Os volu
mes exigidos por esses consumidores são altos e 
os fabricantes de veículos esforçam-se em estabi
lizar o controle e o planejamento de forma a dar 
alguma estabilidade para os fabricantes de com
ponentes. Esse é um negócio muito diferente do 
outro ramo da cadeia: o pós-venda. As demandas 
aqui são para uma variedade muito maior de pe
ças, já que o mercado precisa reparar veículos 
com até 20 anos de idade que ainda estão rodan
do. Rapidez de entrega também é um fator muito 
importante. Os reparos e serviços de veículos ge
ralmente precisam ser executados no mesmo dia 
e, na maior parte dos casos, a oficina não sabe 
quais peças serão necessárias até o momento em 
que o carro já estiver em reparo. O apoio técnico 
e de serviço de fabricantes de componentes é al
tamente necessário nos negócios das cadeias de 
suprimento de pós-venda, porque eles talvez 
não tenham a especialização necessária para re
solver todos os problemas de reparo que possam 
encontrar. 

Isso apresenta alguns problemas para os fa
bricantes de componentes que estão tentando ge
renciar suas cadeias de suprimento. De fato, eles 
possuem duas cadeias de suprimento muito dife-

Cliente 

/' 

)11111 F?IIII ilL 
= ,~ -" Instalador/oficina 

..Distribuidor local 

~ 
~ Distribuidor regional 

? 

Fabricante de autopeças 

Fornecedor de materiais 

m4iid 13.11 Dois importantes grupos de clientes servidos por umfabricante de autopeças. 



rentes, que valorizam fatores competitivos diver
sos. A forma como cada elo das duas cadeias de 
suprimentos será gerenciado, o papel do estoque, 
as prioridades de planejamento e controle e as 
negociações de preço serão, todos, bem diferen
tes em cada cadeia. Infelizmente, os componen
tes para ambas as cadeias talvez sejam fabricados 
na mesma operação. A menos que isso seja admi
nistrado com cuidado, ou que as operações divi
dam-se em duas cadeias, tal situação pode levar 
a objetivos conflitantes. 

Mercados diferentes significam políticas da 
cadeia de suprimentos diferentes 

A dúvida levantada pelo exemplo anterior é: 
"Como as cadeias de suprimento devem ser ad
ministradas quando as operações competem de 
formas diferentes em mercados diferentes?" Uma 
resposta, proposta pelo Prof. Marshall Fisher, da 
Warton Business School, é organizar as cadeias 
de suprimento que servem aos mercados indivi
duais de formas diferentes. 13 

Fisher indica que muitas empresas possuem 
produtos que parecem similares e que, de fato, 
competem entre si de várias formas. Fabricantes 
de sapatos podem produzir modelos clássicos 
que mudam pouco ao longo dos anos, e também 
modelos da moda, que duram uma ou duas esta
ções. Fabricantes de chocolate possuem linhas es
táveis que estão à venda há mais de 50 anos, mas 
também produtos "especiais" associados a um 
evento ou a um lançamento de filme . Estes últi
mos produtos podem vender por um período de 
meses. A demanda para os produtos anteriores 
será relativamente estável e previsível, mas a de" 
manda para os últimos produtos será muito mais 
incerta. Além disso, a margem de lucro comanda
da pelo produto inovador será provavelmente 
maior do que a do produto mais funcional. Entre
tanto, o preço (e, conseqüentemente, a margem) 
do produto inovador poderá cair rapidamente, 
uma vez que deixe de ser considerado moda pelo 
mercado. 

As políticas da cadeia de suprimentos consi
deradas apropriadas para produtos funcionais ou 

13 FISHER, M. L. What is the right supply chain for 
your product. Ha rvard Business Review, Mar./Apr. 1997. 
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produtos inovadores são chamadas por Fisher de 
políticas eficientes da cadeia de suprimentos e polí
ticas responsivas da cadeia de suprimentos, respec
tivamente. Políticas eficientes da cadeia de supri
mentos incluem estoques baixos, especialmente 
nas partes à jusante da rede, de modo a manter o 
tempo de atravessamento rápido, e reduzido vo
lume de capital preso no estoque. O estoque exis
tente na rede concentra-se, principalmente, nas 
operações de manufatura, onde se pode manter a 
utilização alta e, portanto, os custos de manufa
tura baixos. A informação precisa fluir rapida
mente abaixo e acima na cadeia, dos varejistas 
até o fabricante, de modo que as programações 
possam ter o máximo de tempo para serem ajus
tadas de forma eficiente. A cadeia é, então, admi
nistrada para assegurar que os produtos possam 
fluir abaixo na cadeia o mais rápido possível para 
reabastecer os poucos estoques que são mantidos 
à jusante. 

Por contraste, as políticas responsivas da ca
deia de suprimentos enfatizam os níveis altos de 
serviços e o suprimento responsivo ao consumi
dor final. O estoque na rede será disposto tão 
próximo quanto possível do consumidor. Dessa 
forma, a cadeia pode ainda suprir mesmo quan
do mudanças dramáticas acontecem na demanda 
do consumidor. O tempo de atravessamento rápi
do das partes à montante da cadeia ainda será 
necessário para reabastecer os estoques à jusan
te. Mas os estoques à jusante são necessários 
para assegurar altos níveis de disponibilidade 
para os consumidores finais. A Figura 13.12 ilus
tra como as diferentes políticas da cadeia de su
primentos casam-se com as diferentes exigências 
do mercado subentendidas por produtos funcio
nais e inovadores. 

Dinâmica da cadeia de suprimentos 

Foi demonstrado por Jay Forrester,: 4 nos 
anos 60, que. existe certa dinâmica entre empre
sas, numa cadeia de suprimentos, que causa erros, 
inexatidão e volatilidade, e que esses problemas 
são crescentes para empresas mais à montante 
da cadeia de suprimentos. Esse efeito (também 

14 FORRESTER, J . W. Industrial dynamics . MIT Press, 
1961. 
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Não combina 

Combina 

Previsível 1-1-
Po ucas mudanças I 

Baixa variedade I 
Preço estável , 

Lead time baixo I 
Margem baixa I 

Funcional • 

Combina 

Não combina 

--41 Imprevisível 
I Muitas mudanças 
I Alta variedade 
I Preço com descontos 
ILead time curto 
I Margem alta 

~ Inova dor 

Exigências de mercado 

Fonte: 	Adaptada de Fisher, M.C. What is the right supply chain four your product? Harvard Business Review. p. 105-116, 
Mar.!Apr. 1997. 

wai!;' 13.12 Combinando os recursos de operação na cadeia de suprimentos com as exigências de mer
cado. 

conhecido como efeito Forrester) é análogo à 
brincadeira infantil de telefone sem fio. A primei
ra criança cochicha uma mensagem para a próxi
ma, a qual, quer tenha escutado de forma clara 
ou não, cochicha uma interpretação para a próxi
ma criança e assim por diante. Quanto maior o 
número de crianças pelas quais a mensagem pas
sa, maior tende a ser a distorção. Quando o jogo 
termina e a última criança fala em voz alta qual é 
a mensagem, a primeira criança e as demais nor
malmente ficam espantadas com a distorção da 
mensagem original. 

o efeito Forrester não é causado somente 
por erros e distorções. De fato, a principal causa 
é um desejo racional e perfeitamente compreen
sível, de cada um dos diferentes elos na cadeia 
de suprimentos, de gerenciar suas taxas de pro
dução e níveis de estoque de maneira indepen
dente. Para demonstrar esse fenômeno, examine 
a taxa de produção e os níveis de estoque para a 
cadeia de suprimentos mostradas na Tabela 13.3. 
Essa é uma cadeia de suprimentos de quatro es
tágios, na qual uma montadora de equipamentos 
COEM - original equipment manufacturer) é servi
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Tabela 13.3 	 Flutuações dos níveis de produção ao longo da cadeia de suprimentos, devido a uma pequena 
mudança na demanda do cliente final. 

Fornecedor de Fornecedor de Fornecedor de Montadora de 

Período terceira camada segu nd a camada primeira camada equipamentos Demanda 

Prod. Estoque Prod. Estoque Prod. Estoque Prod. Estoque 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 I 100100 100 100 100 

2 20 100 60 100 80 100 90 100 9560 80 90 95 

3 180 60 120 80 I 100 90 95 95 95120 100 95 95 

4 60 120 90 100 95 95 95 95 9590 95 95 95 

5 100 90 95 95 95 95 
I 

95 95 9595 95 95 95 

6 95 95 95 95 95 95 95 95 9595 95 95 95 

~ 	~ ~ ~------
~Pedidos~Pedidos~ped i dos ~pedidos~
L.:.J 	 L...2..J L2..J ~ Mercado 

~ 	------~ ~ ~ 
Itens Itens Itens Itens 

(Note que todas as operações mantêm estoque em um perío dO) 

da por três camadas de fornecedores. A demanda 
que vem da montadora tem tido uma taxa de 
100 itens por período, mas no período 2 a de 
manda é reduzida para 95 itens por período. To
dos os estágios da cadeia de suprimentos traba
lham com o princípio de que devem manter 
estoque equivalente à demanda de um período. 
Trata-se de uma simplificação, embora não muito 
grosseira. Muitas empresas mantêm seus níveis 
de estoque proporcionais a suas taxas de deman
da. A coluna denominada Estoque mostra, para 
cada nível de fornecimento, o estoque inicial, no 
começo do período, e o estoque final, no fim do 
período. No início do período 2, a montadora 
tem 100 unidades de estoque (que é a taxa de 
demanda até o período 2). A demanda no per ío
do 2 é 95 e a montadora sabe que precisa produ
zir itens suficientes para terminar o período com 
95 em estoque (sendo esta a nova taxa de de

manda) . Para conseguir isso, ela precisa produzir 
apenas 90 itens, que, junto com cinco itens do es
toque inicial, irão suprir a demanda e deixar o 
estoque final em 95 itens. O inicio do período 3 
encontra a montadora com 95 itens em estoque. 
A demanda é também de 95 itens e, conseqüen
temente, sua taxa de produção para manter o ní
vel de estoque de 95 será de 95 itens por perío
do. A montadora agora opera a uma taxa estável 
de produção de 95 itens por período. Note, en
tretanto, que a mudança na demanda de apenas 
cinco itens produziu flutuação de 10 itens na 
taxa de produção da montadora. 

Agora leve essa mesma lógica para o forne
cedor de primeira camada. No início do período 
2, o fo rnecedor de primeira camada tem 100 
itens em estoque. A demanda que ele deve aten
der no período 2 é derivada da taxa de produção 
da montadora. Esta foi reduzida a 90 itens no pe
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ríodo 2. O fornecedor de primeira camada deve, 
então, produzir o suficiente para atender à de
manda de 90 itens (ou equivalente) e deixar um 
mês de demanda (agora, 90 itens) como seu es
toque final. Uma taxa de produção de 80 itens 
por período será suficiente. Ele irá iniciar, por
canto, o período 3 com um estoque inicial de 90 
itens; mas a demanda da montadora aumentou 
agora para 95 itens. Portanto, ele tem de produ
zir o suficiente para atender a essa demanda de 
95 itens e manter 95 itens em estoque. Para con
seguir isso, ele precisa produzir 100 itens no pe
ríodo 3. Depois do período 3, o fornecedor de 
primeira camada atinge uma situação estável, 
produzindo 95 itens por período. Note novamen
te, entretanto, que a flutuação foi bem maior do 
que a taxa de produção da montadora, reduzindo 
para 80 itens num período, aumentando para 
100 no período seguinte e, então, atingindo a si
ruação estável de 95 itens por período. 

Essa lógica pode ser estendida até o fornece
dor de terceira camada. Se você fizer isso, notará 
que quanto mais à montante na rede de supri
mentos estiver a empresa, mais drásticas serão as 
flutuações causadas por uma mudança relativa
mente pequena na demanda do cliente final. 
Nesse caso simples, a decisão de quanto produzir 
em cada período foi determinada pela seguinte 
relação: 

Total disponível para ven- = total no período 
da em qualquer período 

Estoque inicial + taxa de = demanda + estoque final 
produção 

Estoque inicial + taxa de = 2 x demanda (porque o 
produção estoque final deve ser igual 

à demanda) 

Taxa de produção = 2 x demanda - estoque 
inicial 

Este exercício relativamente simples não in
clui nenhum período de defasagem entre a ocor
rência da demanda, em determinada parte da 
rede de suprimentos, e sua transmissão para o 
fornecedor. Na prática, haverá tal defasagem e 
isso fará com que as flutuações sejam ainda 
maiores. Além disso, a maneira pela qual os dife
remes agentes da rede de suprimentos definem 
seus lotes de produção pode causar distorções 

que fazem com que os volumes de produção va
riem nos fornecedores à montante. A Tabela 13.4 
mostra um exemplo simples. 

Tabela 13.4 Distorção na cadeia de suprimentos 
devido às decisões de lote. 

Distribuidor Distribuidor ClienteFabricante regional local final 

100 50 10 5 
O O O 5 
O O 10 5 
O O O 5 
O O 10 5 
O O O 5 
O O 10 5 
O O O 5 
O 50 10 5 
O O O 5 
O O 10 5 

Na Tabela 13.4, há uma demanda do cliente 
final razoavelmente estável, a uma taxa de cinco 
itens por semana. O cliente final solicita de um 
distribuidor local essa taxa e o distribuidor, tal
vez por hábito ou prática, coloca ordens bi-se
manais com o distribuidor regional - cuja taxa 
será de 10 itens a cada duas semanas. O distribui
dor regional entrega essa taxa bi-semanal, mas 
para compor seus estoques coloca ordens men
sais à fábrica fornecedora. Na Tabela 13.4, isso 
envolve pedidos de 50 itens no primeiro mês, 
nada no segundo e 50 no terceiro mês. A fábrica 
produz em lotes econômicos de 100 unidades, e 
só produz, assim, ocasionalmente. 

Melhoria da cadeia de suprimentos 

Considerando a natureza perturbadora da 
dinâmica descrita anteriormente, um aspecto im
portante do planejamento e controle da cadeia 
de suprimentos é a tentativa dos gerentes de ope
rações de melhorar seu desempenho. Enquanto o 
primeiro passo é entender a natureza da dinâmi
ca da cadeia de suprimentos, existem outras 
ações mais proativas que as operações podem op
tar por fazer. A maioria delas relaciona-se com a 
coordenação das atividades das operações da ca
deia. 

Esforços para coordenar a atividade da ca
deia de suprimentos podem ser descritos em três 
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Informações compartilhadas 

Uma das razões para as flutuações em out
put descritas no exemplo anterior é que cada 
operação na cadeia reagiu aos pedidos colocados 
por seus consumidores imediatos. Nenhuma das 
operações possuía uma idéia geral do que estava 
acontecendo através da cadeia. Se as informa
ções estivessem disponíveis e fossem comparti
lhadas através da cadeia, seria pouco provável 
que flutuações tão grandes tivessem ocorrido. É 
sensato, portanto, tentar transmitir informações 
através da cadeia de modo que todas as opera
ções possam monitorar a demanda verdadeira, li
vre dessas distorções. Assim, por exemplo, ~nfor
mações referentes a problemas de suprimento ou 
faltas podem ser transmitidas para baixo da ca
deia de modo que os consumidores à jusante pos
sam modificar suas programações e planos de 
vendas de modo apropriado. 

Um aprimoramento óbvio seria disponibili
zar informações sobre a demanda corrente à ju
sante na cadeia de suprimentos para as opera
ções à montante. Sistemas de pontos-de-venda 
eletrônicos usados por muitos varejistas tentam 
fazer isso. Os dados sobre as vendas dos caixas 
são consolidados e transmitidos para os arma
zéns, para as empresas de transporte e para as 
operações de manufatura dos fornecedores para 
formar sua cadeia de suprimentos. De forma se
melhante, o intercâmbio eletrônico de dados aju
da a compartilhar informações (veja o quadro so
bre o intercâmbio de informações da Tesco). O 
intercâmbio eletrônico de dados também pode 
afetar as quantidades de pedido econômico 
transportadas entre as operações da cadeia de 
suprimentos. No Capítulo 12, discutimos como os 
custos altos de pedido podem resultar em quanti
dades maiores nos pedidos. Se o custo efetivo de 
colocar um pedido em uma rede de intercâmbio 
eletrônico de dados for pequeno, os tamanhos 
dos lotes irão reduzir-se e, portanto, as entregas 
serão mais freqüentes. O fluxo para baixo na ca
deia de suprimentos torna-se mais regular. 

15 LEE, H. 1.; PADMANABHAN, V.; WHANG, S. The 
buli whip effect in supply chains. Sloan Man agement Review, 
Spring 1997. 
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A Cadeia de Suprimentos da Benetton16 

.um dos mais conhecidos exemplos de como uma 
empresa pode usar sua cadeia de suprimentos para obter 
vantagem competitiva é o Grupo Benetton. Fundado pela 
família Benetton nos anos 60, a empresa é hoje uma das 
maiores varejistas de vestuário, com lojas que levam seu 
nome localizadas em quase todas as partes do mundo. 
Parte desse sucesso é devida à forma como ela organi
zou tanto o lado do fornecimento como o lado da deman
da de sua cadeia de suprimentos. 

Embora a própria Benetton manufature muitos de 
seus produtos, no lado do fornecimento de sua cadeia, a 
empresa apóia-se fortemente nos "contratados". Os con
tratados são empresas (muitas delas de propriedade to
tal ou parcial de funcionários da Benetton) que prestam 
serviços para as fábricas da Benetton, costurando e 
montando as peças de vestuário. Os contratados, por 
sua vez, utilizam os serviços de subcontratados para 
executar algumas atividades de manufatura. As opera
ções de manufatura da Benetton obtêm daí duas vanta
gens. Em primeiro lugar, seus custos de produção para 
itens de lã são significativamente menores que os de 
seus concorrentes, pois os pequenos fornecedores têm 
custos baixos. Em segundo, esse arranjo permite que a 
Benetton absorva as flutuações de demanda ajustandO 
seus contratos de fornecimento, em vez de arcar ela 
mesma com tais flutuações. 

No lado da demanda da sua cadeia de suprimentos, 
a Benetton opera por meio de vários agentes, cada um 
deles responsável por uma área geográfica. Esses agen
tes são proprietários de algumas lojas em suas áreas. Os 
produtos são despachados da Itália para cada loja indivi~ 
dual, onde geralmente são colocados direto na pratelei
ras. As lojas da Benetton sempre foram projetadas com 
pouco espaço de armazenagem, de modo que os produ
tos (que normalmente têm cores vivas) podem ser arma
zenados na própria loja, o que contribui para formar o 
ambiente e a coloração da mesma. Devido à falta de es
paço para armazenagem, as lojas requerem suprimento 
rápido e confiável. As fábricas da Benetton conseguem 
esse desempenho, em parte, devido a sua famosa polfti
ca de fabricar seus produtos em cor "crua", para depois 
tingi-los, somente, quando a demanda por determinadas 
cores se torna evidente. Esse processo é um pouco mais 
caro do que fabricar a partir de fio já tinto, mas a econo
mia no lado do fornecimento de sua cadeia lhe permite 
absorver os custos devido a essa flexib ilidade extra, a 
qual, por sua vez, possibilita entregas rápi das para as 
lojas. 

16 BENEITON (A). Harvard Business School case 
srudy 6-985-014, além de literatura da empresa, 1984. 
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Questões 

1. 	 Desenhe a cadeia de suprimentos da Benetton. 
2. 	 Quais são os principais objetivos de: 


- operações de varejo da Benetton; 

- operação da distribuição fisica da Benetton; 

- fábrica da Benetton e seus fornecedores? 


3. 	Quão bem esses conjuntos de operações interligados 
funcionam juntos? 

Intercâmbio de informações na Tesco 17 

A Tesco representa uma das maiores redes de su
permercados da Europa. Durante o ano de 2000, em uma 
tentativa de formar parcerias mais próximas com seus 
fornecedores, assim como aprimorar a eficácia da coor
denação da cadeia de suprimentos de suas lojas, aTesco 
lançou o Intercâmbio de Informações Tesco (Tesco 
Information Interchange - TIE). Desenvolvido em con
junto com os Serviços de Informações GE, o sistema TIE 
é uma solução extranet (quer dizer, baseada em tecnolo
gia de Internet) Que permite àTesco e seus fornecedores 
comunicar informações sobre transações. Está ligado em 
vários sistemas de informações internos da Tesco de 
modo a permitir aos fornecedores acesso a informações 
relevantes e atualizadas. Isto inclui dados coletados nos 
EPOS (p,pntos-de-venda eletrônicos), registro de vendas e 
um diretório interno para os fornecedores acharem rapi
damente e de forma fácil a pessoa certa com quem falar. 

Embora o sistema tenha sido experimentado primei
ro com os maiores fornecedores da Tesco, como a Proc
ter and Gamble, a Nestlé e a Britvic, foi projetado para 
ser utilizado por todos os fornecedores, inclusive os me
nores. 

Segurança é importante para o sistema TIE. Dado 
Que utiliza tecnologia de Internet para assegurar custo 
baixo para seus fornecedores menores, é importante ga
rantir segurança mediante instrumentos como firewalls 
e senhas. Os fornecedores precisam também estar con
fiantes em Que seus próprios negócios não estarão visí
veis para concorrentes potenciais. Os fornecedores só 
possuem acesso aos dados relevantes referentes às suas 
próprias áreas de comércio. A Figura 13.13 ilustra o sis
tema TIE. 

No sistema, as informações fluem nos dois senti
dos. As iniciativas colaborativas como descontos de pre
ços e outras promoções podem ser planejadas de forma 
conjunta, e o acompanhamento do progresso de uma 
promoção de vendas e a avaliação de sua eficácia podem 
minimizar estoques e reduzir desperdícios de produção. 
Éa visibilidade imediata dos dados Que ajuda a coorde
nação da cadeia de suprimentos. Uma experiência vivida 
pela Procter and Gamble ilustra isso: 

17 Literatura da empresa. 

"Durante a experiência nós identificamos 
que a demanda para uma de nossas linhas tinha 
alcançado 8.000 unidades depois de dois dias, 
comparado com a previsão original de 10.000 uni
dades para toda a semana! Como resultado, fo
mos capazes de responder e aumentar o estoque 
do depósito rapidamente. Isso resultou em um ga
nho conjunto de negócios na ordem de f 50. 000 
e, o que é mais importante, evitamos desapontar 
algo como 15.000 compradores." 

Alinhamento de canal 

Alinhamento de canal significa ajuste da pro
gramação, movimentos de material, níveis de es
toque, preço e outras estratégias de vendas de 
modo a alinhar todas as operações da cadeia. 

Isso vai além da provisão de informação. 
Significa que os sistemas e métodos do processo 
decisório do planejamento e controle estão har
monizados através da cadeia. Por exemplo, mes=-
mo ao usar a mesma informação, diferenças em 
métodos de previsão ou práticas de compras po
dem levar a flutuações em pedidos entre opera
ções da cadeia. Uma forma de evitar esse proble
ma é permitir que um fornecedor à montante 
gerencie os estoques do consumidor à jusante. 
Isso é conhecido como estoque gerenciado pelo 
vendedor (vendar managed inventary - VM) ou 
programação de reabastecimento contínuo (can
tinuaus replenishment programme - CRP). Assim, 
por exemplo, um fornecedor de embalagem pode 
ser responsável por estoques dos materiais de 
embalagem mantidos pelo consumidor, uma em
presa de fabricação de comida. De mesma forma, 
o fabricante de comida é responsável por esto
ques de seus produtos, que são mantidos em seus 
consumidores, os armazéns dos supermer,cados. 

Uma importante fonte de desalinhamento 
entre práticas de operações adjacentes em uma 
cadeia de suprimentos vem da economia de 
transportar cargas completas por caminhão. Um 
supermercado individual ou mesmo um arma
zém central pode não precisar de urna carga 
completa de caminhão em todos os períodos de 
vendas . Mesmo assim, seus fornecedores , que 
talvez produzam somente um tipo ou poucos ti
pos de produto, naturalmente, desejam entregar 
seus produtos somente por cargas completas de 
caminhão. Em outras palavras, existe desencon
tro entre as características de volume-variedade 
do fornecedor (alto volume, baixa variedade) e 
as características do consumidor (baixo volume, 
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alta variedade). Alguns acordos entre consum i
dor e fornecedor, atualmente, tentam assegurar 
que todo o caminhão entregue contenha um mix 
de-produtos do fornecedor em vez de tun cami
nhão lotado com um mesmo produto. Alguns su
permercados até usam caminhões com comparti
mentos separados em diferentes temperaturas, 
de modo que possam transportar produtos com 
exigências de estocagem diferentes no mesmo ca
minhão. 

Eficiência operacional 

Eficiência operacional significa os esforços 
que cada operação na cadeia pode fazer para re
duzir sua própria complexidade, reduzindo os 
custos de fazer negócios com outras operações na 
cadeia e aumentando o tempo de atravessamen 
to. O efeito cumulativo dessas atividades indivi
duais é simplificar a travessia de toda a cadeia. 

Por exemplo, imagine uma cadeia de opera
ções cujo nível de desempenho seja relat ivamen

te pobre: defeitos freqüentes de qualidade, lead 
time longo para pedir produtos e serviços, entre
ga não confiável e assim por diante. O comporta
mento da cadeia seria uma seqüência contínua 
de erros e esforços desperdiçados no replaneja
menta para compensar os erros. A qualidade 
ruim significaria coleção de pedidos extras e não 
planejados e entrega não confiável, e lead times 
de entrega lentos significariam estoques de segu
rança altos. Tão importante quanto isso, a maior 
parte do tempo dos gerentes de operações seria 
gasta para lidar com a ineficiência. Em contras
te, uma cadeia cujas operações tivessem altos 
níveis de desempenho seria mais previsível e te
ria tempo de travessia mais rápido, fatores que 
ajudariam a minimizar as flutuações da cadeia 
de suprimentos. 

Uma das abordagens mais importantes para 
aprimorar a eficiência operacional das cadeias de 
suprimento é conhecida como compressão de tem
po. Significa apressar o fluxo de materiais para 
baixo da cadeia e o fluxo de informação de volta, 
para cima da cadeia. O efeito da dinâmica da ca
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Compressão do tempo da cadeia de suprimentos 

Lucratividade melhorada 

Fonte: Baseada em Towill (1996) . 

WaI"'13.14 	A compressão do tempo da cadeia de suprimentos pode tanto reduzir custos como aumen
tar receitas. 18 

deia de suprimentos observado na Tabela 13.3 
foi devido, em parte, à lentidão de levar a infor
mação de volta para cima da cadeia. 

Muitas das vantagens da compressão de 
tempo em cadeias de suprimentos foram mencio
nadas anteriormente. As vantagens de rapidez 
como objetivo de desempenho de uma operação 
foram discutidas no Capítulo 2. Em um contexto 
de cadeia de suprimentos, as vantagens da rapi
dez são também discutidas no Capítulo 10 em 
termos de taxas P:D. De forma semelhante, a dis
cussão sobre o planejamento e controle just in 
time do Capítulo 15 usa alguns dos mesmos ar

18 TOWILL, D. R. Time compression and supply 
chain management - a guided touro Supp/y Chain Manage
ment, v. 1, n° 1, 1996. 

gumentos. De 	 forma mais específica, a Figura 
13.14 ilustra as vantagens do tempo de compres
são da cadeia de suprimentos em termos do seu 
impacto geral na lucratividade. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que são a gestão da cadeia de suprimen
tos e outras atividades relacionadas 
como compras, distribuição física, logís
tica e gestão de materiais? 

• 	 Gestão da cadeia de suprimentos é um 
conceito amplo que inclui a gestão de 
toda a cadeia de suprimentos desde o for

http:WaI"'13.14
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necedor de matéria-prima bruta até o 
consumidor final. 

• 	 Gestão da cadeia de suprimentos é um 
conceito estratégico que inclui amplas 
considerações de longo prazo da posição 
da empresa na rede de suprimentos, como 
também o controle de fluxo de curto prazo 
através da cadeia de suprimentos. 

• A atividade de compras está relacionada 
com as atividades do lado do suprimento 
de uma empresa. Ela inclui preparação 
formal de pedidos de licitações aos forne
cedores, avaliação dos fornecedores, 
emissão de pedidos formais de compras e 
monitoramento de entregas. 

• A gestão da distribuição física é a gestão 
do estoque (geralmente de escalões múlti
plos) e dos sistemas de transporte que li
gam a operação com seus consumidores. 
As decisões desta área incluem o número 
e a posição dos depósitos no sistema e o 
modo de transporte físico que precisa ser 
adotado. 

• A logística inclui o lado da demanda da 
distribuição física de bens, geralmente, 
além dos consumidores imediatos através 
da cadeia de suprimentos até o consumi
dor final. 

• A gestão de materiais é um conceito inte
....___"grado, que inclui tanto as atividades de 

compra quanto as atividades de distribui
ção física. 

Como pode o relacionamento entre ope
rações em uma cadeia de suprimentos 
afetar a forma como ela funciona? 

• 	As redes de suprimento são formadas por 
conjuntos de pares de relacionamentos 
comprador-fornecedor. O uso de tecnolo
gia de Internet nesses relacionamentos 
levou a uma categorização baseada na 
distinção entre parceiros - negócios e par
ceiros - consumidores. Relacionamentos 
negócio - negócio são os de maior interes
se do ponto de vista da administração da 
produção. Podem ser caracterizados em 
duas dimensões - o que é comprado de 
um fornecedor e o número e proximidade 
dos relacionamentos. 

• Decisões de fazer 	ou comprar são uma 
forma operacional de integração vertical. 
Significam executar a atividade dentro de 
uma fronteira organizacional e é a forma 
mais próxima de relacionamento. 

• Relacionamentos tradicionais 	"ae merca
do" de fornecedores são relacionamentos 
pelos quais um comprador escolhe seus 
fornecedores na forma de "cotações e es 
colha do mais barato". Nenhum relaciona 
mento de longo prazo está geralmenre 
implícito nesses relacionamentos "tradI 
cionais". No curto prazo, esta pode ser a 
maneira mais barata de obter bens e ser
viços, mas torna-se difícil construir capa
citações internas. 

• 	As operações virtuais são uma forma extre
ma de terceirização em que uma operação 
faz relativamente pouco e subcontrata 
quase todas as suas atividades. 

• Relacionamentos de parceria com 	forne
cedores dizem respeito aos consumidores 
que formam relacionamentos de longo 
prazo com os fornecedores. Como retorno 
da estabilidade da demanda, espera-se 
que os fornecedores comprometam-se a 
fornecer altos níveis de serviço. Parcerias 
verdadeiras são difíceis de sustentar e 
apóiam-se muito no grau de confiança 
existente entre os parceiros. 

É necessário que os objetivos da cadeia 
de suprimentos sejam diferentes em di
ferentes circunstâncias? 

• Geralmente, 	as cadeias de suprimento di
videm-se em algum ponto de modo a ser
vir a um ou mais mercados. Se esses mer
cados forem diferentes em seus requisitos, 
a cadeia de suprimentos que alimenta os 
mercados pode ser organizada de diferen
tes formas. 

• Marshall Fisher faz 	 uma distinção entre 
mercados funcionais e mercados inovado
res. Ele argumenta que os mercados fun 
cionais, que são relativamente previsíveis. 
exigem cadeias de suprimentos eficiemeJ, 
enquanto os mercados inovadores. que 
são menos previsíveis, exigem cadeias de 
suprimentos "de resposta rápida" ou res
ponsivos. 
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Qual é o padrão "natural" de comporta
mento em cadeias de sup rimento? 

• 	As cadeias de suprimento exibem um 
comportamento dinâmico conhecido como 
Efeito Forrester. Esse efeito mostra como 
pequenas mudanças na demanda final de 
uma cadeia de suprimentos são progressi
vamente ampliadas para as operações 
mais para trás na cadeia. 

• Para reduzir o Efeito Forrester, as opera 
ções podem adotar alguma mistura de 
três estratégias de coordenação: 

- informações compartilhadas: a distribui 
ção eficiente de informação através da 
cadeia pode reduzir flutuações de de 
manda ao longo da cadeia ao ligar to
das as operações com a fonte de de
manda; 

- alinhamento do canal: significa adotar 
processos decisórios parecidos ou iguais 
em toda a cadeia para coordenar como 
e quando as decisões são tomadas. 

-	 eficiência operacional: significa elimi
nar as fontes de ineficiência ou ineficá
cia da cadeia; importância particular 
tem a "compressão do tempo", que ten
ta aumentar a rapidez de travessia das 
operações na cadeia. 

ESTUDO DE CASO 

Globalcast 

Globalcast era um dos maiores fabricantes mundiais 
de componentes moldados em metal e plástico. Produzia 
para quase todas as indústrias, incluindo automóveis, 
bens duráveis, telecomunicações, computadores etc. 
Com cerca de 100 fábricas, operava em cada continente, 
geralmente em áreas de industrialização emergente ou 
consolidada. Na Europa, existiam grandes fábricas no 
Reino Unido, Alemanha, França, Espanha e Itália, além de 
pequenas fábricas na Escandinávia, Áustria, Turquia e 
Israel. 

Cada fábrica era considerada um centro de lucro se
mi-autônomo e era presidida por um gerente geral. Cada 
um reportava-se a um gerente regional de uma das divi
sões (por exemplo, a Divisão de Plásticos) . Novos negó
cios eram gerados, tanto por marketing nacional como 
por recomendações boca a boca de consumidores atuais, 
mas a maioria dos pedidOS era para repetir negócios re
gulares ou para novos projetos de consumidores atuais. 
Opapel da pequena equipe de vendas técnicas em cada 

fábrica era tirar dúvidas em visitas de consultoria técnica 
aos consumidores, o que era seguido pela preparação de 
cotações. Em muitos casos, a Globalcast providenciava 
assistência de projeto para os consumidores. Era função 
do consultor da empresa sugerir formas de simplificar o 
projeto geral , que ficaria mais barato para o consumidor, 
além de mais rápido, mais fácil e mais lucrativo para se 
produzir na fábrica. Os custos dos moldes eram calcula
dos e cotados também, e na maioria dos casos o consu
midor pagaria pelos moldes, mantendo a propriedade. A 
Globalcast organizava a compra dos moldes, que poderia 
custar até r 50.000 cada, e criava um pequeno lucro com 

\ essa atividade. 
"". No final dos anos 90, o mercado começou a mudar 

rapidamente. Primeiro, seus maiores consumidores, 
como a Hewlett Packard, a Dell, a Ford, a GM e a Black 
and Decker, começaram a construir novas fábricas em 
países em desenvolvimento. A intenção era tanto explo
rar os benefícios de salários e despesas gerais mais bai
xos, como estabelecer pontos de entrada de mercado 
nessas economias que se desenvolviam rapidamente. Na 
maioria dos casos, entretanto, grandes proporções de 
seus outputs serviriam a mercados em todo o mundo. 
Devido ao fato de a Globalcast ser um dos fornecedores 
mais importantes (somente cerca de cinco concorrentes 
possuíam cobertura mundial), foi freqüentemente enco
rajada por seus consumidores a estabelecer fábricas de 
suprimento nas mesmas regiões, idealmente em terre
nos adjacentes. Os consumidores explicavam que os ne
gócios seriam, em parte, transferidos para as novas ins
talações, e, como a Globalcast havia sido selecionada 
como fornecedor preferencial, teria a oportunidade de se 
beneficiar do desenvolvimento e do crescimento do ne
gÓCio em curso. Previsões otimistas foram fornecidas, 
mas não garantidas. "Parcerias" seriam estabelecidas, 
em que a Globalcast teria o benefício da condição de úni
co fornecedor à fábrica do consumidor local. 

A segunda mudança foi a tendência dos produtos 
dos consumidores de serem projetos padronizados glo
balmente. Isso permitiu aos compradores adqUirir com
ponentes, para suas muitas fábricas ao redor do mundo, 
de virtualmente qualquer fornecedor aprovado em qual
quer lugar. Dessa forma, eles estavam em posição privi
legiada para restringir o número de fornecedores, assim 
como demandar preço único e baixo. Para a Globalcast, 
isso apresentou um conjunto novo de problemas; seus 
custos tinham variado muito ao redor do mundo, depen
dendo principalmente dos custos de mão-de-obra e des
pesas gerais. Os preços de venda tinham variado de 
acordo com os custos e as condições comerciais locais, 
mas os custos detalhados de prod ução nunca foram es
condidos dos consumidores. Entretanto, os consumido
res não seriam capazes de "comprar por aí" e achar o 
preço mais baixo da Globalcast para eles mesmos. Ao 
mesmo tempo, cada gerente geral da Globalcast tentou 
defender seus negócios, mesmo quando isso envolvia 
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comprar componentes de outra fábrica da empresa eadi
cionar lucro antes de vender ao consumidor. Isso estava 
tornando-se muito óbvio para os consumidores maiores. 

A terceira tendência significativa do mercado era 
que os consumidores queriam cada vez mais que os for
necedores fizessem mais trabalho de montagem (ag rega
ção de valor). Em sua forma mais simples, isso significa
ria envolver a junção de duas partes. Alternativamente, 
poderia exigir compras complexas, montagem e teste de 
submontagens importantes. Para fazer isso, a Globalcast 
teria que investir em linhas de montagem, equipamento 
de teste, depósitos, estoque de componentes e produtos 
acabados, além de sistemas de apoio a compras e logís
tica. Fornecedores específicos aprovados eram normal
mente ditados pelos consumidores. Os lead times des
ses fornecedores globais podiam chegar a 12 semanas. 
As programações de entrega iniciais dos consumidores 
eram, geralmente, estáveis e próximas dos níveis de pre
visão, mas podiam variar tremendamente à medida que 
forças competitivas afetassem as vendas dos consumi
dores. De maneira geral, entretanto, esse tipo de trabalho 
parecia comercialmente atraente, elevando em 10 vezes a 
receita de um simples componente moldado. À oportuni
dade de tornar-se fornecedor de "primeira camada" para 
alguns fabricantes líderes mundiais era difícil de resistir. 
De fato, suprir os consumidores globais era o esteio do 
plano estratégico para a nova década. 

Questões 

1. 	 Usando o modelo do conceito de suprimento enxuto 
de Lamming, avalie os relacionamentos da empresa 
com seus grandes consumidores globais. O que eles 
podem indicar sobre o potencial da Globalcast de 
apoiar as exigências de seus consumidores em mer
cados globais intensamente sensíveis a preços? 

2. 	 Você descreveria as decisões estratégicas de gestão 
da cadeia de suprimentos da Globalcast como mais 
proativas ou reativas? Por quê? 

3. 	 Existem outras formas segundo as quais a empresa 
pudesse se organizar para atender aos desafios e 
tendências de mercado descritas no caso? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Se você fosse o dono de uma pequena 
loja de varejo, quais critérios utilizaria 
para selecionar os fornecedores dos 
produtos que gostaria de vender em sua 
loja? Visite três lojas próximas e per
gunte a seus proprietários como eles se
lecionam seus fornecedores. Em que 
medida suas respostas foram diferentes 
do que você achou que deveriam ser? 

2. 	 O que você entende pelos termos logís
tica, merchandising, gestão de materiais 
e gestão da cadeia de suprimentos? 

3. 	 Se você estivesse escrevendo um docu
mento para ser enviado a potenciais 
fornecedores de uma nova máquina fo 
tocopiadora para sua biblioteca, o que 
pediria que especificassem em suas co
tações? 

4. 	 Em que medida a integração vertical é 
diferente da parceria em suprimentos? 

5. 	 Uma empresa pensa em comprar pan
fletos para serem incluídos na embala
gem de seus produtos. Seu próprio de
partamento gráfico poderia produzir os 
panfletos, contudo, não com o mesmo 
nível de qualidade de uma gráfica espe
cializada. Apesar disso, o departamento 
gráfico deseja receber a incumbência de 
impressão dos panfletos. Os custos de 
imprimir os panfletos na empresa são 
de 10 libras por milhar. Esse custo in
clui o custo do papel e das tintas (7 li
bras), o custo da energia utilizada pelas 
impressoras (0,50 libra), a]ém de custos 
indiretos proporcionais ao tempo de du
ração do serviço (2,50 libras). O depar
tamento gráfico tem capacidade sufi
ciente para imprimir todos os panfletos 
sem necessidade de mão-de-obra ou 
equipamentos adicionais. O departa
mento de compras da empresa tem vá
rias cotações de gráficas locais, sendo a 
mais barata de 8,50 libras por milhar de 
panfletos, embora a gráfica tenha dei
xado claro que o prazo de entrega seria 
de pelo menos duas semanas para cada 
pedido, em virtude de seu nível de ocu
pação atual. Que conselho você daria à 
empresa se ela lhe perguntasse se deve
ria comprar os panfletos ou permitir 
que seu próprio departamento realizas
se o serviço? 

6. 	 Se você estivesse projetando um siste
ma para avaliar o desempenho da fun
ção de compras de uma empresa, que 
critérios utilizaria? 

7. 	 Por que você acha que os seguidores de 
compras (responsáveis pelo follow-up) 
são menos comuns do que eram no pas
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sado? Você acha que os seguidores de 
compras ainda podem desempenhar um 
papel útil? 

8. 	 Qual a diferença entre logística e gestão 
de materiais? 

9. 	 Qual você acha que deveria ser a princi
pal informação trocada entre a função 
de compras e outras partes da empresa? 

10. Sob que circunstâncias você acha que o 
multi-sourcing poderia ser vantajoso? 
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14 
MRP 

INTRODUÇÃO 

É fácil confundir-se ao tentar entender o 
que é MRP. Há duas definições diferentes, embo
ra relacionadas, de MRP - este capítulo irá defi
nir e descrever ambas. As duas, entretanto, refe
rem-se ao mesmo tema - auxiliar as empresas a 
planejar e a controlar suas necessidades de recur
sos com o apoio de sistemas de informação com
putadorizados. MRP tanto pode significar o pla
nejamento das necessidades de materiais como o 
planejamento dos recursos de manufatura. Ao 

Wa"" 14 .1 
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Uma definição de MRP. 

longo do tempo, o conceito de MRP desenvol
veu-se de um foco na gestão de operações que 
auxiliava o planejamento e o controle das neces
sidades de materiais para se tornar, em anos 
mais recentes, um sistema corporativo que apóia 
o planejamento de todas as necessidades de re
cursos do negócio. Normalmente, o MRP é usado 
em empresas de manufatura, embora haja alguns 
exemplos de aplicação em ambientes não manu
fatureiros. A Figura 14.1 mostra o papel do MRP 
na conciliação do fornecimento e da demanda de 
recursos. 

Fornecimento de 
produtos e 

serviços 
MAP 

Demanda por 
produtos e 

serviços 

Decisão sobre 
quantidade e I 

momento do 
fluxo de 

materiais 
em condições de 

demanda dependente. ~ 

Consumidores da 
operação 
produtiva 
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Que é MRP? 

Qua l o processo envolvido no planejamento e controle de MRP? 

Capitulo 14 Quais são os principais elementos de um sistema MAP?
Questões-chaves 

[ Que é MRP de "ciclo fechado"? 

Que são MRP 11 e ERP (Enterprise Resource Planning)? 

QUE É MRP? 

o MRP original data dos anos 60, quando as 
letras queriam dizer materials requirements plan
ning (planejamento das necessidades de mate
riais) (agora chamado de "MRP um" ou MRP 1). 
O MRP I permite que as empresas calculem quan
to material de determinado tipo é necessário e em 
que momento. Para fazer isso, utiliza os pedidos 
em carteira, assim como previsões de pedidos que 
a empresa acha que irá receber. O MRP verifica, 
então, todos os ingredientes ou componentes ne
cessários para completar esses pedidos, garantin
do que sejam providenciados a tempo. 

Uma forma fácil de compreender esse pro
cesso é imaginar que você decidiu dar uma festa, 
daqui a duas semanas, para 40 pessoas. Além de 
cerveja, vinho e refrigerantes, você decide ofere
cer sanduíches e alguns aperitivos. Antes de ir às 
compras, provavelmente fará alguns cálculos, es
timando a preferência de seus convidados por vi
nho tinto, vinho branco ou cerveja, assim como 
quantas pessoas devem comer e beber. Você tal
vez já tenha em sua casa alguma bebida e comi
da que poderá usar; logo, deverá levar isso em 
conta quando fizer sua lista de compras. Se al
guns dos pratos de sua festa serão preparados a 
partir de receitas, você deverá multiplicar as 
quantidades de cada ingrediente dessas receitas 
pelo equivalente a 40 pessoas; novamente, talvez 
você já tenha parte dos ingredientes em estoque. 
Além de calcular quanto é necessário de cada 
item, talvez queira considerar a possibilidade de 
preparar e congelar parte da comida na semana 
anterior, enquanto o resto será preparado no dia 
anterior ou no próprio dia da festa. Portanto, de
verá decidir quando cada item será necessário, de 
modo que possa comprar no momento correto. 
Ao planejar sua festa, você estará tomando uma 
série de decisões inter-relacionadas sobre o volu

me (quantidade) e o momento em que os mate
riais serão necessários. 

O MRP é um sistema que ajuda as empresas 
a fazer cálculos de quantidades e tempo similares 
a esses, mas em escala e grau de complexidade 
muito maiores. Até os anos 60, as empresas sem
pre tiveram que executar esses cálculos manual
mente, de modo a garantir que teriam disponíveis 
os materiais certos nos momentos necessários. 
Entretanto, com o advento dos computadores e a 
ampliação de seu uso nas empresas a partir dos 
anos 60, surgiu a oportunidade de se executarem 
esses cálculos detalhados e demorados, com o 
auxílio de um computador, de forma rápida e re
lativamente fácil. 

Durante os anos 80 e 90, o sistema e o con
ceito do planejamento das necessidades de mate
riais expandiram-se e foram integrados a outras 
partes da empresa. Essa versão ampliada do MRP 
é conhecida atualmente como Planejamento dos 
Recursos de Manufatura (Manufacturing Resour
ce Planning), ou MRP lI. O MRP II permite que 
as empresas avaliem as implicações da futura 
demanda nas áreas financeira e de engenharia 
da empresa, assim como analisem as implica
ções quanto à necessidade de materiais. Oliver 
Wight,l que, com Joseph Orlicky,2 é considerado 
fundador do MRP moderno, descreveu o planeja
mento dos recursos de manufatura como um 
"plano global" para a empresa. Utilizando o 
exemplo da festa, podem-se verificar as diversas 
implicações da demanda futura: você pode que
rer obter um sistema de som mais forte, conse
guindo emprestadas de um amigo algumas caixas 

1 WIGHT, O. Manufacturing resources planning: 
MRP 11. Oliver Wight Ltd., 1984. 

2 ORlICKY, J. Materiais requirements planning, 
McGraw-HiII, 1975. 
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de som - terá de planejar para garantir que no 
momento de montar a festa o equipamento adi
cional esteja disponível e que você saiba o que fa 
zer com ele. De forma similar, a festa tem implica
ções financeiras. Você pode ter que conseguir um 
aumento do limite de seu cheque especial com seu 
gerente ou, temporariamente, ampliar o limite de 
seu cartão de crédito. Novamente, isso pode re
querer algum planejamento antecipado em ter
mos de alguns telefonemas, assim como um cál
culo prévio de quanto irá custar sua festa e, 
conseqüentemente, de quanto crédito extra você 
necessita. Tanto as implicações em termos de fi
nanças como de equipamentos podem variar, caso 
você aumente o número de convidados de 40 
para 80. De forma similar, se postergar a festa 
por um mês, todas as suas decisões irão mudar. 

Empresas de manufatura podem fabricar e 
vender centenas de diferentes variações de pro
dutos finais, para centenas de clientes regulares, 
assim como para centenas de clientes que só 
compram ocasionalmente. Muitos desses clientes 
podem variar sua demanda pelos produtos. As 
implicações disso são similares às de preparar 75 
festas numa semana, 40 na próxima, 53 na se
guinte, todas para diferentes grupos de convida
dos com diferentes necessidades, que mudam 
constantemente de idéia sobre o que querem co
mer e beber. Para garantir que a comida e a bebi
da certas estejam disponíveis na festa certa no 
momento correto, e que dinheiro não seja des
perdiçado, são necessários planejamento e con- . 
trole, não apenas de materiais, mas também de 
dinheiro, pessoas e equipamentos. O MRP II aju
da as empresas a planejar essas decisões com an
tecedência. 

O planejamento de necessidades de mate
riais continua a ser o coração de qualquer siste
ma MRP (I ou lI) e, portanto, a maior parte deste 
capítulo estará voltada para o estabelecimento 
dos princípios e objetivos básicos do MRP I. 

QUE É NECESSÁRIO PARA RODAR O 
MRP I? 

Para executar os cálculos de quantidades e 
tempo descritos, os sistemas de planejamento das 
necessidades de materiais (MRP 1) , normalmente, 
requerem que a empresa mantenha certos dados 
em arquivos de computador, os quais, quando o 
programa MRP I é rodado, são recuperados, usa
dos e atualizados. Para que se possa compreender 
a complexidade de um sistema MRP, é necessário 
que se entendam esses registros e arquivos de 
computador. 

A Figura 14.2 mostra as informações neces
sárias para processar o MRP 1, assim como alguns 
de seus resultados. Começando na parte superior 
da Figura, as primeiras en tradas para o planeja 
mento das necessidades de materiais são os pedi
dos de clientes e a previsã.o de demanda. A pri
meira refere-se a pedidos firmes programados 
para algum momento no futuro, enquanto a se
gunda consiste em estimativas realistas da quan
tidade do momento dos pedidos futuros. O MRP 
executa seus cálculos com base na combinação 
desses do is componentes de demanda fu tura. 
Todas as demais necessidades calculadas no 
processo MRP são derivadas e dependentes des 
sas demandas. Por causa disso, o MRP é o que 

I Carteira de pedidos ~I Programa-mestre I~ Previsão de vendas I 
de produção 

1 

Planejamento ~ I 

Listas de materiais r--. das necessi.d~des ~ Registros de estoque 
de matenals 

,--------=------,/ ~.---=-------.. 
Ordens de compra I Ordens de trabalho 

Wl1hl' 14.2 Esquema do planejamento de necessidades de materiais (MRP 1). 
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descrevemos no Capítulo 10 como um sist~ma de 
demanda dependente. Como lembrete, a deman
da dependente é a que é derivada de alguma ou
tra decisão tomada dentro da empresa, enquanto 
sistemas de demanda independente são os ade
quados para os casos em que a demanda está 
fora do controle da empresa. 

Gestão da demanda 

A gestão da carteira de pedidos e da previ
são de vendas, tomada conjuntamente, é deno
minada gestão da demanda . A gestão da demanda 
engloba um conjunto de processos que fazem a 
interface da empresa com seu mercado consumi
dor. Dependendo do negócio, esses processos po
dem incluir o cadastramento de pedidos, a previ
são de vendas, a promessa de entrega, o serviço 
ao cliente e a distribuição física. Por exemplo, se 
você coloca um pedido em uma empresa de ven
das por catálogo e telefona uma semana d pois 
para verificar por que suas compras não foram 
entregues, provavelmente será atendido por um 
operador de telemarketing. Esse operador, olhan
do uma tela de computador, pode acessar os de
talhes de seu pedido específico e dizer por que 
pode ter havido atraso na entrega. Adicionalmen
te, ele deve ser capaz de lhe prometer uma nova 
data de entrega para sua encomenda, assim 
como informar-lhe qual modo de en trega será 
utilizado (por exemplo, se a entrega será feita 
por caurier). A interação com clientes e as neces
sidades resultantes dessa interação disparam pro
cessos encadeados de necessidades. Para satisfa

zer ao cliente, o item tem que ser coletado em 
um armazém; logo, determinado operador deve 
receber as informações adequadas para fazer 
isso. Um mensageiro deve ser alocado para um 
momento específico. Por isso, é de vital impor
tância para a gestão de operações que a informa
ção de demanda esteja disponível e seja comuni
cada eficazmente, de modo que o planejamento 
possa ser feito e os recursos, organizados. 

Precisamos agora considerar algumas impli
cações da gestão de demanda para a empresa, 
particulannente relacionadas ao planejamento 
das necessidades de materiais. O Capítulo 11 
considerou esses tipos de decisão num nível agre
gado, mas aqui trataremos da infonnação num ní
vel mais detalhado, considerando especificamente 
a demanda conhecida, ou pedidos e a demanda 
prevista, conforme enfatizado na Figura 14.3. 

Carteira de pedidos 

A função de vendas, na maioria das empre
sas, normalmente gerencia uma carteira de pedi
dos dinâmica e mutante, composta por pedidos 
confirmados de clientes. Essa carteira de pedidos 
pode ser um registro em papel numa empresa pe
quena, mas tende a consistir em um arquivo de 
computador em empresas médias e grandes. Em 
geral essa carteira de pedidos conterá informa
ções sobre cada pedido de um cliente. Para o 
processo de cálculo das necessidades de mate
riais do MRP I, são de particular interesse os re
gistros do que, exatamente, cada cliente pediu, 
em que quantidade e em que momento. 

ICarteira de pedidos ~ Programa-mestre ~ Previsão de vendas I 
de produção 

L-- Planejamento 
Listas de materiais .-- das necessi.d~des +----i Registros de estoque i 

de materiais 

.-~/ ~r-=-----,. 
Ordens de compra I Ordens de trabalho 

W:"iji 14.3 Gestão da demanda no processo MRP. 
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M4"" 14.4 Combinando carteira de pedidos e previsões. 

Alterações nos pedidos de venda 	 de automóveis, por exemplo, já fizeram estimati
vas quanto aos modelos, tipos de motores e cores 

Os clientes podem, algumas vezes, mudar que acreditam que serão vendidos no momento 
de idéia sobre o que necessitam, mesmo depois em que o cliente colocar seu pedido. Quando 
de ter colocado seus pedidos. Dado que serviço isso acontece, um dos modelos da cor escolhida 
ao consumidor e flexibilidade são fatores compe e com o motor adequado já está em produção, e 
titivos cada vez mais importantes, ter que mudar é alocado a esse cliente . Ele pode, no momento 
os requisitos dos consumidores está tomando-se de seu pedido, escolher com base em larga faixa 
característica comum em grande parte das opera de opções, em termos de acessórios, acabamento 
ções produtivas. Na verdade, nos relacionamentos interior, sistema de som, cor de vidros etc.; todas 
do tipo negócio-a-negócio da cadeia de supri essas opções podem ser agregadas à montagem
mentos, podem ser os consumidores dos consu principal, dando a efetiva impressão de persona
midores a causa das mudan ças nos pedidos. Con

lização. A montadora tem que prever o provável siderando que cada um de centenas de clientes 
mix de modelos e cores que irá produzir, assim pode solicitar mudanças em seus pedidos, não 
como o provável mix de opcionais para comuma vez mas várias, depois que o pedido foi co
prá-los e mantê-los disponíveis em estoque. locado fica evidente que a gestão de carteira de 

pedidos é um processo dinâmico e complexo. 
Combinando pedidos e previsões 

Previsão de demanda 
A combinação de pedidos colocados e pedi

dos previstos é utilizada para representar a deQualquer que seja o grau de sofisticação do 
manda em muitas empresas. Ela deve ser a meprocesso de previsão numa empresa, é sempre 
lhor estimativa, em dado momento, daquilo que, difícil utilizar dados históricos para prever futu

ras tendências, ciclos 	 de forma razoável, é esperado que aconteça. Na ou sazonalidades. Dirigir 
Figura 14.4, mna das mais importantes caracteuma empresa que utiliza previsões baseadas ape 
rísticas da gestão da demanda está evidente: isto nas no passado pode ser comparado a dirigir um 
é, quanto mais você olba para o futuro, menoscarro olhando apenas para o espelho retrovisor.3 

certeza há a respeito da demanda. A maioria das Apesar das dificuldades, muitas empresas não 
empresas tem, a curto prazo, conhecimento sobre têm alternativa - devem obrigatoriamente fazer 
a demanda em termos de pedidos individuais. previsões. Para satisfazer à demanda dos clientes 
Entretanto, poucos clientes colocam pedidosem termos de velocidade de entrega, montadoras 
muito adiante no futuro. Para refletir a provável 

demanda, uma previsão é feita, com base em da


KOTLER, P. Marketing managcmcnt. Pl;entice HaJl, dos h istóricos e em informações do mercado, ob

1991. tidas dos vendedores de campo. À medida que os 


3 
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Demanda 
total Obter recursos contra 

.!~~2'::::::::::::'_"'-"_~ pedido (construção de ponte) 
••-..::---.•~::.-._..... ""'-"'" Compra contra pedido 

........ ....... "",~ (costureiro  alta costura) 

\. \, '. '.. "', Fabricar contra pedido 

para estoque 
(gráfica de 

jornais) 

\ \~ (impressora comercial) 
\ \ ,,~ Montagem contra pedido 
i~ \: (produção de carros) 
i, t \. "'c. Fabricar para estoque

J ••.•• ' ••••••••_........_._........... (produção de televisores 

Tempo 

W...'''' 14.5 Importância da previsão para diferentes tipos de empresa. 

pedidos são recebidos, o elemento de previsão do 
perfil de demanda deve ser reduzido, dando a 
impressão de que a previsão está sendo "consu
mida" ao longo do tempo por pedidos firmes, 

Diferentes tipos de empresa têm diferentes 
perfis em termos do mix de pedidos firmes Uá em 
carteira) e previsão de pedidos, Uma empresa 
que trabalhe fabricando contra pedido (make
to-order) , corno uma gráfica comercial, tende a 
ter maior visibilidade de seus pedidos firmes ao 
longo do tempo que empresas que produzem 
para estoque (make-to-stock), como um fabrican
te de bens de consumo não duráveis, Empresas 
que trabalham totalmente sob encomenda (pur
chase-to-order) não compram a maioria de suas 
matérias-primas até que recebam um pedido fir
me do cliente, Por exemplo, uma costureira não 
irá comprar seus tecidos até que tenha a certeza 
de ter fechado um contrato de serviço, Outras 
empresas não só não podem arriscar-se a com
prar materiais, como também não podem estabe
lecer compromissos com mão-de-obra ou equipa
mentos, Essas empresas podem ser denominadas 
resource-to-order; por exemplo, um gerente de 
projetos de engenharia civil não iria colocar pedi
dos de materiais para construção de uma ponte 
até que a concorrência tivesse sido ganha, como 
também não se comprometeria com a mão-de
obra ou os equipamentos necessários, No extre
mo oposto, há algumas empresas que têm muito 
pouca certeza a respeito de seus pedidos, no mo
mento em que tomam a maioria de suas deci
sões, Por exemplo, as editoras de jornais distri
buem seus exemplares às bancas num sistema de 

consignação: isto é, a demanda real só lhes é evi
dente ao final do dia, quando pod~m calcular 
quantos jornais foram realmente vendl«os (veja a 
Figura 14,5), 

Muitas empresas têm que operar com urna 
combinação variável de pedidos firmes e previ· 
sões , Por exemplo, na semana anterior ao Dia 
das Mães, pequenas floriculturas recebem grande 
volume de pedidos de arranjos florais e ramalhe
tes, Em outras épocas do ano, grande parte de 
seu negócio é baseada na demanda de clientes 
que estão transitando pelo local, que é afetada 
pelo clima e por hábitos de compras, Conseqüen
temente, diferentes tipos de empresa têm dife
rentes graus de certeza sobre sua demanda , no 
momento em que tomam decisões de planeja
mento e controle da produção, e essa certeza 
pode variar ao longo do tempo. De urna perspec
tiva de planejamento e controle, o resultado da 
atividade da gestão da demanda é uma predição 
sobre o futuro, em termos de o que os clientes 
irão comprar. Essa informação, seja formada por 
pedidos firmes, previsões ou uma combinação de 
ambos, é a fonte mais importante para o chama
do programa-mestre de produção. 

Superando prOblemasde previsãona Racal Recorders4 

A Racal Recorders produz sistemas de gravação 
Que são usados em grande variedade de aplicações, des
de a gravação de conversações telefônicas de emergên

4 A matter of !ife and death. Mallufacturing Today , 
(1993) publicado por MSPL, empresa ICL que instalou o sis
tema MRP II na Racal Recorders. 
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cia até o registro do desempenho de automóveis em tes
tes de pista, para posterior análise. A tecnologia desses 
produtos é sofisticada e a tarefa de controlar sua produ
ção é complexa. A Racal Recorders é a líder do mercado, 
com faturamento de cerca de US$ 45 milhões ao ano. 

Um de seus maiores problemas de planejamento e 
controle refere-se a como coordenar a produção e a mo
vimentação de todos os itens componentes de seus pro
dutos, já que esses produtos são configurados para 
atender às necessidades específicas de cada cliente. Um 
sistema MRP é necessário para traduzir os pedidos e 
previsões em ordens de compra e produção de compo
nentes, submontagens e produtos finais. Seu maior pro
blema consistia em que, depois de rodado o MRP, os 
produtos finais eram colocados no estoque para aguar
dar os pedidos de clientes, os quais, quando chegavam, 
nunca eram exatamente o que havia sido produzido com 
base nas previsões de demanda. Alguns produtos per
maneciam no estoque, enquanto outros tinham que vol
tar à fábrica para ser retrabalhados, de modo a se ajusta
rem às configurações exigidas pelos clientes. 

A solução da Racal foi analisar os elementos co
muns, componentes de seus sistemas, e produzir "mó
dulos" que pudessem ser combinados para formar siste
mas completos. As previsões foram então preparadas 
para esses módulos, os quais, depois de produzidos, 
eram mantidos no chão da fábrica até que os pedidos 
fossem firmados. Ao chegar um pedido confirmado, os 
módulos poderiam ser montados, formando o sistema fi
nal tal como especificado pelo cliente. 

Questões 

1. 	 Qual, exatamente, parece ser o problema com o sis
tema de previsão da Racal? 

2. 	Qual é a vantagem da previsão da demanda no nível 
dos módulos, no que diz respeito ao planejamento e 
controle? 

Programa-mestre de produção 

o programa-mestre de produção (MPS -
Master Production Schedule) é a fase mais impor
tante do planejamento e controle de uma empre
sa. Constitui-se na principal entrada para o pla
nejamento das necessidades de materiais (veja a 
Figura 14.6). 

o MPS na manufatura 

Na manufatura, o MPS contém uma declara
ção da quantidade e do momento em que os pro
dutos finais devem ser produzidos; esse progra
ma direciona toda operação em termos do que é 
montado, manufaturado e comprado. É a base do 
planejamento de utilização de mão-de-obra e 
equipamentos e determina o aprovisionamento 
de materiais e capital. 

o MPS em serviços 

o MPS também pode ser utilizado em em
presas de serviços. Por exemplo, num hospital há 
um programa-mestre que indica quais cirurgias 
estão planejadas e para quando. Ele direciona o 
aprovisionamento de materiais para as cirurgias, 
assim como de instrumentos, sangue e acessórios. 
Também dirige a programação de pessoal para as 
cirurgias, incluindo anestesistas, enfermeiras e ci
rurgiões. 

Carteira de pedidos Programa-mestre I~ Previsão de vendas I 
de produção 

L--- Planejamento ~ I 
Listas de materiais , das necessi.d~des ~ Registros de estoqu~ 
------.... de materiaiS 

r------=----./ 	 ~.-=----------.. 

Ordens de compra I 	 Ordens de trabalho 

Wt'''i'14.6 Programa-mestre de produção no processo MRP I. 
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Previsão de 
demanda 

Demanda de 

Carteira de pedidos 

empresa coligada r---. Programa-~ mestre de 
produção 

Demanda de V 
P&D 

Necessidades para 
exposições epromoções 

.W,:t'''' 14.7 
Dados de entrada para o programa-mestre de produção. 

Fontes de informação para o MPS 

É importante que todas as fontes de deman
da sejam consideradas quando o programa-mestre 
de produção é gerado. São geralmente os peque
nos pedidos de última hora que geram distúrbios 
em todo o sistema de planejamento de uma em
presa. Por exemplo, se uma empresa de máqui
nas escavadeiras planeja uma exibição de seus 
produtos e permite que uma equipe de projeto 
use seus estoques para construir dois modelos 
para exibição, provavelmente isso gerará falta de 
componentes na fábrica (se não gerar, é porque 
havia estoque em excesso, que não deveria estar 
lá). De forma similar, empresas irmãs podem "to
mar emprestado" alguns componentes sem prévio 
aviso. Se tais práticas são permitidas, o sistema de 
planejamento e controle precisa considerá-las. A 
Figura 14.7 mostra as entradas que devem ser 
consideradas na geração do programa-mestre de 
produção. 

Restrições-chaves 
de capacidade 

Níveis de estoque 

~ Demanda por 
peças de reposição 

Necessidade de estoque 
de segurança 

Registro do programa-mestre de produção 

o programa-mestre de produção é constituí
do de registros com escala de tempo que contêm, 
para cada produto final, as informações de de
manda e estoque disponível atual. Usando essa 
informação, o estoque disponível é projetado à 
frente no tempo. Quando não há estoque sufi
ciente para satisfazer à demanda futura, quanti
dades de pedido são inseridas na linha do pro
grama -mestre. 

A Tabela 14.1 é um exemplo simplificado de 
parte de um programa-mestre de produção para 
um item. Os pedidos em carteira e as previsões 
são combinados para formar a linha "Demanda". 
Isso é mostrado na primeira linha e pode-se veri
ficar que é gradativamente crescente. A segunda 
linha, "Disponível", mostra quanto estoque se es
pera ter disponível desse item ao final de cada 
período semanal. O registro de estoque inicial, 
"Em mãos", é mostrado separadamente na parte 

Tabela 14.1 Exemplo de um programa-mestre de produção. 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dem an da 
Disponível 
MPS 
Em mãos 30 

10 
20 
O 

10 
10 
O 

10 
O 

10 

10 
O 

10 

15 
O 

15 

15 
O 

15 

15 
O 

15 

20 
O 

20 

20 
O 

20 
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Tabela 14.2 Exemplo de um programa-mestre de produção "nivelado". 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Demanda 10 10 10 10 15 15 15 20 20 
Disponível 31 32 32 34 30 26 22 13 4 
MPS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Em mãos 30 

de baixo do registro. Pode-se ver que há 30 uni
dades desse item atualmente em estoque na se
mana O. As 20 unidades disponíveis no final da 
primeira semana são calculadas, subtraindo-se a 
demanda de 10 unidades do estoque inicial de 
30. A terceira linha é o programa-mestre de pro
dução, ou MPS; ele mostra quantos itens devem 
ser completados e estar disponíveis em cada se
mana, de modo a satisfazer à demanda. Como já 
há estoque suficiente para as semanas 1 e 2, ne
nhum plano é feito para produzir mais nesses pe
ríodos. Entretanto, na semana 3, é necessário 
que a produção complete 10 unidades para satis
fazer à demanda projetada; se a produção não 
puder completar todas as 10 nesse período, há a 
possibilidade de que alguns clientes fiquem com 
pedidos em atraso (isto é, eles serão forçados a 
esperar). 

Programas-mestres podem nivelar produção 
ou acompanhar a demanda 

No exemplo da Tabela 14.1, o MPS aumen
ta à medida que a demanda aumenta, procuran
do manter o estoque disponível em O - o progra
ma-mestre de produção está "acompanhando" a 
demanda. Como foi discutido no Capítulo 11, so

bre planejamento e controle de capacidade, a 
estratégia de acompanhar a demanda envolve 
ajuste n a provisão de recursos, os quais nem 
sempre são desejáveis. O MPS alternativo para 
essa situação, que nivela a produção, é mostrado 
na Tabela 14.2. 

Nivelar a produção envolve produção, na 
média, da quantidade requerida para um perío
do, de modo a suavi.zar picos e vales. A Tabela 
14.2 mostra que esse programa nivelado gera 
mais estoque que o anterior. Nesse caso, o esto
que médio projetado de produtos finais, no pe
ríodo de nove semanas, é de 25 por semana (isto 
é, mais do que a demanda de qualquer semana 
desse período). Na Tabela 14.1, o estoque médio 
era de apenas três unidades. 

Disponível para promessa (ATP - available to 
promiseJ 

O programa-mestre de produção fornece 
para a função de vendas a informação de quanto 
pode ser prometido para os clientes e para quan
do. A função de vendas pode carregar a carteira 
de pedidos no programa-mestre de produção e 
acompanhar o que está disponível para promessa 
(veja a Tabela 14.3). 

Tabela 14.3 Exemplo de um programa-mestre de produção nivelado, incluindo o disponível p ara promessa. 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Demanda 10 10 10 10 15 15 15 20 20 
Pedidos de venda 10 10 10 8 4 
Disponível 31 32 33 34 30 26 22 13 4 
ATP 31 1 1 3 7 11 11 11 11 
MPS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Em mãos 30 

9 
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A linha do ATP no programa-mestre de pro
dução mostra a quantidade máxima que ainda 
est disponível em qualquer semana, para satis
fazer a novos pedidos de clientes. Se a função de 
vendas prometer além dessa quantidade, não 
será capaz de manter sua promessa e a empresa 
será considerada, por seus clientes, não confiá
vel. Se os pedidos de vendas excedem a quanti
dade do AIP, é necessário negociar com o pro
gramador-mestre de produção para verificar se 
há alguma possibilidade de ajustar o MPS de 
modo a satisfazer aos pedidos adicionais. Entre
tanto, essa decisão deve passar pelo processo 
MRP para que se possam verificar os efeitos nas 
necessidades de recursos. 

Lista de materiais 

o progranla-mestre dirige o restante do 
processo MRP. Tendo estabelecido esse n ível de 
programação, o MRP executa os cálculos para 

determinar a quantidade e o momento das ne
cessidades de montagens, submontagens e 
materiais, de modo a atender ao programa. Para 
explicar o processo, será utilizado um exemplo 
de produto - um jogo chamado "Caça ao Tesou
ro" (veja a Figura 14.8) . Esse produto fictício é 
um jogo que envolve de dois a oito jogadores, 
que trocam perguntas para descobrir em que par
te do tabuleiro o tesouro está escondido. Para fa
zer isso, personagens da aventura usam um cava
lo, um balão, uma carroça, além de outros meios 
de transporte, para se movimentarem sobre o ta
buleiro. Os jogadores alternam-se, utilizando 
dois dados para determinar seus movimentos. 
Um guia com instruções é fornecido com o jogo. 

Para poder fabricar esse produto, a Warwick 
Operations Games Inc. precisa saber quais os 
componentes a serem colocados em cada caixa 
do jogo. Caso decida utilizar um sistema MRP 
para realizar essa tarefa, ela necessita de arqui
vos de computador com os ingredientes ou com-

Warwick Operations Games Inc. 

Um excitante jogo para 2 a 8 jogadores 

iilYi'F' 14.8 Jogo de Caça ao Tesouro. 
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üh"li 14.9 Listas de materiais no processo MRP. 

ponentes de cada item, assim como um cozinheiro Capítulo 5, discutimos o projeto e apresentamos 
necessita de uma lista de ingredientes necessários a idéia de estru turas de produtos. Uma lista de 
para preparar um prato. Esses arquivos são deno materiais mostra quais e quantos itens são neces
minados listas de materiais. O papel de lista de sários para fabricar ou montar outros itens. Ini
materiais no processo MRP é mostrado na Figura cialmente, é mais fácil pensar sobre isso como es
14.9. trutura de produtos (veja a Figura 14.10) . A 

estrurura de produto da Figura 14.10 é uma esProgramas de planejamento de necessidades 
trutura simplificada que mostra os itens necessáde materiais precisam verificar os componentes 
rios para fabricar o jogo. Ela mostra que, para faou ingredientes de cada item a ser fabricado. No 

Jogo Caça ao Tesou ro 
00289 

O] RJ V' 

r~~ I~R-I ~ 
-ampa da caixa Montagem da Cartões de Conjunto de Dados Etiqueta da TV Tabuleiro Réguas 

10077 base da caixa perguntas personagens 10067 10062 10033 10056 
10089 10023 10045 

.J 

I 
1 
I 
I 

I 
I j 

BO [ _ ......lVl 

Base da caixa Bandeja interna Etiqueta da TV 
20467 23988 10062 

MI" m 14.10 Estrutura de produto para o jogo "Caça ao Tesouro". 
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zer um jogo, você precisa de seus componentes 
tabuleiro, dados, personagens e cartões com per
guntas - um conjunto de regras e a embalagem. 
A embalagem consiste em uma caixa de papelão 
que carrega em seu interior uma bandeja de plás
tico injetado. Desde o lançamento do jogo, uma 
verba foi alocada para propaganda na televisão; 
conseqüentemente, uma etiqueta adesiva com a 
inscrição "como anunciado na TV" é colocada 
tanto na bandeja plástica interna, como na tam
pa da caixa de papelão. 

Ntveis da estrutura 

A estrutura do produto mostra que alguns 
itens formam outros, que, por sua vez, formam 
terceiros . O produto final - o jogo na caixa - é 
considerado o nível O. Os itens e submontagens 
que fonnam o produto final estão no nível 1, os 
itens que formam as submontagens estão no ní
vel 2, e assim por diante. 

Caracterlsticas importantes do MRP 

Há várias características dessa estrutura de 
produto e do MRP em geral, que devem ser nota 
das neste momento: 

• Quantidades múltiplas de alg1.IDS itens são 
n ecessárias; isso significa que o MRP deve 
conhecer a quantidade adequada de cada 
item para ser capaz de multiplicar pelas 
necessidades. 

• Um mesmo item 	(a etiqueta da TV, item 
número 10062) pode ser utilizado em di
ferentes partes da estrutura de produto. 
Nesse exemplo, a etiqueta é necessária 
para montar a base da caixa, assim como 
para completar a montagem do jogo. Isso 
significa que o MRP deve levar em conta 
esse fato e, a cada estágio, somar as neces
sidades para determinar quantas etiquetas 
são finalmente necessárias no total. 

• A estrutura de produto pára quando che
ga aos itens que não são fabricados pela 
empresa; por exemplo, outra empresa fa
brica e fornece as bandejas internas de 
plástico. Esse fornecedor precisa conhecer 
a estrutura de produto para a bandeja - a 
quantidade e a cor do plástico que são n 
cessários - , mas o sistema MRP do fabri

cante do jogo trata a bandeja plástica 
como um único item comprado. Isso 
acontece mesmo no caso de módulos ou 
submontagens complexas, como as com
pradas por um fabricante de computado
res. As estruturas de produto desses itens 
não são relevantes para seu sistema MRP, 
com exceção do que concerne às implica
ções sobre o lead time (tempo de supri
mento) necessário para obtê-los. 

A "forma" da estrutura de produto 

A natureza da estrutura do produto está 
intimamente relacionada a seu projeto. Tem in
fluência na "forma" da estrutura. A forma é par
cialmente determinada pelo número de compo
nentes de cada nível - quanto maior o número de 
itens, mais larga será a estrutura. Conseqüente
mente, a padronização de componentes para re
duzir variedade torna mais fina a estrutura do 
produto. A forma é também determinada pela 
quantidade de itens feitos "em casa". Se a maio
ria dos itens é comprada pronta e ocorrem na fá
brica apenas operações de montagem, corno no 
caso do jogo Caça ao Tesouro, a estrutura resul
tante é bastante horizontal, com poucos níveis. 
Entretanto, se todos os itens são fabricados de 
matérias-primas e montados sob o mesmo teto, a 
estrutura de produto resultante é vertical. Há al
gumas formas típicas de estrutura de produto 
"A", "T", "V" e "X" (veja a Figura 14.11). 

Estrutura de produto em forma de "A" 

O jogo da Caça ao Tesouro tem uma estru
tura de produto em forma de "A" horizontal, na 
qual há apenas um produto final formado por 
grande número de componentes. A abordagem 
"qualquer cor desde que seja preto" de Henry 
Ford, para a indústria automobilística, oferecia 
um produto-padrão sem possibilidade de perso
nalização. Esse produto-padrão era feito com 
base em uma grande quantidade de componen
tes que resul~avam em pequeno número de pro
dutos finais. A estrutura para esse produto teria 
tido a forma de um "A". As implicações de uma 
estrutura em forma de "A" são que a empresa 
tem uma faixa limitada de produtos para ofere
cer aos clientes. Entretanto, devido à pouca va
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riedade, os volumes da produção padronizada 
podem gerar algumas economias de escala. Esses 
produtos também podem ser feitos para estoque; 
logo, a produção pode ser suavizada, em vez de 
ter que acompanhar a demanda. 

Estrutura de produto em forma de "T" 

Uma estrutura de produto em forma de "T" é 
típica de empresas que têm pequeno número de 
matérias-primas e um processo relativamente pa
dronizado, mas produzem grande variedade de 
produtos finais altamente personalizados: exem
plo seria um fabricante que produz etiquetas 
com nomes e endereços pessoais. Como o produ
to final é totalmente personalizado, deve ser pro
duzido contra pedido. Os processos anteriores I 
entretanto, são padronizados, possibilitando ge
rar economias de escala. As dificuldades das ope
rações com estruturas de produto em forma de 
"T" são relacionadas ao fluxo do produto. A parte 
da produção que produz contra pedido é abaste
cida por um processo contínuo. Isso pode ser difí
cil de gerenciar, pois são necessários estilos bem 
diferentes de gestão de produção. A parte da 
operação que trabalha com alto volume e baixa 
variedade visa à redução de custos e à alta utili
zação dos equipamentos, enquanto a parte que 
trabalha com alta variedade e personalização 
visa à velocidade de entrega e ao desempenho de 
serviço. 

Estrutura de produto em forma de "V" 

Similar à estrutura em forma de "T", mas 
com menos padronização no processo, a estrutu
ra de produto em forma de "V' é típica da indús
tria petroquímica. Nesse caso, pequena variedade 
de matérias-primas é utilizada para produzir 
grande variedade de produtos e subprodutos, de

pendendo de pequenas mudanças na composição 
do mix de matérias-primas. Empresas que têm 
esse tipo de estrutura trabalham dirigidas por pe
didos de clientes. Devido a sua dependência de 
pequeno número de matérias-primas, é necessá
rio que estas sejam fornecidas de forma confiá
vel. A falha no suprimento de uma matéria-prima 
pode causar distúrbios 110 fornecimento a grande 
parcela da base de clientes. 

Estrutura de produto em forma de 'X" ou 
ampulheta 

Algumas empresas de manufatura padroni
zaram o projeto de seus produtos~ de forma que 
consistissem em um pequeno número de módu
los-padrão. Por exemplo, fabricantes de anuários 
de cozinha fabricanl corpos padronizados, aos 
quais uma variedade de portas e acessórios pode 
ser agregada. Esses módulos padronizados são 
representados pelo cruzamento do X (ou gargalo 
da ampuTheta). Eles são combinados com uma 
seleção personalizada de acessórios e opcionais, 
que resulta l1uma grande variedade de produtos 
finais. Montadoras de automóveis normalmente 
usam esse tipo de estrutura em forma de "X". As 
mesmas montagens de chassis, transmissões, sis
temas de freios e motores são usadas em grande 
variedade de veículos. 

De certo modo, a estrutura em fonna de "X' 
consegue o melhor dos dois mundos - personali
zação e impressão de estar fabricando contra pe
dido no estágio da montagem final, combinados 
com economia de escala e estabilidade da produ
ção de alto volume, no estágio de fabricação dos 
módulos. Empresas com estruturas de produto 
desse tipo tendem a executar o programa-mestre 
de produção no cruzamento do X, em vez do ní
vel dos produtos finais. A interseção apresenta 
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Tabela 14.4 Lista de materiais de nível único para jogo de tabuleiro. 

Item número 00289 

Descrição: Jogo de Tabuleiro 

Nível: O 

Nível Item Descrição Quantidade 

10089 Montagem da base da caixa 1 
10077 Tampa da caixa 1 
10023 Conjunto de cartões de perguntas 1 
10062 Etiqueta da TV 1 
10045 Conjunto de personagen s 1 
10067 Dado 2 
10033 Tabuleiro 1 
10056 Fol heto de regras 1 

Item número: 10089 

Descrição: Montagem da base da caixa 

Nível: 1 

Nível Item Descrição Quantidade 

2 20467 Base da caixa 
2 10062 Etiq ueta da TV 
2 23988 Bandeja interna 

um número mais gerenciável de itens para plane
jar e controlar. 

Listas de materiais de nível único e 
escalonadas 

Voltando à estrutura de produto do jogo, ci
tada antes, claramente não seria possível repre
sentar listas de materiais em forma gráfica. Elas 
seriam muito grandes. Em ambientes de enge
nharia sofisticados, pode haver 15 níveis de mon
tagem e cerca de 5.000 itens numa estrutura de 
produto final. Os sistemas MRP lidam com isso, 
utilizando listas de materiais escalonadas. 

Em listas de materiais de nivel único os de
talhes dos relacionamentos entre itens e submon
tagens são armazenados em um único nível por 
vez. Por exemplo, a lista de nível único para o 
jogo, no exemplo citado anterionnente, é mostra
da na Tabela 14.4. Cada lista de materiais de ní
vel único mostra apenas componentes imediatos. 

A maioria dos sistemas MRP registra os rela
cionamentos entre os componentes de detenni
nada montagem dessa fonna, mas eles também 

podem apresentar os mesmos dados na forma de 
uma lista de materiais escalonada, de modo a 
mostrar vários níveis ao mesmo tempo. A Tabela 
14.5 mostra a lista completa e escalonada de ma
teriais para o jogo já mencionado. O termo esca
lonada refere-se ao escalão que o item ocupa na 
estrutura de níveis de montagem mostrados na 
coluna da esquerda. 

Staedtler: manufatura e uso do MRps 

A Staedtler é uma das principais produtoras eforne
cedoras mundiais de instrumentos de escrita, com fatu
ramento an ual na casa dos 500 milhões de marcos ale
mães, e emprega quase 4.000 pessoas. A linha de 
produtos da Staedtler inclui desde produtos de consumo 
padronizados e produzidos em alto volume, como cane
tas, lápiS, crayons e borrachas, até itens altamente espe
cializados e pro jetados para aplicações técnicas específi
cas e para os vários tipos de profissionais . Com a 
expansão de sua li nha de produtos, a Staedtler descobriu 
Que poderia alcançar uma produção de alta Qualidade 
pel seleção cuidadosa de matérias-primas e pela utiliza
ção das mais modernas técnicas de manufatura de preci- --

5 Discussão com funcionários da empresa Staedtler. 



Tabela 14.5 Lista de materiais escalonada para o jogo de tabuleiro. 

Item número: 00289 

Descrição: Jogo de Tabu leiro 

Nível: O 

Nivel Item 	 Descrição Quantidade 

O 00289 
.1 10077 
.1 10089 
.. 2 20467 
.. 2 10062 
.. 2 23988 
.1 10023 
.1 10045 
.1 10067 
.1 10062 
.1 10033 
.1 10056 

Jogo de tabuleiro 1 
Tampa da caixa 1 
Montagem da base da caixa 1 
Base da caixa 1 
Etiqueta da TV 1 
Bandeja inte rna 1 
Conjunto de cartões de perguntas 1 
Conjunto de pe rsonagens 1 
Dado 2 
Eti qu eta da TV 1 
Tabu leiro 1 
Folheto de regras 1 

são. As tecnologias empregadas incluem processamento 
de grafite e madeira, injeção e extrusão de plást icos, 
além de usinagens finas de metais. Modernas máquinas 
de montagem automática pe rmitem produção em massa, 
a baixo custo, de produtos de alto volume, como canetas 
esferog ráficas. 

Na gestão da produção de sua complexa linha de 
mais de 6.000 produtos, a Staedtler tem-se utilizado de 
um sistema MRP. Enquanto alguns itens, com o láp is 
modelo-padrão, têm uma lista de materiais com poucos 
níveis, outros itens mais complexos requerem quebra em 
até sete níveis. 

Um exemplo de tfp ica lista de materiais da Staedtler 
é mostrado na Tabela 14.6. Ela ilustra os diferentes ní
veis de produção envolvidos na manufatura de um "lápis 
Tradição 11 O-HB em caixa com uma dúzia" (nível O). O 
nível mais alto da lista (mostrado como .1) apresenta to
dos os itens envolvidos na embalagem final, Incluindo o 
próprio lápis - codificado como FTRAD. Os próximos ní
veis da lista são necessários na produção do lápis pro
priamente dito; o nível 2 consiste nos materiais necessá
rios para identificar os lápis , além da tinta uti lizada para 
conseguir a tradicional pintura na extremidade do lápis. 
No nível 3, estão as ti ntas de base necessárias na prepara
ção do lápis básico e, finalmente, no nível 4 as matéri.as
primas, as peças de madeira, o grafite e a cola utilizada 
na produção inicial do lápis. 

A lista de materiais de cada produto final está arma
zenada no sistema MRP, assim como os roteiros e tem
pos-padrão para cada um dos processos de manufatura 
e montagem dos produtos Um registro de estoque é 
mantido para cada item. O programa-mestre de produ

ção é inicialmente analisado para garantir que a carga de 
trabalho semanal em cada centro de trabalho seja realis
ta, e então é gerado o cálculo do MRP, que programa to
das as necessidades de produção para cada nível. Uma 
vez que uma ordem de produção tenha sido completada 
e o sistema tenha sido informado, o regist ro de estoque 
de todos os itens da lista de materiais é subtraído das 
quantidades correspondentes. 

Questões 

1. 	 Desen he a estrutura do produto indicado pe la Tabe la 
146. 

2. 	 Em sua opinião, Quais são as maio res dificuldades 
que uma empresa como a Staedtler enfrenta ao usar 
MRP em seu planejamento e controle? 

Lista de materiais de planejamento 

Como cada produto final tem sua própria 
lista de materiais, normalmente grande e deta
lhada, em geral toma-se muito complexo usá-las 
para o planejamento de médio e longo prazos. 
Em vez disso, pode-se usar um número menor de 
listas que representem um produto-tipo médio. 
Por exemplo, um modelo especifico de automó
vel pode ter opções com duas, três, quatro ou 
cinco portas. Ao executar o planejamento de to· 
dos os modelos de automóveis produzidos, o pro
gramador mestre de produção pode usar uma 
"superlista" - um tipo de lista de materiais de 

http:mat�ri.as
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Tabela 14.6 Lista de materiais para o "Lápis Tradição em caixa com uma dúzia". 

Explosão escalonada 

Nível Quantidade 

Unidade 

DDl 

Unidade 

Código Descrição 

11 0-HB Caixa com doze lápis Tradição 

Código Descrição 

.1 12,000000 

.1 0,000600 

.1 0,050000 

.1 1,000000 
.. 2 0,007000 
.. 2 0,020000 
..2 0,023000 
.. 2 1,000000 
...3 0,100000 
...3 0,030000 
...3 1,000000 

....4 0,050000 

....4 0,000600 

... .4 1,000000 

PC 
PC 
PC 
DDL 
kg 
kg 
PC 
DDL 
kg 
kg 
DDL 
PC 
kg 
DDL 

Unidades: 	 PC = unidade do fornecedor 
kg = quilograma 
DDL = doze dúzias de lápis 

Fonte: Reproduzida com permissão da Staedtler (UK) Ltd . 

planejamento - que apresenta as quantidades 
médias de componentes para determinada famÍ 
lia de produtos. O número médio de portas pode 
ser de 3,5; obviamente, nenhum automóvel de 
nenhum modelo é feito com três portas e meia. 
Entretanto, o objetivo da lista de planejamento é 
permitir planejamento de longo prazo, que dê 
uma idéia aproximada de quantas portas (além 
de outros itens) podem ser necessárias no futuro. 

Registros 	de estoque 

O arquivo de lista de materiais fornece ao 
MRP a base de dados dos ingredientes ou estru
tura dos produtos. Em vez de simplesmente to
mar esses ingredientes e multiplicá-los pela de
manda, de modo a determinar as necessidades 
totais de materiais, o MRP reconhece que alguns 
itens necessários podem já estar em estoque. Esse 
escoque pode estar na forma de produtos finais, 
escoque em processo ou matérias-primas. É então 
necessário, a começar pelo nível O de cada lista, 
verificar quanto estoque há disponível de cada 
produto final, submontagens e componentes, 

V12TI 
V12TF 
V12C 
FTRAD 
DLW 
DLB 
GFT 
PTRAD 
PLR 
SLB 
RTRAD 
CCP2 
RASKG 
STRAD 

Embalagem interna 
Plástico termo-retrátil 
Cartela Tradição 
Lápis TradiçãQ não embalados 
Laca branca 
Laca preta 
Tinta ouro 
Lápis Tradição semi-acabados 
Tinta vermelha 
Tinta preta 
Lápis Tradição não polido 
Corpo de madeira - CCP 
Cola de madeira 
Grafite 

para que se possa calcular o que é chamado de 
necessidade "líquida" - a quantidade extra neces
sária para, com o estoque, atender à demanda. 
Para fazer isso, o MRP requer que sejam manti
dos registros de estoque (veja a Figura 14.12). 

Há três arquivos principais no sistema MRP 
que apóiam a gestão dos estoques: 

• arquivo de itens; 

• arquivo de transações; 

• arquivo de locais. 

Arquivo de itens 

A chave para todos os registros de estoque é 
normalmente o código do item. Cada item utili
zado numa empresa de manufatura deve ser 
identificado por uma codificação-padrão, de 
modo que não haja confusão entre as pessoas 
que compram o item e as que o fornecem, oV, 
ainda, que o utilizam no processo de manufaúl
ra. A maioria das empresas de manufatura, por
tanto, estabelece um número para cada item. Os 
códigos de item podem ser totalmente numéricos 



:V1RP 465 

Carteira de pedidos Programa-mestre 
de produção 

I~ Previsão de demandai 

Listas de materiais 
L-----.. 
, 

Planejamento 
das necessl.d~des 

de materiais 

~n- - I 
~Registros de estoque 

.----=--./ ~~-----.. 

Ordem de compra I Ordens de trabalho 

W§IiQ 14.12 Registro de estoque MRP. 

ou combinações de letras e números. Algumas 
empresas acham conveniente utilizar expressões 
mnemônicas, que ajudam os usuários a identifi
car qual item é representado por um código espe
cífico. Sistemas complexos de numeração com 
verificação cruzada são normalmente adotados 
para prevenir erros causados por, digamos, troca 
de dígitos; números de cartões de crédito usam 
esse tipo de verificação cruzada. 

Além do código, o arquivo de itens contém 
todos os dados estáveis de um item; normalmen
te, ele pode ser visto como uma tela de computa
dor, com campos que incluem a descrição do 
item, sua unidade de medida (farinha pode ser 
medida em toneladas, arruelas, em milhares e 
motores, em unidades) e seu custo-padrão. É in
teressante notar que o lead time de compra ou 
produção do item é normalmente tratado como 
dado fixo pelo fato de estar localizado num ar
quivo de itens. Na verdade, isso pode variar entre 
fornecedores e mudar em diferentes períodos do 
ano, de acordo com as condições de oferta do 
mercado. 

Arquivo de transações 

Para levar em conta os níveis de estoque, o 
MRP precisa conhecer tais níveis para cada item. 
O arquivo de transações registra as entradas do 
estoque, as saídas do estoque, além do balanço a 
cada movimentação. No passado, essas transa
ções eram informadas ao sistema durante a noite 
ou a intervalos periódicos; isso causava proble
mas, pois a informação no sistema estava sempre 
defasada da realidade. Os sistemas MRP atuais 

atualizam seus estoques em tempo real Isso s~g-

nifica que o arquivo de transações é atualizado 
no momento em que ocorre uma entrada ou saí
da de material. Há implicações quanto ao núme
ro de terminais de computador necessários para 
a operação e sua localização, além do número de 
pessoas que devem ser treinadas para utilizá-los. 
Os benefícios do processamento em tempo real, 
entretanto, ultrapassam de longe qualquer custo 
adicional de equipamento e treinamento. 

Arquivo de locais 

Os armazéns ou pontos de esrocagem na 
produção precisam ser gerenciados. Alguns ar
mazéns operam num sistema de localização fixa, 
de modo que cada item específico pode sempre 
ser localizado em determinado local. Entretanto, 
empresas que operam com uma faixa larga e mu
tável de itens de estoque consideram esse siste
ma ineficiente. Em vez disso, elas operam com 
sistemas de localização aleatória no qual os itens 
são localizados no espaço disponível mais próxi
mo. Um sistema de localização aleatória requer 
controle cuidadoso, já que um mesmo item pode 
estar localizado em diferentes pontos no mesmo 
momento. Além de serem mais eficientes na u tili
zação de espaço, sistemas de localização aleató
ria tomam mais fácil garantir a rotatividade física 
do estoque, tornando simples a implementação 
de um sistema FIFO ("primeiro que entra, pri
meiro que sai"). Quando o computador gera as 
listas de separação, instruindo os operadores do 
armazém (mecânicos ou humanos) a separar os 
itens do estoque, ele pode garantir que os itens 
mais velhos sejam coletados primeiro. 
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AL:uidade dos registros de estoque 

Assim como na gestão das listas de mate
riais, é crítico para um sistema MRP que os re
gistros de estoque estejam precisos e atualiza
dos. Os erros ocorrem e o estoque pode ser 
desviado ou perecer, de modo que os registros 
de estoque mmca refletirão exatamente o que 
há de estoque físico numa empresa. Em virtude 
disso, controles ro tativos de inventário (CRI) são 
executados em muitas empresa . 

O CRI consiste em verificar se a localização 
e o nível físico de estoque de determinado item 
coincidem com o registro no computador. Quan
do uma diferença é encontrada, o registro do 
computador é atualizado para refletir a realida
de . Antes que o controle rotativo de inventário 
estivesse bem estabelecido nas empresas, o esto
que era verificado anualmente, de modo a ade
quar-se aos procedimentos contábeis. As implica
ções da fa lta de acuidade dos registros de 
estoque são faltas de material que levam a repro
gramações da produção, o que resulta em inefi
ciência e, possivelmente, em fa lhas na satisfação 
de um pedido de cliente. 

Nível O 
Programa-mestre 

de produção 

Ordens de trabalh 
para os 

itens de nível O 

Nível 1 I Lista de 
'-____ mat riais ..1 

I Ordens de trabalho 
e compra para os 
Itens de nível 1 

Registro de 
. materiais 

Nível 2\ lista de 
estoque

'-"';""--_....1 
I Ordens de trabalho 

ecompr para os 
itens de nível 2 

CÁLCULO MRP 

Até aqui examinamos todas as informações 
necessárias para que a operação comece a plane
jar o processo. Embora sejam pré-requisitos ne
cessários ao MRP, não são o "coração" do proce
dimento. Na verdade, o MRP é um processo 
sistemático para considerar essas informações de 
planejamento e calcular a quantidade e o mo
mento das necessidades de recursos que irão sa
tisfazer à demanda. A próxima parte deste capí
tulo examina a forma pela qual esses cálculos são 
executados, começando pelo que provavelmente 
é o passo mais importante, o cálculo das necessi
dades líquidas. 

Processo de cálculo das necessidades 
líquidas 

A Figura 14.13 mostra simplificada mente o 
processo pelo qual o MRP calcula as quantidades 
de materiais necessários. O MRP toma o progra
ma-mestre de produção (o programa de produ
ção para cada produto final) e "explode" esse 
programa por meio da lista de materiais de nível 

Registro de 
estoque 

Registro de 
estoque 

wa"" 14.13 Cálculo de necessidades üquidas no MRP. 



MlU' 467 

único, verificando quantas submontagens e com
ponentes são necessários. Antes de descer para o 
próximo nível da estrutura do produto, o MRP 
verifica quantos materiais necessários já estão 
disponíveis em estoque. Ele gera, então, as "or
dens de trabalho" ou requisições para as necessi
dades líquidas dos itens que serão feitos na fá
brica. Essas necessidades liquidas formam o 
programa que será explodido pela lista de mate
riais de nível único para o próximo nível abaixo 
na estrutura. Novamente, o estoque disponível 
desses itens é verificado; ordens de trabalho são 
geradas para as necessidades liquidas dos itens 
que serão fe itos na fábrica, e são também gera
das as ordens de compra para as necessidades lí
quidas dos itens que serão adquiridos de fornece
dores. Esse processo continua até que se chegue 
ao nível mais baixo da estrutura do produto. 

A Figura 14.14 usa nosso exemplo do jogo 
de tabuleiro para descrever essa parte do proces
so MRP. Considerando, por enquanto, apenas as 
quantidades necessárias, uma necessidade de 10 

Nível O 

Nrvel 1 

Nível 2 

jogos completos não gera automaticamente or
dens de trabalho para a montagem de 10 
unidades. Inicialmente, o estoque é verificado. 
Como há três jogos completos em estoque, urna 
ordem de trabalho para a fabricação de sete jo
gos é emitida. O MRP examina a lista de mate
riais do jogo nesse primeiro nível e verifica, entre 
outros componentes, que é necessária uma mon
tagem da base da caixa (10089) por jogo com
pleto. Em seguida, o :MRP verifica quantas mon
tagens da base da caixa estão em estoque e, 
encontrando duas unidades, gera urna ordem de 
trabalho para a necessidade líquida de cinco. 
Posteriormente, a lista de materiais de nível úni· 
co para a montagem da base da caixa é verifica
da. Ela mostra que uma base da caixa (20467), 
urna bandeja interna (23988) e uma etiqueta de 
1V (10062) são necessárias para cada montagem 
da base da caixa. Novamente, o estoque é verifi
cado e, como há uma base da caixa em estoque, 
uma ordem de compra de quatro unidades é ge
rada. Havendo mais etiquetas de 1V e bandejas 

I Necessidade 
de 7 montagens

I da base da I 
caixa 10089 

Necessidade 
de 10 jogos 

00289 

Montar 7 jogos 
00289 

Montar 5 mon
tagens da base 
da caixa 10089 

VI 

3 jogos 00289 
em estoque 

2 montagens 
da base da 

I 

------------- , ---------------------- --- -----
Necessidadede 1 base da caixa, 

5 bases da 
V 

20 bandejas 
caixa20467, Comprar 4 internas e 10 
5 bandejas bases de caixa etiquetas de TV 

internas 23988 20467 em estoque 
e 5 etiquetas 
de TV 10062 

mA"" 14.14 Exemplo de cálculo de necessidades líquidas no MRP. 
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internas em estoque do que o necessário, não há 
necessidade de gerar instrução de ressuprimento. 

Programação para trás 

Além de calcular a quantidade de materiais 
necessários, o MRP também considera quando 
cada um desses componentes é neces ária, isto é, 
os momentos da produção/compra dos materiais. 
Ele faz isso por meio de um processo denomina
do programação para trás, que leva em conta o 
lead time de cada nível de montagem. Utilizando 
novamente o exemplo do jogo de tabuleiro, va 
mos assumir que 10 jogos completos são necessá 
rios para o dia de planejamento que denominare 
mos dia 35. Para detenninar quando deveremos 
iniciar o trabalho em todos os componentes que 
fazem parte do jogo, precisamos saber quanto 
tempo é necessário para cada parte do processo. 
Esses tempos são chamados de lead times e estão 
annazenados nos arquivos MRP para cada item 
(veja a Tabela 14.7) . 

Tabela 14.7 Programação para trás das necess i
dades no MRP. 

Item Descrição 
Lead time 

(dias) 

00289 Jogo de tabuleiro 2 
10077 Tampa da caixa 8 
10089 Montagem da base da caixa 4 
20467 Base da caixa 12 
23988 Bandeja inte rna 29 
10062 Etiqueta da TV 8 
10023 Conjuntos de cartões de perguntas 3 
10045 Conjunto de personagens 3 
100B7 Dado 5 
10033 Tabu leiro 25 
10056 folheto de regras 3 

Examine agora o gráfico de Gantt mostrado 
na Figura 14.15, o qual inclui as informações de 
lead time. Se são necessários dois dias para exe
cutar a montagem final, as submontagens devem 
ser completadas e estar disponíveis na fábrica no 
inicio do dia 33. Dessa fonna, o programa faz a 

Montar jogos 00289 D 
Comprar tampa da caixa10077 1-1 _____-----' 

Montar conjunto da base da caixa 10089 

Comprar base da caixa20467 ~LI________ _ 

IComprar bandejas internas 23988 

Comprar etiquetade TV 10062 LI______---' 

Comprar cartões de perguntas 10023 I _---' 
L 

Comprar conlU to de personagens 10045 [~ 

Comprar dados 10067 1-1___--' 

Comprar etiquetade TV 10062 

Comprar tabu leIro 10033 LI___________________---' 

Comprar regras 10056 1-1_---' 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
O 5 10 15 20 25 30 35 

Dias 

W§'IF' 14.15 	Programação para trás no MRP: gráfico de Gantt com a programação para trás para a 
produção do jogo de tabuleiro. 
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programação para trás determinar as atividades 
que devem ser executadas e as ordens de compra 
que devem ser colocadas. Pode-se verificar no 
exemplo que para conseguir entregar os jogos 
completos em tempo, as bandejas internas preci
sam ser compradas agora. 

Dados os lead times da Tabela 14.7 e os ní
veis de estoque mostrados na Tabela 14.8, po
dem ser gerados os registros MRP mostrados na 
Figura 14.16. 

Tabela 14.8 	 E toques de itens do jogo de 
tabuleiro. 

Item Descrição Estoque 

00289 Jogo de tabuleiro 3 
10077 Tampa da caixa 4 
10089 Montagem da base da caixa 2 
20467 Base da caixa 1 
23988 Bandeja interna 20 
10062 Etiqueta da TV 10 
10023 Con juntos de c rtões de perguntas O 
10045 Conjunto de personagens O 
10067 Dado O 
10033 Tabul ira O 
10056 Folh eto de regras O 

As necessidades brutas de cada item, no ní
vell, podem ser derivadas diretamente do plano 
de liberação de ordens do jogo completo. Conse
qüentemente, no dia 33, sete tampas, sete mon
tagtms da tampa da caixa, sete etiquetas de TV, 
entre outros, serão necessários. A programação 
para trás, utilizando a programação do lead time 
para cada item do nível 1, gera os momentos da 
programação de ordens planejadas. De fonna si
milar, os itens do nível 2 necessários para que se 
produza a montagem da base da caixa estão sujei
tos ao mesmo procedimento. Note que a etiqueta 
de TV é tanto um item de nível 1 como de nível 2 
e rem suas necessidades brutas geradas com base 
no plano de liberação de ordens, tanto do jogo 
completo corno da montagem da base da caixa. 

Na realidade, alguns itens só podem ser ad
quiridos em tamanhos de lote mínimos. Em virtu
de do lempo e do custo envolvido na preparação 
de uma máquina, pode ser que se considere efi 
ciente utilizar a máquina apenas se for para um 
tamanho de lote razoável. De fonna similar, al
guns itens são adquiridos em embalagens fecha
das, em quantidades tais que pellnitam que se 

consiga um desconto, mesmo que dessa forma se 
esteja comprando mais do que o necessário. Ou
tra razão para que algumas empresas produzam 
ou comprem mais do que necessitam no momen
to é obter uma margem de segurança para o caso 
de variações não planejadas, tanto na demanda 
como no fornecimento. Todos esses tópicos que 
dizem respeito a tamanhos de lote e estoques de 
segurança foram tratados no Capítulo 12. 

EXTENSÕES DO MRP BÁSICO 

Muitos desenvolvimentos ocorreram em 
anos mais recentes sobre a idéia do MRP básico. 
Descrevemos brevemente alguns deles. 

MRP de ciclo fechado 

Quando o MRP foi originalmente utilizado 
na manufatura, os planos de materiais eram emi
tidos no início da semana, e o planejamento com
pletamente refeito na semana seguinte, quando 
então era emitido novo conjunto de planos. Esse 
processo era repetido semanalmente, mas não 
havia um ciclo de realimentação para dizer se o 
plano era atingível e se tinha realmente sido atin
gido. Os sistemas MRP que inicialmente incluí
ram ciclos de realimentação ficaram conhecidos 
como MRP de ciclo fechado. 

O fechamento do ciclo de planejamento em 
sistemas MRP envolve a confrontação dos planos 
de produção com os l"ecursos disponíveis. Portan
to, a capacidade é verificada ao longo de todo o 
processo e, caso os planos propostos não sejam 
viáveis em qualquer nível, eles são revisados 
(veja Figura 14.1 7) . Todos os sistemas MRP, 
mesmo os mais simples, são sistemas de ciclo fe
chado. Eles utilizam três rotinas de planejamento 
para confrontar os planos de prod ução com os 
recursos produtivos. 

Plano de necessidndes de recursos 

Os planos de necessidades de recursos são 
planos estáticos que envolvem a análise do futu
r de longo prazo, de forma a prever as necessi
dades de grandes partes estruturais da unidade 
produtiva, como o número, a localização e o ta
manho de novas unidades. Como eles constituem 
tentativas de viabilizar a produção a longo prazo, 
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Plano de Plano de 
materiais capacidade 

jogos para produção
o dia 35 

Portanto, 
precisaremos •

fab ricar 5 
montagens da caixa 
para asemana 33 

WaiiFi 14.17 MRP de ciclo fechado. 

pela obtenção dos recursos necessários, são algu
mas vezes chamados de planos de capacidade 
agregada. 

Planos de capacidade grosso modo (RCCP
Rough-Cut Capacity Plans) 

A médio e curto prazos, os programas-mes
tres de produção devem utilizar a capacidade dis
poníveL O ciclo de realimentação nesse nível 
confronta o MPS somente com os gargalos e re
cursos-chaves. Se o MPS não é viável, ele deve 
ser ajustado. 

Planos de necessidades de capacidade (CRP -
Capacity Requirements Plans) 

Numa base diária, as ordens de trabalho 
emitidas pelo MRP, normalmente, têm um efeito 
variável sabre a carga de equipamentos específi
cos ou trabalhadores individuais. O CRP projeta 
essa carga períodos à frente. Ele é um "plano de 
capacidade infinita", dado que não leva em conta 
as restrições de capacidade de cada máquina ou 
centro de trabalho enquanto gera o programa de 
produção. Caso essa carga seja oscilante, ela 
pode ser suavizada pelo replanejamenro com ca
pacidade finita ou pela alocação temporária de 
recursos ao setor. 

Podemos fabricarDesejamos Plano de 300 jogos por mês?fabricar 300 necessidade De que recursosjogos por mês de recurso precisamos? 

Desejamos , Plano-mestre Podemos fabrj-I Podemos fabricar 

Plano de 
produção 

•fabricar 7 ele car 7 jogos 7 jogos para 

Plano (
de 

Plano de 
DnecessidadesRealístico 

materiais de capacidade 

para o dia 35? I odia 35? 

Podemos fab ricar 
5 montagens tia 

caixa para a 
semana 33? 

o sistema MRP de ciclo fechada pode ser 
desenvolvido de modo a gerar planos de curtíssi
ma prazo, tal como mostrado na Figura 14.18. 

Planejamento e Controle na ICI Chloi" - Chemicals 

MlJitas empresas dependem de suas habilidades 
para desempenhar um ato de balanceamento conHnuo 
entre oferta e demanda. Receba muitos pedidos e a fábri
ca toma-se sobrecarregada, com o risco de deixar os 
consumidores Insatisfeitos. Produza muitos produtos e a 
fábrica vai para o outro extremo, empatando dinheiro e 
enchendo-se de estoques de mercadorias não vendidas. 
Na ICI Chiar - Chem icals, um processo chamado Plane
jamento de vendas e operações (S&OP - Sa les and ope 
ratlons planning) funciona para garantir que o negócio 
mantenha todas as promessas que faz aos consumido
res. Oprocesso S&OP ajuda a empresa a comprar maté
rias-pnmas e serviços de Que necessita com precisão, 
enq uanto também fo rnece informações às fábricas sobre 
qUais produtos fabricar e em qual Quantidade. O proces
so pOSSUi o poder de alocar os melhores planos e pro
gramações para, virtualmente, qualquer conjunto de cir
cunstânCias - planejadas ou não - de forma a fazer a 
melhor uso dos recursos da empresa. Ao ro dar o mode lo 
financeiro, é possível descobrir a solução para proble
mas de produção não previstos de modo a manter os 
consumidores satisfeitos e evitar o impacto potencial
mente destrutivo no resultado financeiro final. Ao fornecer 
estimativas precisas sobre a demanda futura, o S&OP aju
da o processo de obtenção de matérias-primas e reduz a 
.quantidade de matérias-pnmas e produtos queserão ne
cessários manter em estoque. A interface com o progra
ma S&OP ê via conexão Intranet. que permite à equipe 
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Longo prazo 

Planejamento 
de recursos 

Planejamento Gestão de 
de produção demanda 

Curto prazo 

Carregamento 
finito 

, , , , , , , 
".to Sistemas deAnáli se de chão deentrada esaídas fábrica 

iiiz,lM'14.18 MRP de ciclo fechado. 

de serviç-o ao consumidor ter acesso aos planos de pro

dução para os próximos dias e semanas. Toda vez que a 

equipe de serviço ao consumidor atende ao telefone para 

anotar um pedido de algum cliente, detalhes relevantes 

dos planos de produção aparecem automaticamente dis

postos na tela para permitir uma resposta rápida e infor

mativa. Recibos das matérias-primas disparam paga

mentos ao fornecedor, assim como despachos de 

mercadorias acabadas disparam o lançamento de faturas 

para o consumidor. Com o fornecimento de mais infor

mações para um número maior de pessoas, o S&OP aju

da a equipe da empresa a tomar melhores decisões para 

o benefício do negócio e seus clientes. 

Questões 

1. 	 O que um bom sistema de planejamento e controle 

poderia fazer para ajudar uma operação complexa 

como a da ICI Chlor - Chemicals? 


2. 	Par que a parte de mOdelagem financeira do S&OP é 

útil? 


Manufacturing resaurce planning (MRP li) 

o MRP I era essencialmente voltado para o 
planejamento e o controle da produção e esto
ques, em empresas de manufatura. Entretanto, os 

~ 


Sistemas de 
fornecedores 

conceitos têm sido estendidos a outras áreas da 
empresa. Esse conceito estendido foi denomina
do por Oliver Wight, um dos pais do MRP, de 
MRP 11. Wight6 definiu MRP 11 como: 

"um plano global para o planejamento e mo
nitoramento de todos os recursos de uma em
presa de manufatura: manufatura, marke
ting, fi nanças e engenharia. Tecnicamente, ele 
envolve a utilização do sistema MRP de ciclo 
fechado para gerar números financeiros". 

Sem os sistemas integrados MRP 11, bases de 
dados separadas são mantidas por diferentes fun
ções da empresa: Por exemplo, uma estrutura de 
produto ou lista de materiais é mantida, tanto na 
engenharia como na gestão de materiais. Quando 
surgem mudanças de engenharia no projeto dos 
produtos, am~as as bases de dados precisam ser 
atualizadas. E difícil manter as duas bases com
pletamente idênticas, e as discrepâncias entre 
elas geram problemas, que não são notados até 
que um funcionário receba o fornecimento de pe
ças erradas para manufaturar o produto. De for

/' 

6 	 WIGHT, O. Op. cito 

Prog rama-mestre ,.. 
de produção 

Planejamento de neces- Planejamento detalha
sidades de capacidade do de materiais 

Planejamento de 
rec ursos c ríti cos 

Médio prazo 
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ma similar, as informações de custo das áreas de 
finanças e contabilidade, que são utilizadas para 
executar atividades de contabilidade gerencial, 
como análises de variância contra custos-padrão, 
precisam ser reconciliadas com as mudanças 
ocorridas em qualquer outra parte da empresa, 
como mudanças nos processos de manutenção ou 
processamento de estoques. 

O MRP II é baseado em um sistema integra
do, que contém uma base de dados acessada e 
utilizada por toda a empresa, de acordo com as 
necessidades funcionais individuais. Entretanto, 
apesar de sua dependência de tecnologias de in
formação que permite tal integração, o MRP II 
ainda depende das pessoas na tomada de deci
sões para fechar o ciclo. 

Optimized production technology (OPT) 

Outros conceitos e sistemas têm sido desen
volvidos, os quais reconhecem também a impor
tância de planejar, levando em conta restrições 
de capacidade, em vez de sobrecarregar parte do 
sistema produtivo e não atender ao plano. Possi
velmente, o mais conhecido é o de teoria das res
trições, que foi desenvolvido para focalizar a aten
ção na restrição de capacidade ou gargalo da 
produção. Pela identificação da localização da res
trição, a produção está sempre focalizando aque
la parte que determina criticamente o ritmo de 
produção. 

A abordagem que utiliza essa idéia é chama
da de optimized production technology (OPT). Seu 
desenvolvimento e seu marketing como um paco
te de software proprietário foram iniciados por 
Eliyahu Goldratt. 7 

O OPT é uma técnica computadorizada que 
auxilia a programação de sistemas produtivos, ao 
ritmo ditado pelos recursos mais fortemente car
regados, ou seja, os gargalos. Se a taxa de ativi
dade em qualquer parte do sistema exceder à do 
gargalo, alguns itens estarão sendo produzidos 
sem que possam ser utilizados. Se a taxa de tra
balho cai abaixo do ritmo no gargalo, todo o sis
tema é subutilizado. 

Há princípios subjacentes ao OPT que de
monstram esse foco sobre gargalos. 

GOLDRATI, E. M.; COX, J. The goal. North River 
Press, 1986. 

Princípios do OPT 

1. 	 Balancear o fluxo, não a capacidade. 

2. 	 O nível de utilização de um recurso não 
gargalo é determinado por alguma ou
tra restrição do sistema, não por sua 
própria capacidade. 

3. 	 Utilização e ativação de um recurso não 
são sinônimos. 

4. 	 Uma hora perdida num recurso gargalo 
é uma hora perdida para sempre em 
todo o sistema. 

5. 	 Uma hora poupada num recurso não 
gargalo é uma miragem. 

6. 	 Os gargalos governam tanto o fluxo de 
produção como os estoques do sistema. 

7. 	 O lote de transferência pode não ser, e 
muitas vezes não deveria ser, igual ao 
lote de processamento. 

8. 	 O lote de processamento deveria ser va
riável, não fixo. 

9. 	 Os lead times são resultados da progra
mação e não podem ser determinados a 
priori. 

10. 	Os programas devem ser estabelecidos, 
olhando todas as restrições simultanea
mente. 

O OPT não deve ser visto como alternativa 
ao MRP, nem é impossível utilizar os dois con
juntamente. Entretanto, a base filosófica do OPT, 
descrita anteriormente, mostra que ele pode con
flitar com a maneira pela qual muitas empresas 
utilizam seus sistemas MRP na prática. Enquanto 
o MRP, como conceito, não prescreve lead times 
fixos ou tamanhos de lote fixos, muitas empre
sas, por simplicidade, utilizam o MRP fixando 
tais elementos. Entretanto, como a demanda, o 
suprimento e o processo de manufatura apresen
tam todos variações não planejadas numa base 
dinâmica, os gargalos também são dinâmicos, 
modificando sua localização e sua severidade. 
Por essa razão, os lead times raramente são cons
tantes ao longo do tempo. De forma similar, se os 
gargalos determinam a programação, os tama
nhos de lote podem alterar-se ao longo da fábri
ca, dependendo do fato de um centro de trabalho 
ser um gargalo ou não. 

O OPT utiliza a terminologia do "tambor
pulmão-corda" para explicar sua abordagem de 

7 
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programação. Usando OPT, o centro de produção 
gargalo torna-se o "tambor", dando o ritmo para 
o restante da fábrica. Esse ritmo determina a pro
gramação de setores não gargalo, puxando o tra
balho (a "corda") de acordo com a capacidade do 
centro de trabalho gargalo, e não de acordo com 
a capacidade do próprio centro de trabalho. Nun
ca deveria ser permitido a um gargalo trabalhar 
em ritmo menor que sua capacidade máxima; 
conseqüentemente, estoques de proteção ("pul
mão") deveriam ser colocados antes do gargalo, 
de modo a garantir que ele nunca pare por falta 
de trabalho. 

Alguns argumentos em prol da utilização do 
OPT em ambientes MRP são de que ele auxilia a 
focalização nas restrições críticas, além de redu
zir a necessidade de planejamento muito deta
lhado nos setores não gargalo, reduzindo assim o 
tempo de processamento no MRP. 

Enterprise resource planning (ERP) 

Planejamento de recurso do empreendimen
to (da empresa toda) (ERP) é o último e, prova
velmente, o mais iguificativo desenvolvimento 
da filosofia de MRP básica. Gerou um grande nú
mero de empresas destiuadas a desenvolver os 

sistemas de computadores necessários para tor
n á-lo possível. As (agora) grandes empresas que 
cresceram quase exclusivamente com base no 
fornecimento de sistemas ERP incluem SAP, Peo
pJesoft, Oracle e Baan. 

Em sua forma básica, a força do MRP I ba
seia-se no fato de poder explorar as conseqüên
cias de quaisquer mudanças que uma operação 
fosse solicitada a realizar. Assim, se a demanda 
mudasse, o sistema MRP poderia calcular todos 
os efeitos e estabelecer instruções de acordo. O 
mesmo princípio aplica-se ao ERP, mas em base 
muito mais ampla. Os sistemas de ERP permitem 
que as decisões e a base de dados de todas as 
partes da organização sejam integradas, de modo 
que as conseqüências das decisões de uma parte 
da organização sejam refletidas nos sistemas de 
planejamento e controle do restante da organ iza
ção (veja a Figura 14 .19). 

De fato, embora a integração de várias ba
ses de dados seja o coração da força do ERP, ela 
é difícil de ser alcançada na prática. Isso explica 
por que a implantação de um ERP pode ser mui
to cara. Tentar fazer novos sistemas e bases de 
dados dialogar com antigos sistemas (muitas ve
zes denominados "legado") pode ser muito pro
blemático . De maneira esperada, muitas empresas 

Gerência sênior 
e acionistas 

M-..Q,...'f"-I.IConsumidores 

Emp regados 

wa"" 14.19 ERP integra informação de todas as partes da organização. 

Fornecedores 



escolhem substituir, parcial ou completamente, 
seus sistemas existentes por novos. Novos siste
mas compartilhados e bases de dados relacionais 
ajudam a assegurar a troca suave de dados entre 
diferentes partes da organização. 

Adicionalmente aos sistemas de integração, 
ERP em geral inclui outras características que o 
transformam em uma ferramenta poderosa de 
planejamento e controle: 

• É baseada na arquitetura cliente/ servidor; 
quer dizer, o acesso aos sistemas de infor
mação é aberto a qualquer pessoa cujo 
computador esteja ligado aos computado
res centrais (servidores). 

• 	 Pode incluir facilidades de apoio à deci 
são (veja o Capítulo 8), que permitem aos 
que participam do processo decisório so
bre a produção considerar as mais recen
tes informações. 

• É geralmente ligado aos sistemas Extranet 
externos, como os sistemas de intercâm
bio eletrônico de dados CEDI, veja o Capí
tulo 13), que se ligam aos parceiros -da ca 
deia de suprimentos da empresa. 

• 	 Pode ser interfaceado com programas de 
aplicação padrões comumente usados por 
um grande número de gerentes, como as 
planilhas de cálculos etc. 

• 	 Geralmente, os sistemas ERP são capazes 
de operar em platafo rmas bastante co
muns, como Windows NT ou Unix. 

R/3 da empresa SAP 

No início do novo milênio, de longe a maior 
empresa de software, cujo sucesso foi baseado em 
seu produto ERP, é a alemã SAP. Embora funda
da há mais de 28 anos, seu sucesso recente foi 
quase inteiramente devido ao fato de as empre
sas de todo o mundo estarem dispostas a investir 
grandes somas de dinheiro de modo a planejar 
seus recursos de forma integrada. Com 10.000 
consumidores espalhados por 19 países que re
presentam cerca de 30% do mercado total de sis
temas ERP, a empresa foi, claramente, líder de 
mercado em sua área com seu produto R!2. Mais 
recentemente, muitas das maiores empresas do 
mundo, como a ABB, o conglomerado de enge
nharia europeu, a gigante petroquímica mundial 

- . ~ 

Exxon e a Microsoft investiram em sua versão su
cedânea ao R!2, o R!3. Esse produto é baseado 
na configuração cliente/ servidor em três níveis; a 
base de dados forma o centro do sistema - o pri
meiro nível. O segundo nível ao redor das bases 
de dados consiste em um conjunto de servidores 
de aplicação, que detêm os fluxos lógicos básicos 
e instruções para a aplicação em si. Estes se co
municam com um terceiro nível, servidores finais 
que são, geralmente, computadores individuais 
distribuídos no chão de fábrica ou na mesa do 
gerente. O resultado final é um sistema que for
nece uma integração abrangente da maior parte 
das aplicações de negócios convencionais. O sis
tema R!3 divide esse sistema em quatro seções: 

• 	 Manufatura e logística - inclui módulos 
em gestão de materiais (baseados na lógi
ca MRP), gestão de qualidade, manuten
ção de fábrica, planejamento e controle 
da produção, gestão de projeto etc. 

• 	 Vendas e distribuição - inclui módulos 
para a gestão do consumidor, gestão dos 
pedidos de compras, gestão da configura
ção do produto, distribuição, controles 
de exportação, carregamento, gestão de 
transporte etc. 

• 	 Contabilidade financeira - inclui módulos 
de contas a pagar e a receber, investimen
to de capital, custos, fluxos de caixa etc. 

• 	 Recursos humanos - contém módulos sobre 
programação da mão-de-obra, remunera
ção, contratação, folha de pagamento, ad
ministração de benefícios, desenvolvimen
to de pessoal etc. 

Por que as empresas investiram em ERP? 

Se alguém aceitar somente algumas das crí
ticas ao ERP delineadas no comentário crítico 
(veja boxe), perguntará por que razão as empre
sas investiram tanto dinheiro nele. Em parte, as 
empresas foram atraídas pela idéia de transfor
mar seus sistemas de informação em "uma má
quina integrada e de funcionamento suave". A 
perspectiva de tal eficiência organizacional é 
atraente para a grande maioria dos gerentes, 
mesmo que isso pressuponha um modelo bastan
te simplista de como as empresas de fato funcio
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nam. Depois de um tempo, embora as empresas 
pudessem ver os imensos problemas na imple 
mentação do ERP, os investimentos eram justifi 
cados com argumentos como: "mesmo que não 
tenhamos ganhado nenhuma vantagem significa
tiva ao investir em ERP, não estamos na situação 
de desvantagem que estaríamos por não ter in
vestido em ERP, dado que todos os nossos con
correntes estão também investindo em ERP". 
Existe, provavelmente, alguma verdade nesse ar
gumento; muitas vezes, as empresas precisam in 
vestir só para pennanecer de pé. 

COMENTÁRIO CRíTICO 

Longe de ser o ingrediente mágico que permite às 
operações integrar todas as suas informações, ERP é 
visto por muitos como uma das formas mais caras de 
obter retorno nulo ou negativo sobre investimento. Por 
'exemplo, a empresa gigante americana do setor químico 
Dow Chemical gastou quase meio bilhão de dólares e 
sete anos implantando seu sistema ERP, que se to rnou 
ultrapassado assim Que acabou de ser implantado. Uma 
empresa, FoxMeyer Drug, afirma Que os dispêndios Que 
fez para implantar seu ERP levou-a à falência. Um pro
blema é Que a implantação de ERP écara. Isso é causado 
parcialmente pela necessidade de customizar o sistema, 
compreender suas implicações para a organização e trei
nar o sfaff para utilizá-lo. Gastos no que alguns chamam 
de ecossistema ERP (consultoria, hardware, red es de 
comunicação e aplicativos complementares) têm sido es
timados em dua vezes os dispêndios com Osoftwa re 
em si. Mas não são só os gastos Que têm desiludido as 
empresas. Também os retornos sobre esses gastos têm 
sido um fator de desapontamento. Alguns estudos de
monstram o Quanto muitas empresas têm se decepcio
nado com o impacto do ERP sobre seus negócios. Certa
mente, algumas empresas têm descoberto Que têm de 
(algumas vezes de manei ra drastica) mudar a forma 
como organizam suas operações para Que se adaptem ao 
uso de seu novo sistema ER P. Esse impacto organizacio
nal do ERP (Que tem sido descrito como um "tratamento 
de canal" na organização) pode ter efeito maléfico nas 
operações da organização. 

Talvez, a justificativa mais importante, en 
tretanto, seja o potencial que o ERP fornece à 
empresa para pennanecer ligada ao mundo exte
rior. Por exemplo, é muito mais fácil para uma 
operação mover-se para transações via lntemet 
se ela pode integrar seus sistemas de Internet ex
ternos a seus sistemas internos de ERP. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que é MRP? 

• 	 MRP quer dizer planejamento das necessi
dades de materiais , que são sistemas de 
demanda dependente que calculam ne
cessidades de materiais e planos de pro
dução, para satisfazer a pedidos de venda 
previstos ou conh cidos. 

• MRP 	ajuda a fazer cálculos de volume e 
tempo baseados na idéia do que será ne
cessário para suprir a demanda no futuro . 

Qual o processo envolvido DO planeja
mento e controle MRP? 

• MRP trabalha a partir de programas-mes
tres de produção que resumem o volume 
(quantidades) e os momentos dos produ
tos finais e serviços. 

• O programa-mestre de produção é uma 
versão ligeiramente m ais detalhada dos 
planos de capacidade agregados que são 
discutidos no Capítulo 11. 

• Usando 	a lógica da lista de materiais de 
produtos e serviços (BOM) e os registros 
de estoque da operação, o programa da 
produção é "explodido" para determinar 
quantas submontagens e peças são neces
sárias e quando serão necessárias, visando 
cumprir o programa-mestre da produção. 

• Esse 	processo de explosão do progra
ma-mestre de produção é ch amado pro
cesso de cálculo das necessidades líquidas 
MRP. É realizado em diferentes níveis da 
estrutura do produto. 

• 	 Dentro do processo, a "programação para 
trás" leva em conta o lead time necessário 
para obter peças em cada nível da monta
gem. 

Quais são os principais elementos de um 
sistema MRP? 

• 	 Um sistema de gestão de demanda preci
sa realizar a interface com os consumido
res para estabelecer as necessidades para 
o programa-mestre da produção. 

• 	 O programa-mestre da produ ção é uma 
fon te de referência central sobre o que se 
espera que o sistema produza e quando. 



• Listas de materiais e informações sobre a 
estrutura do produto, com lead times , pro 
piciam que o cáJc.ulo das necess idades 
seja fe ito. 

• Registro de estoque 	contém as informa
ções que permitem que os sistemas MRP 
compreendam onde o estoque está locali
zado, quantas peças existem em estoque 
e quais transações de emissão de faturas e 
recibos ocorreram para qual peça. 

• O output do sistema de planejamento das 
necessidades de materiais engloba pedi 
dos de compras, planos de materiais e pe
didos de trabalho que disparam a compra 
e fabricação das peças. 

Que é MRP de "ciclo fechado"? 

• 	Os sistemas MRP de ciclo fechado contêm 
ciclos de realimentação que garantem a 
viabilidade dos planos em relação à capa
cidade disponível. 

Que são MRP n e ERP (Enterprise Resour
ce Planning)? 

• Os sistemas 	MRP li são um desenvolvi
mento do MRP I que integra muitos pro 
cessos relacionados ao MRP, embora situa
do também em outras áreas funcionais 
que não a mam1fattua. 

• 	 Sem o MRP lI, bases de dados separadas 
seriam mantidas para diferentes funções. 

• Um sistema que desempenha mais ou me
nos a mesma função que o MRP 11 é o 
OPTo Ele é baseado na teori a das restri 
ções, que foi desenvolvida para focalizar a 
atenção nos gargalos de capacidade da 
operação. 

• ERP é possivelmente o desen volvimento 
mais significativo derivado do MRP. Atual
mente, usado por muitos tipos diferentes 
de empresas, integra as atividades de pla
nejamento, vendas e marketing, finanças 
e recursos humanos. 

ESTUDO DE CASO 

Psycho Sports Ud . 

Peter Townsend sabia que teria de tomar certas de
sões em breve. Sua empresa de artigos esportivos, a 

Psycho Sports, tin ha crescido tão rápido nos úlltrnos 
dois anos que ele teria de ímplantar rotinas e procedi· 
mentos mais sistemáticos, de modo a gerenciar seu ne
gócio. Seu maior problema estava no controle da manu
fatura. Ele havia começado fab ricando raquetes de tênis 
de mesa, especializadas e de alta Qual idade, mas agora 
fabricava bolas de tênis , dardos e grande varíedade de 
artigos de proteção para vários jogos. Além di sso, seus 
clientes, antes limitados a lojas especializadas em artigos 
esportivos, agora Incluem as principais re des varejistas. 

"Realmente temos que ter controle de nossa 
produção. Todos me dizem que precisamos de 
algO que tem sido chamado (./e sistema MRP. Eu 
não tinha ce rteza do que significava; portanto, 
compre i um livro especializado em controle de 
produção numa li vra ria próxima e li tudo sobre os 
princípios do MRP. Eu tenho que admitir que es
ses acadêmicos devem deliciar-se, complicando 
coisas simples. Há tantos ja.rgões associados 
com a. tecnica Que estou mais confuso agora do 
que estava antes. 

Talvez a melhor coisa a fazer seja tomar um 
exemplo simples de um dos meus novos produtos 
e ver se consigo tratar isso manualmente. Se eu 
puder seguir o processa na papel, então estarei 
ma is capacitado a decidIr que tipo de sistema 
computadorizado de vo escolher, se é que preciso 
de algum!" 

Peter decid iu usar como exemplo um de seus novos 
produtos: uma raquete de tênis de mesa, comercializada 
sob o nome de raquete de "alta resolução", mas conheci
da na prod ução pela denominação Item 5654. A Figura 
14.20 mostra a estrutura de prod uto para a raquete de 
tênis de mesa. 

Como pode ser visto na Figura 14.20 , a raquete de 
tênis de mesa é feita de dois principais conjuntos: o con
junto' cabo e o conjunto lâm ina. Para montar os dois 
conjuntos, são necessários vários componentes como 
pregos, conectores etc. 

As necessidades brutas para essa raquete, em parti
cular, são mostradas a seguir. A raqu ete não deverá ser 
lançada até a semana 13 (a semana atual é a semana 1) e 
as previsões de vendas foram feitas para as primei ras 23 
semanas de vendas: 

- Semanas de 13 a 21 , inclusive - 100 por semana. 

- Se manas de 22 a 29, Inclusive - 150 por semana. 

- Semanas de 30 a 35, inclusive - 200 por semana. 

Peter também providenciou a obtenção de informa
ções dos níveis de estOQue dos componentes da raquete, 
além de dados de custo e lead times. Ele ficou surpreso, 
entretanto, com a dificuldade de obter tais Informações. 

"Levei quase dois dias pa ra juntar todas as 
informações de QUe precisava . Pessoas diferen
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5654 
Raquete 
1 por 

I 1 I I I 
0499 7754 0955 91 10 8744 0772 

Montagem da Cabo Conector Prego Rebite Conjunto 
manopla 1 por 1 por 1 por 4 por 4 por corpo 1 por 

I I 
I I I I I 

1821 9110 
Manopla Prego 


1 por 
 2 por 

6511 2547 8561 
Manta de bor- Miolo de Manta de 
racha 2 por madeira 1 por espuma 2 por 

14.20 Estrutura de produto para a raquete 5654. 

tes mantinham partes das informações, que não 
puderam ser encontradas num só arquivo, além 
do que muitas não estavam sequer escritas. Para 
obter os dados de estoque, tive que ir ao almoxa
rifado e contar eu mesmo a quantidade de itens 
dentro das caixas. " 

Os dados coletados por Peter são mostrados na Ta
bela 14.9. 

Peter propôs a si mesmo seis exercícios, os quais 
ele sabia que deveria dominar se quisesse compreender 
os aspectos básicos do MRP. 

Exercício 1 

Desenhe: 

(a) 	a lista de materiais de nível único para cada nível da 
montagem; 

(b) 	uma lista de materiais escalonada completa para 
todo o produto. 

Exercício 2 

(a) 	Crie registros de planejamento de necessidades de 
materiais para cada componente e submontagem da 
raquete. 

(b) 	Liste todos os problemas que os registros MRP apre
sentarem. 

(c) 	Que alternativas a empresa pode adotar para resolver 
problemas? Quais são suas vantagens relativas? 

Exercício 3 

Baseado nos dois primeiros exercícios, crie outro 
conjunto de registros MRP, garantindo desta vez uma 
semana de tempo de segurança para cada item; isto é, 

Tabela 14.9 Informações sobre estoque, custo e lead time para peças. 

Custo padrãoItem 	 Descrição Estoque LE LT 
(US$) 

5654 Raquete O 500 2 12,00 
0499 Conjunto cabo O 400 3 4,00 
7754 Cabo 15 1.000 5 1,00 
0955 Conector 350 5.000 4 0,02 
9110 Prego 120 5.000 4 0,01 
8744 Rebite 3.540 5.000 4 0,01 
0772 Conjunto lâmina O 250 4 5,00 
1821 Manopla O 500 4 2,00 
6511 Manta de borracha O 2.000 10 0,50 
2547 Miolo de madeira 10 300 7 1,50 
8561 Manta de espuma O 1.000 8 0,50 

LE = Lote econômico de pedido; LT = lead time (em semanas). 



garantindo que os itens estarão em estoque uma semana 
antes das respectivas necessidades. 

Exercício 4 

No horizonte de tempo do exercício, qual a influên
cia sobre o estoque médio da utilização de um tempo de 
segurança de uma semana? 

Exercício 5 

Se decidíssemos que nossa primeira tarefa seria re
duzir os custos de estoque em 15%, que ação seria reco
mendada? Quais seriam as implicações dessa ação? 

Exercício 6 

Como poderíamos suavizar a produção da empresa? 

Questões 

1. 	 Por que Peter teve problemas para coletar as infor
mações necessárias? 

2. 	 Execute os exercícios que Peter propôs para si mes
mo. Você acha Que ele agora compreende o MRP? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Qual a diferença entre MRP I e MRP I1? 

2. 	 Um fabricante de equipamentos eletrô 
nicos de defesa utiliza um sistema MRP 
para controlar sua produção. Em qual
quer instante, ele tem pedidos regulares 
para seus produtos-padrão e pedidos es 
peciais para seus produtos adaptados 
sob encomenda. Ocasionalmente, pedi
dos especiais de clientes estrangeiros 
são colocados para seus produtos-pa
drão. Parte da estratégia competitiva da 
empresa é oferecer um serviço que in 
clui manutenção completa, fornecimen
to de peças de reposição e serviços de 
refabricação a seus clientes. Quais ele
mentos constituem as fontes de deman
da que devem ser informadas ao siste
ma MRP? 

3. 	 Uma empresa faz dois tipos de espelho. 
O superespelho contém uma moldura 
dourada, enquanto o espelho básico 
tem uma moldura preta lisa. Ambos os 
espelhos são do mesmo tamanho. Além 
da moldura, são também necessários 
uma peça de espelho-padrão e uma 
base . Estes dois últimos itens são os 

mesmos para os dois produtos. O lead 
time de fabricação dos dois produtos é 
de duas semanas, enquanto os lead ti
mes para o material da moldura são de 
uma semana, para o corte do espelho 
são de três semanas e para o corte das 
bases são de duas semanas. Cada espe
lho requer dois metros e meio do mate
rial da moldura. Não há pedidos até a 
semana 10 para nenhum dos produtos, 
quando serão então necessárias 200 
unidades de cada tipo. Na semana 11, 
mais 100 unidades do espelho básico 
serão necessárias e, na semana 12, 300 
unidades do espelho de moldura doura
da. O próximo pedido será na semana 
14, de 200 unidades de cada tipo. 
Atualmente, não há estoque de nenhum 
dos materia is. Utilizando os procedi
mentos do MRP, gere uma programa
ção para atender à demanda. 

4. 	 Desenhe uma estrutura de produtos e 
uma lista de materiais escalonada para 
o produto descrito a seguir. O produto 
final A consiste em uma submontagem 
B e duas submontagens C; a submonta
gem B consiste em um componente D e 
dois componentes E. A submontagem C 
consiste em um componente E, um 
componente F e dois componentes G. 

5. 	 Quais os diferentes métodos que uma 
empresa pode utilizar para decidir o 
que obter em cada momento? Quais as 
vantagens e desvantagens de obter so
mente o que é necessário em cada pe
ríodo? 

6. 	 O que significa sistema MRP de ciclo fe
chado? 

7. 	 Uma manufatura produz um produto A 
que é fo rmado por uma unidade de B e 
meia unidade de C. Cada unidade de B 
é formada por uma unidade de D, duas 
unidades de E e uma unidade de F. 
Cada unidade de C requer meia unida
de de G e três unidades de H. Os lead ti
mes de fabricação dos componentes são 
os seguintes: 

A 2 semanas E 3 semanas 
B 1 semana F 1 semana 
C 2 semanas G 2 semanas 
D 2 semanas H 1 semana 
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Há 20 unidades em estoque de 
cada um desses componentes. São ne
cessárias 100 unidades de A para a en
trega em sete semanas. 

Ca) 	Elabore a estrutura de produto e a 
lista de materiais escalonada para o 
produto. 

(b) Elabore 	um plano de necessidades 
brutas para o fabricante do produto. 

Cc) 	 Elabore um plano de necessidades lí
quidas para o fabricante do produto. 

8. 	 Quais seriam as vantagens e desvanta
gens para um hospital se adotasse um 
sistema ERP como o R/3 da SAP? 
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15 

Planejamento e Controle 
Just in Time 

INTRODUÇÃO 

o Capítulo 14 descreveu o MRP, uma abor
dagem para o planejamento e controle da produ
ção. Este capítulo analisa outra abordagem, que 
aborda o mesmo tema de forma diferente. Essa 
abordagem recebeu a denominação simplista de 
just in time (JIT) . Neste capítulo, vamos exami
nar o just in time (JIT) , tanto como uma filosofia 
quanto como um método para o planejamento e 
controle das operações. Isso significa que, em 
boa parte do capítulo, nos manteremos com uma 
visão focalizada de just in time, concentrando em 
seus aspectos de planejamento e controle, embo
ra, na prática, ele tenha implicações muito mais 
amplas no que se refere ao aprimoramento do 
desempenho da produção. Na verdade, muitas 

das implicações mais amplas do just in time (ge
ralmente chamadas na prática de operações "en
xutas") estão abordadas em boa parte do material 
apresentado neste livro. Os princípios do just in 
time que consistiram numa mudança radical, em 
relação à prática tradicional de produção, têm-se 
tornado uma esperança em gestão de operações. 
Em suma, o capítulo analisa a questão "O que é o 
just in time e qual é seu impacto no planejamento 
e controle das operações?" Colocado de outra 
forma, "Quais são as implicações de organizar o 
fornecimento de bens (e por vezes serviços) para 
trabalhar literalmente just in time (no tempo exa
to) , para que sejam utilizados por seus clientes 
internos ou externos?" A Figura 15.1 ilustra o 
conceito do planejamento e controle JIT. 

Fornecimento de K Planejamento e~ Demanda por 
produtos e controle produtos e 
serviços just in time serviços 

Entrega de 
produtos e 
serviços 
apenas 
quando \ I Consumidores da 

Recursos dJl 1/ necessáriDs 

mA"iji 15.1 o planejamento e controle just in time visa atender à demanda instantaneamente, com qua
lidade perfeita e sem desperdícios. 
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Que é o JIT e como difere das práticas de gestão de operações tradicionais? 

Quais são os principais elementos da filosofia JIT? 

[ Quais são as técnicas de JIT? 

Como o JIT pOde ser usado para planejamento e controle? 

oJIT pode ser usado em operações de serviço? 

[ O JIT e o MRP podem coexistir? 

QUE É O JUST IN TIME? 

Em seu aspecto mais básico, pode-se tomar 
o conceito literal do JIT - o JIT significa produzir 
bens e serviços exatamente no momento em que 
são necessários - não antes para que não formem 
estoques, e não depois para que seus clientes não 
tenham que esperar. Além desse elemento tem
poral do JIT, podemos adicionar as necessidades 
de qualidade e eficiência. Uma possível definição 
de JIT pode ser a seguinte: 1 

O JIT visa atender à demanda instanta
neamente, com qualidade perfeita e sem des
perdícios. 

Alternativamente, para aqueles que prefe
rem uma definição mais completa: 2 

O just in time (JIT) é uma abordagem 
disciplinada, que visa aprimorar a produtivi
dade global e eliminar os desperdícios. Ele 
possibilita a produção eficaz em termos de 
custo, assim como o fornecimento apenas da 
quantidade correta, no momento e locais cor
retos, utilizando o mínimo de instalações, 
equipamentos, materiais e recursos humanos. 
O JIT é dependente do balanço entre a flexibi
lidade do fornecedor e a flexibilidade do usuá
rio. Ele é alcançado por meio da aplicação de 
elementos que requerem um envolvimento to
tal dos funcionários e trabalho em equipe. 
Uma filosofia-chave do JIT é a simplificação. 

Note-se, entretanto, que a primeira defini
ção apresenta os objetivos do just in time. JIT não 
alcançará esses objetivos imediatamente. Em vez 

1 BICHENO, J. Implementing just in time . IFS, 1991. 

2 VOSS, C. A. In: VOSS, C. A. COrg.). Just in time 
marwfacture . IFS, Springer/Verlag, 1987. 

disso, ela descreve uma situação cujo atingimento 
a abordagem just in time ajuda a conseguir. Con
tudo, nenhuma definição de JIT engloba todas as 
suas implicações para a gestão de operações. 

É por isso que existem tantas frases e ter
mos para descrever a abordagem JIT, como por 
exemplo: 

• manufatura enxuta; 

• manufatura de fluxo contínuo; 

• manufatura de alto valor agregado; 

• produção sem estoque; 

• guerra ao desperdício; 

• manufatura veloz; 

• manufatura de tempo de ciclo reduzido. 

A melhor maneira de compreender como a 
abordagem JIT difere da abordagem tradicional 
de manufatura é analísar o contraste entre os 
dois sistemas de manufatura simplificados da Fi
gura 15.2. A abordagem tradicional assume que 
cada estágio no processo de manufatura envia os 
componentes que produz para um estoque, que 
"isola" aquele estágio do próximo estágio do pro
cesso. Este próximo estágio irá (eventualmente) 
suprir-se dos componentes desse estoque, proces
sá-los e enviá-los para o próximo estoque isola
dor. Esses estoques não são acidentais; eles estão 
lá para isolar cada estágio de seus vizinhos. Esse 
estoque faz com que cada estágio seja relativa
mente independente, de modo que, por exemplo, 
se o estágio A interrompe sua produção por algu-· 
ma razão (por uma quebra de máquina ou falta 
de componentes), o estágio B deve continuar tra
balhando, ao menos por algum tempo. O estágio 
C pode continuar trabalhando por mais tempo 
ainda, dado que há dois estoques isoladores 
para serem consumidos, antes que ele tenha que 
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parar de trabalhar. Quanto maior o estoque iso
lador, maior é o grau de independência entre os 
estágios, portanto menor é o distúrbio causado 
quando ocorre o problema. Esse isolamento é 
conseguido ao custo de estoque (capital empata
do) e com altos tempos de atravessamento (res
posta lenta ao mercado); contudo, ele realmente 
permite que cada estágio opere de maneira inin
terrupta e, conseqüentemente, eficiente. 

O principal argumento contra essa aborda
gem tradicional recai sobre a própria condição 
que ela visa promover, ou seja, a independência 
entre os estágios produtivos. Quando um proble
ma ocorre em dado estágio, este problema não se 
torna imediatamente aparente em outros estágios 
do sistema. A responsabilidade pela resolução do 
problema estará centralizada no pessoal desse es
tágio, fazendo com que as conseqüências do pro
blema não sejam transmitidas ao resto do siste
ma. Entretanto, compare essa posição com a 
ilustrada no sistema da parte inferior da Figura 
15.2, que constitui um exemplo extremo de JIT. 
Nesse caso, os componentes são produzidos e 
passados diretamente para o próximo estágio 
"exatamente no momento" em que serão proces
sados. Os problemas, em qualquer estágio, têm 
um efeito bastante diferente num sistema desse 
tipo. Por exemplo, se o estágio A interrompe sua 

produção, o estágio B perceberá imediatamente e 
o estágio C logo depois. O problema do estági 
é agora rapidamente exposto a todo sistema ê 

,todo o sistema é afetado pelo problema. Uma 
conseqüência disso é que a responsabilidade pela 
resolução do problema não está mais confinada 
ao pessoal do estágio A, mas é agora comparti
lhada por todos. Isso amplia consideravelmente 
as chances de que o problema seja resolvido, 
pelo simples fato de que agora ele é muito im
portante para ser ignorado. Em outras palavras, 
evitando o acúmulo de estoques entre estágios, a 
empresa amplia as chances de a eficiência intrín
seca da fábrica ser aprimorada. 
L""" 	 t ~J . 

Embora simplificado, esse exemplo ilustra 
as diferenças entre as abordagens tradicional e 
JIT. Embora ambas visem à alta eficiência na 
produção, elas tomam caminhos diversos para 
conseguir isso. A abordagem tradicional busca a 
eficiência protegendo cada parte da produção de 
possíveis di.stúrbios. Longas corridas ininterruptas 
de produção constituem o estado ideal. A abor
dagem just in time tem uma visão oposta. A ex
posição do sistema aos problemas (embora não 
tão rápida como em nosso exemplo simplifica
do) , pode tanto torná-los mais evidentes, como 
mudar a "estrutura motivacional" de todo o siste
ma em direção à solução dos problemas. O just in 

(a) Abordagem tradicional - estoques separam estágios 

(b) Abordagem JIT - entregas são feitas contra solicitação 

Pedidos Pedido 

Entregas Entregas 

W,.."" 15.2 (a) Fluxo tradicional e (b) JIT entre estágios. 
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wa''''15.3 A redução do nível de estoque (água) permite que a gerência (navio) veja os problemas 
(pedras) e procure reduzi-los. 

time vê os estoques como um "manto Negro" que 
fica sobre o sistema de produção, evitando que 
os problemas sejam descobertos . A idéia do enco
brimento dos efeitos do estoque é normalmente 
ilustrada na Figura 15.3. Os muitos problemas da 
produção são mostrados como pedras no leito de 
um rio, as quais não podem ser vistas em virtude 
da profundidade da água. A água, nessa analo
gia, representa o estoque na produção. Ainda que 
as pedras não possam ser vis as, elas reduzem o 
fluxo do rio e causam turbulência. A redução gra
dual do nível da água permite que os problemas 
sejam identificados (as pedras vistas) e atacadas 
suas causas mais básicas. Quando as pedras são 
removidas, o nível da água é reduzido mais ainda, 
expondo outros problemas e assim por diante. 

O mesmo argumento pode ser utilizado 
para caracterizar o relacionamento entre estágios 
de produção numa escala maior, na qual cada es
tágio é uma macrooperação. Aqui, os estágios A, 
B e C poderiam ser uma empresa fornecedora, 
uma empresa de manufatura e uma empresa 
cliente, respectivamente. Nesse nível, as duas 
abordagens são a abordagem tradicional de pro
dução em massa e a operação JIT. 

o 	que o JIT requer 

Idealmente, o JIT requer alto desempenho 
em todos os objetivos de desempenho da produ
ção . 

• A qualidade deve ser alta, porque distúr
bios na produção devidos a erros de qua
lidade irão reduzir o fluxo de materiais, 

reduzir a confiabilidade interna de forne
cimentos, além de gerar o aparecimento 
de estoques, caso os erros reduzam a taxa 
de produção. 

• A velocidade, em termos de rápido fluxo 
de materiais, é essencial caso se pretenda 
atender à demanda dos clientes direta
mente com a produção, em vez de pelos 
estoques. 

• A 	conJiabilidade é um pré-requisito para 
um fluxo rápido ou, olhando por outro 
lado, é muito difícil atingir o fluxo rápido, 
se o fornecimento de componentes ou os 
equipamentos não são confiáveis. 

• 	 Aflexibilidade é especialmente importante 
para que se consiga produzir em lotes pe
quenos, atingindo-se fluxo rápido e lead 
times curtos. Estamos referindo-nos, aqui, 
principalmente às flexibilidades de mix e 
de volume, tal como descritas no Capítu
lo 2. 

• Como resultado da excelência dos objeti
vos de desempenho anteriores, o custo é 
reduzido. 

Em última análise, o custo meta é somente a 
soma das matérias-primas e das atividades que 
agregam valor. 

JIT e utilização da capacidade 

Mesmo num ambiente avançado de just in 
time, o atingimento de altos padrões em todos os 
objetivos de desempenho da produção requer al
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(a) Abordagem tradicional (b) Abordagem JIT 

Foco na alta Foco na produção 
utilização de apenas quando 

( 
capacidade 

Mais paradas 
devido a 

problemas 

Mais produção ( 
em cada estágio Alto eJ oque 

rep resenta menores 
chances de expor 

~ e resolver problemas 
Produç~o extra / 
forma estoque 

devido acontínuas 
paradas nos estágios 

( 


Menor utilização 

da capacidade, mas 


~ Sem excesso /de produção 
para formação 

de estoque 

necessário ~ 

Menos paradas 

(, 
Baixo estoque 


facilita a exposição 

e a solução 


de problemas 


W4"" 15.4 As diferentes visões de utilização de capacidade nas abordagens (a) tradicional e (b) JIT. 

guns sacrifícios. No just in time, o principal as
pecto sacrificado é a utilização da capacidade. 
Retorne ao sistema de produção mostrado na Fi
gura 15.2. Quando ocorrem interrupções de pro
dução no sistema tradicional, os estoques permi
tem que cada estágio continue trabalhando, 
atingindo, portanto, alta utilização de capacida
de. Essa alta utilização não n.ecessariamente faz 
com que todo o sistema produza mais componen
tes. Normalmente, a produção extra vai para os 
grandes estoques isoladores. No sistema JIT, 
qualquer interrupção irá afetar o resto do siste
ma, causando interrupções ao longo de toda a 
produção. Isso necessariamente levará à baixa 
utilização da capacidade, ao menos a curto pra
zo. Contudo, os defensores do JIT argumentam 
que não há vantagem em produzir componentes 
só para mantê-los em estoque. A menos que esta 
produção seja útil e possibilite à empresa em sua 
totalidade produzir produtos vendáveis, não há 
razão para produzi-la. Na verdade, produzir ape
nas para manter alta utilização de capacidade 
não só não tem sentido, como é contra produtivo, 
já que o estoque extra produzido serve somente 
para dificultar o aprimoramento da produção. 
Para um dado nível de demanda, os requisitos de 
capacidade são geralmente mais baixos sob con
dições de JIT. A Figura 15 .4 ilustra as duas abor
dagens na utilização da capacidade. 

JIT - uma filosofia e um conjunto de 
técnicas 

Para entender o JIT, deve-se analisá-lo em 
dois níveis. No aspecto mais geral, o JIT é nor
malmente chamado de uma filosofia de manufa
tura: isto é, o JIT dá uma visão clara, que pode 
ser utilizada para guiar as ações dos gerentes de 
produção na execução de diferentes atividades 
em diferentes contextos. Ao mesmo tempo, o JIT 
é uma coleção de várias fe rramentas e técnicas , as 
quais fornecem as condições operacionais para 
suportar essa filosofia. Muitas dessas ferramentas 
e técnicas são bem conhecidas fora da esfera do 
.flT e relacionam-se com atividades cobertas em 
outros capítulos deste livro. Outras técnicas refe
rem-se especificamente à maneira pela qual a 
produção é planejada e controlada no regime 
JIT. Este capítulo resume a filosofia JIT, situa al
gumas das técnicas descritas em outras partes 
deste livro, tratando com mais detalhe dos aspec
tos de planejamento e controle do JIT (veja Figu
ra 15.5). 

Fll.OSOFIA JUST IN TIME 

Filosofia just in time e prática japonesa 

O JIT é uma expressão ocidental para uma 
filosofia e uma série de técnicas desenvolvidas 
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JIT comouma filosofia 
de produção 

• Eliminar desperdícios 
• Envolvimento de todos 
• Aprimoramento contínuo 

JIT como um conjunto de 
técnicas para a gestãoda produção 

• Práticas básicas de trabalho JITcomoum método de 
• Projeto para manufatura planejamento e controle 
• Foco na produção 

• Programação puxada• Máquinas pequenas esimples 
• Controle Kanban• Arranjo físico efluxo 
• Programação nivelada

• TMP 
• Modelos mesclados• Redução de set-up 
• Sincronização• Envolvimento total das pessoas 

• VIsibilidade 
• Fornecimento JIT 

"':iliI1IiI 15.5 O J1T é uma filosofia, um conjunto de técnicas e um método de planejamento e controle. 

pelos japoneses. A filosofia está fundamentada 
em fazer bem as coisas simples, em fazê-las cada 
vez melhor e em eliminar todos os desperdícios 
em cada passo do processo. O líder do desenvol
vimento do JIT no Japão foi a Toyota Motor 
Company (veja boxe sobre a Toyota mais adiante 
neste capítulo). A estratégia da Toyota no Japão 
tem sido aproximar progressivamente a manufa
tura de seus clientes e fornecedores. Isso foi fe ito 
por meio do desenvolvimento de um conjunto de 
práticas de JIT. De fato, pode-se argumentar que 
as origens do JIT estão na reação da Toyota ao 
"choque do petróleo", o qual aumentou os preços 
do produto no inicio dos anos 70.3 A resultante 
necessidade de aprimoramento da efi iência da 
manufatura forçou a Toyota a acelerar o desen
vohimento dos então embrionários conceitos do 
m . Os desenvolvimentos da Toyota e de outras 
empresas japonesas foram sem dúvida incentiva

dos pela cultura e pelas circunstâncias econômi
cas nacionais. A atitude do Japão em relação ao 
desperdício ("dê importância a cada grão de ar
roz"), com sua posição de país superpovoado e 
com escassez de recursos, formaram condições 
ideais para o desenvolvimento de uma filosofia 
de manufatura que enfatiza o pouco desperdício 
e o alto valor agregado. Uma explicação alterna
tiva para as origens do JIT analisa a indústria na
val japonesa.4 No final dos anos 50 e início dos 
anos 60, o excesso de capacidade dos produtores 
de aço japoneses possibilitava aos estaleiros soli
citar entregas de aço apenas no momento em que 
eram necessárias. Em virtude disso, os estaleiros 
melhoraram os métodos de produção de modo a 
reduzir seus estoques de aço, de aproximada
mente um mês para três dias. Como as vantagens 
da redução dos estoques tornaram-se bastante vi

4 SCHONBERGER, R. Japanese manufacturing tech
OSS, C. A. op. cito niques . The Free Press, 1982. 3 



síveis, a idéia espalhou-se para outros setores da 
indústria japonesa. 

Teoria da Alta Dependência 

Uma explicação para a abordagem just in 
time na gestão da produção é chamada de teoria 
da alta dependência.5 Ela é derivada parcialmen
te da lógica que usamos anteriormente para des
crever os benefícios de ter baixos estoques. Com 
altos estoques isolando cada estágio do processo 
produtivo, a dependência de cada etapa em rela
ção às demais era baixa. Retire os estoques e sua 
dependência mútua aumenta. Este não é o único 
exemplo de alta dependência no JIT (e na prática 
japonesa em geral). A prática JIT de dar autono
mia aos funcionários de "chão de fábrica" torna a 
empresa dependente de suas ações. O uso do 
conceito de cliente interno (mencionado no Capí
tulo 1, mas explicado mais adiante no Capítulo 
20) formaliza a dependência entre todas as par
tes da operação. O uso da Manutenção Produtiva 
Total CTPM - Total Productive Maintenance, ex
plicada no Capítulo 19), assim como as políticas 
de desenvolvimento de fornecedores do JIT (do 
Capítulo 13), são também exemplos de depen
dência. Os professores Nick Oliver e Berry Wil
kinson resumem a teoria da dependência dessa 
forma: 6 

Os sistemas de produção japoneses, par
ticularmente o JIT e o controle da qualidade 
total, ampliam a dependência da empresa em 
relação a seus agentes ou "constituintes", es
pecialmente os funcionários e as empresas for
necedoras. Isto significa (.. . ) que a habilidade 
dos constituintes da organização de alavancar 
seus próprios interesses é ampliada. A impli
cação óbvia é de que se torna imperativo que 
tais organizações tomem medidas para con
trabalançar este efeito, evitando a possibilida
de de que tal poder seja utilizado ( .. .) À luz 
da vulnerabilidade dos sistemas de produção 
japoneses em relação a problemas, e à luz da 
alta dependência da organização em relação 
a seus constituintes, sugerimos que esse siste
ma só irá trabalhar com sucesso na situação 
em que as organizações parceiras tenham to

5 OLIVER, N.; WILKINSON, B. The japanization of 
british industry. Basil Blackwell, 1988. 

6 OLIVER, N.; WILKlNSON, B. Op. cito 
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das tomado as medidas adequadas para a 
prevenção de problemas, ou quando as condi
ções econômicas, sociais e políticas estejam 
automaticamente provendo segurança. 

Comentário crítico 
Os princípios just in time pOdem ser levados ao ex

tremo. Na década de 80, quando as idéias de just in time 
começaram a ter um impacto na prática das operações 
do Ocidente, alguns especialistas defenderam a elimina
ção de estoQues entre processos. Enquanto, a longo pra
zo, isso fornece a motivação final para os gerentes de 
produção em assegurar a eficiência e a confiabilidade de 
cada estágio do processo, isso não admite a possibilida
de de alguns processos serem intrinsecamente não total
mente confiáveis. Uma visão alternativa seria permitir es
toques (embora pequenos) em estágios de processos 
com uma incerteza maior que a média. Isso ao menos 
permitiria alguma proteção para o resto do sistema. As 
mesmas idéias aplicam-se ao fornecimento just in time 
entre fábricas. A Toyota Motor Corporation, geralmente 
vista como o símbolo do JIT moderno, sofreu com suas 
políticas de estoque entre fábricas. Um terremoto ocorri
do em Kobe e um incêndio em fábricas de fornecedores 
fez com que a produção das principais fábricas da Toyo
ta ficassem fechadas durante al guns dias devido à falta 
de peças. Mesmo as redes de manufatura mais bem re
guladas não podem prever tais eventos. 

Filosofia de operações do JIT 

Três razões-chaves definem o coração da fi
losofia JIT: a eliminação de desperdício, o envol
vimento dos funcionários na produção e o esfor
ço de aprimoramento contínuo. 7 Analisaremos 
uma de cada vez. 

Eliminar Desperdícios 

O desperdício pode ser definido como qual
quer atividade que não agrega valor. Por exem
plo, quando a Cummins Engineering, uma fabri
cante de motores, iniciou seu trabalho com o JIT, 
ela realizou um estudo para determinar quanto 
tempo levava para que determinada quantidade 
de produtos fosse fabricada. 8 O estudo mostrou 

7 HARRISON, A. Just in time mantifacturing in per,,
pective. Prentice Hall, 1992. 

8 LEE, D. C. Set-up time reduction: making JIT 
work. In: VOSS, C. A. COrg.). Just in time manufacture. IFS. 
Springer/Verlag, 1987. 
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que, na melhor das hipóteses, o motor estava efe
tivamente trabalhando em apenas 15% do tempo 
em que se encontrava na fábrica . Na pior situa
ção, esse índice caía para 9%, o que significava 
que durante 91% de todo o tempo a produção es
tava agregando custo ao motor e não agregando 
valor. Embora já um produtor relativamente efi
ciente para os níveis ocidentais, os resultados 
alertaram a Cummins para o grande desperdício 
que ainda havia em suas operações e para o fato 
de que nenhuma medida de desempenho em uso 
havia exposto tal fato. A Cummins reformulou 
seus objetivos visando à redução das atividades 
que desperdiçam e ao aumento das que agregam 
valor.9 

Identificar desperdícios é o primeiro passo 
para eliminá-los. A Toyota identificou sete tipos 
de desperdício, os quais acredita-se serem aplicá
veis em vários tipos de operações diferentes 
tanto de serviço como de manufatura - e que for
mam a base da filosofia just in time. 

• 	 Superprodução. Produzir mais do que é 
imediatamente necessário para o próximo 
processo na produção é a maior das fontes 
de desperdício, de acordo com a Toyota. 

• 	 Tempo de espera . Eficiência de máquina e 
eficiência de mão-de-obra são duas medi
das comuns e são largamente utilizadas 
para avaliar os tempos de espera de má
quinas e mão-de-obra, respectivamente . 
Menos óbvio é o montante de tempo de 
espera de materiais que ocorre quando os 
operadores estão ocupados produzindo 
estoque em processo que não é necessá
rio naquele momento. 

• 	 Transporte. A movimentação de materiais 
dentro da fábrica, assim como a dupla ou 
tripla movimentação do estoque em pro
cesso não agrega valor. Mudanças no ar
ranjo físico que aproximam os estágios 
do processo, aprimoramento nos métodos 
de transporte e na organização no local de 
trabalho podem reduzir desperdícios. 

• 	 Processo . No próprio processo, pode haver 
fontes de desperdício. Algumas operações 
existem apenas em função do projeto 

Citado em HARRlSON, A. Op. cito 

ruim de componentes ou manutenção 
ruim, podendo portanto ser eliminadas. 10 

• 	 Estoque. Dentro da filosofia JIT, todo esto
que torna-se um alvo para a eliminação. 
Entretanto, somente podem-se reduzir os 
estoques pela eliminação de suas causas. 

• 	 Movimentação. Um operador pode parecer 
ocupado, mas algumas vezes nenhum va
lor está sendo agregado pelo trabalho. A 
simplificação do trabalho é uma rica fon" 
te de redução do desperdício de movi
mentação. 

• 	 Produtos defeituosos. O desperdício de 
qualidade é normalmente bastante signifi
cativo nas empresas, mesmo que as medi
das reais de qualidade sejam limitadas. 
Os custos totais da qualidade são muito 
maiores do que tradicionalmente têm sido 
considerados, sendo portanto mais impor
tante atacar as causas de tais custos. Isso 
é discutido no Capítulo 20. 

Envolvimento de Todos 

A filosofia JIT é normalmente vista como 
um sistema "total". Ela visa fornecer diretrizes 
que incluem todos os funcionários e todos os pro
cessos na organização. Uma cultura organizacio
nal adequada tem sido vista como importante fa
tor para apoiar esses objetivos, pela ênfase no 
envolvimento de todos os funcionários da organi
zação. Essa nova cultura é algumas vezes vista 
como um sinônimo da "qualidade total" e é dis
cutida em detalhe no Capítulo 20. 

Esse enfoque do JIT à gestão dos recursos 
humanos tem também sido chamado de sistema 
"de respeito pelos homens". Ele incentiva (e nor
malmente requer) a resolução de problemas por 
equipes, o enriquecimento de cargos (por meio 
da inclusão de tarefas de manutenção e set-up na 
atividade dos operadores), a rotação de cargos e 
multi-habil idades. A intenção é encorajar alto 
grau de responsabilidade pessoal, engajamento e 
ownership do trabalho. 

Comentário crítico 
Nem todos vêem as práticas de gestão de recursos 

humanos como positivamente influenciadas pelo JIT. A 
abordagem JIT pode ser vista como paternalista. Pode 

10 Citado em HARRlSON, A. Op. cito 9 



ser, de alguma forma, menos autocrática que algumas 
práticas japonesas datadas de épocas anteriores. Entre
tanto, certamente não está alinhada com as filosofias de 
projeto do trabalho que dão uma ênfase maior à contri
buição e a comprometimento. Kamata fez uma descrição 
autobiográfica como funcionário na fábrica da Toyota, 
chamada Japan in the Passing Lane. Seu texto fala da 
"(... ) falta de humanidade e o autoritarismo (... )" do tra
balho nesse sistema. 11 Críticas similares têm sido lança
das por alguns líderes sindicais. Entretanto, tais críticas 
não parecem ter refreado a utilização dos conceitos JIT 
fora do Japão. 

Aprimoramento Contínuo 

Os o.bjetivo.s de JIT são. no.rmalmente ex
presses cerne ideais, cerne em nessa definição. 
anterio.r: "atender à demanda no. memento. exato. 
cem qualidade perfeita e sem desperdício.". Ainda 
que e desempenhe de qualquer o.rganização. Po.S
sa estar bem Io.nge desses ideais, uma crença fun
damentaI de JIT é a de que é po.ssível apro.xi
mar-se deles ao. lo.ngo. de tempo.. É per isso. que o. 
co.nceito. de aprimo.ramento. contínuo. é uma par
te tão. impo.rtante da filo.so.fia JIT. Se o.s o.bjetivo.s 
de JIT são. estabelecido.s em termo.s de ideais, o.S 
quais o.rganizações individuais pedem nunca al
cançar, a ênfase então. deve estar na fo.rma cem a 
qual uma o.rganização. aproxima-se desse estado. 
ideal. A palavra japo.nesa para aprimo.ramen to. 
co.ntínuo. é kaizen, e é uma parte-chave da filo.
so.fia JIT. EJa é explicada per co.mpleto. no. Capí
tulo. 18. 

Just in time supera altos custos de mão-de-obra 12 

Um efeito da abordagem cada vez mais global de 
negócios tem sido enfatizar os custos de mão-de-obra 
relativamente altos com que as empresas de manufatura 
de engenharia precisam arcar. Isso levou a duas grandes 
tendências. A primeira é que muitas empresas estão au
mentando a proporção de serviços em seu pacote de 
produtos ofertados. Isso pode ajudar a reduzir a impor
tância dos custos de manufatura, porque os consumido
res estão preparados para pagar pelo valor agregado dos 
serviços extras. A segunda tendência é a tentativa de re
dução dos custos de manufatura por meio de métodos 
JIT. Vejamos dois exemplos: 

11 KAMATA, S. Japan in the passing lan e: an ms]
der's account of life in a japanese auto factory. Allen and 
Unwin, 1983. 

12 MARSH, P. Just in time culture key for Europe. 
Financiai Tim es , 18 Oct. 1999. 
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Jungheinrich é um do maiores produtores de cami
nhões com caçambas levadiças. Seus produtos são en
contrados em todo o mundo em fábricas, depósitos e 
qualquer lugar que precise mover objetos pesados por 
distâncias cu rtas. A fábrica da empresa em Hamburgo 
produz cerca de 30.000 caminhões por ano de, aproxi
madamente, 10.000 variedades, que são baseadas em 10 
olataformas básicas. Os métodos JIT de manufatura per
mitem que a empresa monte cada produto em três ho
ras. Três ou quatro anos antes, esse mesmo processo te
ria levado 18 horas. Entre 1998 e 2000, a empresa 
aumentou a saída de produtos de sua fábrica em 30%, 
com 10% menos empregados. Hans-Peter Schmohl , o 
presidente da empresa, atribui muito do sucesso da em
presa à melhoria das ligações com seus fornecedores e 
ao fluxo suave dentro da fábrica: "Para ser competitivo 
nessa indústria, são necessárias capaCidades logísti
cas altamente sofisticadas, além de uma cultura just 
in time." 

Komax é o maior fabricante do mundo das máqui
nas que fabricam chicotes de cabos para automóveis. A 
empresa é sediada na Suíça que, como a Alemanha, pos
sui altos custos de mão-de-obra. Ainda assim, com ven
das em torno de $ 100 milhões, exporta 99% de sua pro
dução. Novamente, essa empresa dobrou suas vendas 
ao mesmo tempo em que reduziu o número de emprega
dos. Parcialmente, essa manobra foi bem-sucedida deVi
do a uma política de terceirização de algumas de suas 
manufaturas. Isso, no entanto, só poderia funcionar com 
entrega JIT. A empresa precisou organizar os fornecedo
res, que antes entregavam a cada dois meses, para en
tregarem três vezes por semana. Isso reduziu o estoque 
em processo na fábrica e apressou o tempo de atraves
samento. . 

TÉCNICAS JIT 

A "casa de máquinas" de JIT é uma co.leção. 
de ferramentas e técnicas que representam os 
meio.s para a eliminação. do desperdício.. Há mui
tas técnicas que po.deriam ser determinadas "téc
nicas JIT", que são. derivadas natural e Io.gica
mente da filo.sofia JIT. 

Práticas básicas de trabalho 

As "práticas básicas de trabalhe" formam a 
preparação básica p ara a o.rganização. e para seus 
funcio.nário.s e são. fundamentais na implementa
ção do m. 
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Disciplina 

Os padrões de trabalho que são críticos para 
segurança dos membros da empresa e do am
biente, assim como para a qualidade do produto, 
devem ser seguidos por todos e por todo o tempo. 

Flexibilidade 

Deve ser possível expandir as responsabili
dades ao limite da qualificação das pes oas. Isso 
se aplica tanto aos gerentes quanto ao pessoal do 
chão de fábrica. As barreiras à fl exibilidade, 
como as estru turas organizacionais e práticas res
tritivas, devem ser removidas. 

Igualdade 

Políticas de recursos humanos injustas e se
paratistas devem ser descartadas. Muitas organi
zações tradicionais oferecem condições diferentes 
para diferentes níveis de pessoal: estacionamen
tos e refeitórios especiais para fundonários de es
critório, por exemplo. Algumas empresas estão 
levando a mensagem igualitária mais adiante 
uniformes comuns, estruturas de salários consis
tentes, as quais não fazem diferença entre fun
cionários mensalistas e horistas, além de escritó
rios abertos. 

Autonomia 

Outro princípio é delegar cada vez mais res
ponsabilidade às pessoas envolvidas nas ativida
des diretas do negócio, de tal forma que a tarefa 
da gerência seja a de dar suporte ao chão de fá
brica. Tipos de autonomia incluem o seguinte: 

• Autoridade para 	parar a linha: Se ocorre 
um problema na qualidade, um operador 
da linha de montagem tem autoridade 
para parar a linha. 

• 	Programação de materiais: Muitos aspec
tos rotineiros da programação de mate
riais podem, portanto, ser transferidos de 
um sistema central de controle de produ
ção para o chão de fábrica. 

• 	Coleta de dados: Dados relevantes ao mo
nitoramento do desempenho do chão de 
fábrica são coletados e utilizados pelo 
pessoal do chão de fábrica. 

• Resolução de problemas: O pessoal de chão 
de fábrica tem a prioridade na resolução 
dos problemas que afetam seu próprio tra
balho. Somente necessitando auxílio de 
especialistas é que esta ajuda deve ser 
procurada e fornecida. 

Desenvolvimento de pessoal 

Ao longo do tempo, o objetivo é criar mais 
membros da empresa que possam suportar os ri
gores de ser competitivo. 

Qualidade de vida no trabalho 

Isso inclui, por exemplo, envolvimento no 
processo de decisão, segurança de emprego, di
versão e instalações da área de trabalho. 

Criatividade 

Este é um dos elementos indispensáveis da 
motivação. Muitos de nós não só apreciam fazer 
seu trabalho com sucesso, mas também aprimo
rá-lo para a próxima vez que for feito. 

Na prática, é difícil atingir todas as "práticas 
básicas de trabalho" ao mesmo tempo. Existem 
trade-offs entre disciplina, autonomia e criativi
dade, por exemplo. É melhor considerar essas 
práticas básicas de trabalho como metas a serem 
alcançadas. 

Projeto para a manufatura 

Estudos em empresas automobilísticas e aero
espaciais têm mostrado que o projeto determina 
70% a 80% dos custos de produção. 13 Aprimora
mentos do projeto podem reduzir dramaticamen
te o custo do produto por meio de mudanças no 
número de componentes e submontagens, além 
do melhor uso de materiais e métodos. Melhorias 
dessa magnitude normalmente não são possíveis 
somente por meio de aprimoramento da eficiên
cia da manufatura. 

13 WHITNEY, D. E. Manufacturing by designo Har
vard Business Review, July/ Aug. 1990. 
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Foco na operação 

o conceito por trás do foco nas operações é 
que a simplicidade, a repetição e a experiência 
trazem competência. 14 O foco dentro da manufa
tura significa: 

• 	 aprender a focalizar cada fábr ica num 
conjunto limitado e gerenciável de produ
tos, tecnologias, volumes e mercados; 

• 	 aprender a estruturar políticas básicas de 
manufatura e serviços de supone, de tal 
forma que eles se focalizem numa única 
missão de manufatura, em vez de muitas 
missões implícitas e conflitantes. 

Máquinas simples e pequenas 

O princípio por trás dessa técnica é o de que 
várias máquinas pequenas sejam usadas, em vez 
de uma máquina grande. Da mesma forma, equi
pamento barato e feito em casa pode ser utiliza
do para modificar máquinas universais, de tal 
forma que elas possam operar de forma mais 
confiável, sejam mais fáceis de manter e produ 
zam a melhor qualidade ao longo do tempo. Isso 
requer que a qualificação de engenharia esteja 
disponível dentro da empresa e que possa ser uti
lizada para modificar as máquinas, de tal forma 
que os novos modelos possam ser introduzidos a 
baixo custo. Máquinas pequenas são também 
movidas facilmente, de forma que a flexibilidade 
do arranjo físico é ampliada e os riscos de erros 
nas decisões de investimentos são reduzidos, pois 
máquinas pequenas normalmente requerem bai 
xo investimento. 

Arranjo físico e fluxo 

Técnicas de arranjo físico podem ser utiliza 
das para promover um fluxo suave de materiais, 

de dados e de pessoas na operação. Fluxo é um 


. importante conceito no JIT. Longas rotas de pro

cessos ao longo da fábrica fornecem oportunida

des para a geração de estoques, não agregam va

lor aos produtos e reduzem a velocidade de 

atravessamento de produtos: todos aspectos con

trários aos princípios do .TIT. Considerações sobre 


14 SKINNER, W. Manufacturíng in the corporate stra
tegy. John Wiley, 1978 . 

arranjo físico e fluxo foram descritas no Capmdo 
7. Os princípios de arranjo físico que o JIT parti
cularmente recomenda são: 

• situar os postos de trabalho próximos uns 
dos outros de forma que não seja necessá
ria a geração de estoques; 

• 	 situar os postos de trabalho de modo que 
todos que fabricam determinado compo
nente estejam visíveis uns aos outros, tor
nando o fluxo transparente para todas as 
partes da linha; 

• 	 usar linhas em forma de U, de forma que 
os funcionários possam movimentar-se 
entre postos de trabalho para balancear a 
capacidade; 

• adotar arranjo físico celular (veja Capítu
lo 7). 

Manutenção produtiva total (TPM) 

A TPM visa eliminar a variabilidade em pro
cessos de produção, a qual é causada pelo efeito 
de quebras não planejadas. Isso é alcançado por 
meio do envolvimento de todos os funcionários 
na busca de aprimoramentos na manutenção. Os 
<ldonos" de processos são incentivados a assumir 
a responsabilidade por suas máquinas e a execu
tar atividades rotineiras de manutenção e reparo 
simples. Fazendo isso, os especialistas em manu
tenção podem, então, ser liberados para desen
volver qualificações de ordem superior, para me
lhores sistemas de manutenção. A TPM é tratada 
com mais detalhe no Capítulo 19. 

Redução de set-up 

O tempo de set-up é definido como o tempo 
decorrido na troca do processo do final da produ
ção de um lote até a produção da primeira peça 
boa do próximo lote. Compare o tempo que você 
leva para trocar o pneu de seu carro com o tem
po levado por uma equipe de Fórmula 1. Os tem
pos de set-up podem ser reduzidos por meio de 
uma variedade de métodos, por exemplo, elimi
nar o tempo necessário para a busca de ferra
mentas e equipamentos, a pré-preparação de ta
refas que retardam as trocas e a constante prática 
de rotinas de set-up. Normalmente, mudanças 
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mecânicas relativamente simples podem reduzir 
os tempos de set-up consideravelmente. 

Outra abordagem comum para a redução 
dos tempos de set-up é converter o trabalho que 
era anteriormente executado enquanto a máqui
na estava parada (determinado set-up interno) , 
para ser executado enquanto a máquina está 
operando (denominado set-up externo). Há três 
métodos principais para se conseguir transformar 
set-up interno em set-up externo. 1S 

• Ferramentas pré-montadas de tal forma 
que uma unidade completa seja fixada à 
máquina, em vez de ter que montar vários 
componentes, enquanto a máquina está 
parada. Preferivelmente, todos os ajustes 
deveriam ser executados externamente, 
de tal forma que o set-up interno seja ape
nas uma operação de montagem. 

• Monte as diferentes ferramentas ou matri
zes num dispositivo-padrão. Novamente, 
isso permite que o set-up interno consista 
em uma operação de montagem simples e 
padronizada. 

• Faça com que a carga e descarga de novas 
ferrament s e matrizes seja fácil. A utili
zação de dispositivos inteligentes de mo
vimentação de materiais, como esteiras 
de roletes e mesas com superfície de esfe
ras, pode ajudar bastante. 

A redução do set-up foi um meio pelo qual a 
Cummins Engineering convenceu-se do poder do 
JIT. O tempo de set-up na furação do cabeçote 
(uma máquina CNC na linha de fabricação de 
blocos) era de 17 minutos. A equipe de operado
res reduziu esse tempo para apenas oito segun
dos e gastou menos de 100 libras para fazê-lo. 
Em poucos meses, todos os tempos de set-up na 
linha de blocos foram reduzidos para menos de 
cinco minutos. O tamanho dos lotes foi reduzido 
para menos de cinco minutos. O tamanho dos lo
tes foi reduzido de algo em tom o de 80 (duas se
manas de produção) para 1. 16 

15 YAIvlASHINA, H. Reducing set-up times makes 
your compan flexible and more competi tive. Não publica
do, citado em HARRlSON, A. Op. cito 

16 HARRISON, A. Op. cito 

A flexibilidade ajuda o just in time na L'OréaP7 

A L'Oréal Cosmetics é agora o maior grupo mundial 
de cosméticos e artigos de toaletes, com presença em 
mais de 140 diferentes países. No Reino Unido, suas ins
talações de 45.000 metros quadrados produzem 1.300 li
nhas de produtos, num ambiente absolutamente limpo, 
que se compara a uma fábrica da indústria farmacêutica 
em termos de higiene, segurança e qualidade. A fábrica 
tem 55 linhas de produção e 45 diferentes processos de 
produção e os sistemas de manufatura empregados são 
de tal flexibilidade, que permitem que cada uma das 
1.300 linhas de produtos seja produZida a cada dois me
ses - isso significa mais de 150 diferentes linhas a cada 
semana. Contudo, a fábrica não foi sempre assim, tão 
flexivel. Ela foi forçada a ampliar sua flexibilidade pela 
necessidade de despachar 80 milhões de itens a cada 
ano. Otrabalho logístico envolvido na aquisição, produ
ção, armazenamento e distribuição deste volume e varie
dade de produtos, levou-a a seu atual foco de introduzir 
os princípios de JIT nos processos de manufatura. 

Para auxiliar seu esforço rumo à flexibilidade e à 
produção just in time, a L'Oréal organizou seu complexo 
em três centros de produção, cada um deles autônomo e 
focalizado em famílias técnicas de produtos. Seus pro
cessos e linhas de produção são então focalizados em 
SUbconjuntos de produtos. O responsável por todas as 
atividades de sua área é o Gerente de Produção, sendo 
também de sua responsabilidade o desenvolvimento, o 
treinamento e a motivação do pessoal. Dentro dos cen
tros de produção focalizados, grupos de aprimoramento 
têm trabalhado na melhoria da flexibilidade, da qualidade 
e da eficiência do chão de fábrica. Um dos projetos redu
ziu os tempos de set-up na linha que produz colorações 
para cabelo, de 2,5 horas para apenas oito minutos. 
Esses novos tempos de troca permitem que a empresa 
agora possa utilizar lotes menores, dando-lhe a flexibili
dade necessária para atender a seus mercados just in 
time. Antes da redução no tempo de set-up, o tamanho 
do lote era de 30.000 unidades; agora lotes de 2.000 a 
3.000 unidades já podem ser produzidos acustos viáveis. 

Questões 

1. 	 Oque a L'Oréal fez para ajudar a organizar o proces
so de redução de set-up? 

2. 	 Oque você considera que a L'Oréal ganhou ao fazer 
cada uma dessas ações? 

3. 	 Se você pudesse ter todos os tempos de troca da fá
brica reduzidos, que efeito isso teria para o estoque? 

17 Behind the face of beauty: manufacturing flexibi
lity for the mass market. Europlus, Jan. 1994. 



Envolvimento total das pessoas 

o envolvimento total das pessoas18 pode ser 
visto como uma extensão das "práticas básicas de 
trabalho". Entretanto, ele prevê que os funcioná
rios assumam muito mais responsabilidades no 
uso de suas habilidades para o benefício de toda 
a companhia. Eles são treinados, capacitados e 
motivados a assumir total responsabilidade sob 
todos os aspectos de seu trabalho. Por outro 
lado, confia-se que irão assumir tais responsabili
dades com autonomia em sua própria área de 
trabalho. Espera-se que os funcionários partici
pem de atividades como as seguintes: 

• 	 a seleção de novos funcionários; 

• 	 a negociação direta com fornecedores so
bre programações, aspectos de qualidade 
e informações de entrega; 

• 	 a auto-avaliação de desempenho e ten
dências de melhoria; 

• 	 a utilização do orçamento de melhorias (a 
SP Tyres, reconhecidamente, destina 25% 
de seu orçamento para setores da fábrica, 
para que eles gastem o dinheiro como 
acharem adequado);19 

• 	o planejamento e a revisão do trabalho 
realizado a cada dia, por meio de reunião 
de comunicação; 

• 	 a negociação direta com o cliente, a res
peito de problemas e necessidades. 

Visibilidade 

Problemas, projetos de melhoria de qualida
de e listas de verificação de operações são visíveis 
e exibidas de forma que possam ser facilmente 
vistas e compreendidas por todos os funcioná
rios. As medidas de visibilidade incluem: 

• exibição de medidas de desempenho 	no 
local de trabalho; 

• luzes coloridas indicando paradas; 

• exibição de gráficos de controle da quali
dade (veja Capítulo 17) ; 

18 HALL, R. Attaining manufacturing cxcellence . Dow 
Jo nes/ lrwin, 1987. 

19 HARRlSON, A. Op. cit. 
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• 	 listas de verificação e técnicas de melho
ria visíveis; 

• 	 área separada exibindo exemplos de pro
dutos e produtos de concorrentes, com 
exemplos de produtos bons e defeituosos; 

• 	 sistemas de controle visual como kanbans; 

• 	 arranjo físico de locais de trabalho sem 
divisórias. 

Fornecimento JIT 

o fornecimento just in time materializa o 
significado popular do termo JIT e forma a visão 
de componentes, chegando ao processo de mon
tagem just in time Uustamente no momento ne
cessário) . Na verdade, uma interpretação errada 
dessa visão fo i disseminada entre empresas de 
manufatura não japonesas, que costumavam for
çar seus fornecedores a entregas just in time, con
tribuindo pouco ou nada para aprimorar o fluxo 
logístico. O fornecimento JIT é, na verdade, uma 
área muito rica para a atividade de aprimora
mento. No Capi tulo 13, descrevemos relaciona
mentos de "parceria", relacionamentos "enxutos" 
e "conceitos integrados" que estão baseados nos 
princípios do fornecimento flT. 

PLANEJAMENTO E CONTROLE JUST IN 
TIME 

Uma das fontes de desperdício, identificada 
anterionnente, era a causada pela programação 
dos estoques. Uma programação de estoques 
ruim (componentes que chegam mwto cedo ou 
muito tarde) causa imprevisibilidade numa opera
ção. A programação dos estoques pode ser gover
nada por uma das duas escolas de pensamento, 
que foram descritas no Capítulo 10 - planeja
mento e controle "puxado" e o planejamento e 
controle "empurrado". O planejamento e controle 
JIT é baseado no princípio de um "sistema puxa
do", enquanto a abordagem MRP para o planeja
mento e controle, descrita no Capítulo 14, é um 
"sistema empurrado". 

Controle kanban 

O termo kanban era algumas vezes utilizado 
como um equivalente ao "planejamento e contro
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le JIT" (equivocadamente), ou ainda para todo o 
JIT (o que é um equívoco ainda maior) . O con
trole kanban é um método de operacionalizar o 
sistema de planejamento e controle puxado. Kan
ban é a palavra japonesa para cartão ou sinal. Ele 
é algumas vezes chamado de "correia invisível", 
que controla a transferência de material de um 
estágio a outro da operação. Em sua fonua mais 
simples, é um cartão utilizado por um estágio 
cliente, para avisar seu estágio fornecedor que 
mais material deve ser enviado. Os kanbans po
dem também tomar outras formas. Em algumas 
empresas japonesas, eles são constituídos de 
marcadores plásticos ou ainda bolas de pin 
gue-pongue coloridas com diferentes cores repre
sentando diferentes componentes. Há, também, 
diferentes tipos de kanban: 

• 	 O kanban de movimentação ou transporte. 
Um kanban de transporte é usado para 
avisar o estágio anterior que o material 
pode ser retirado do estoque e transferido 
para uma destinação específica. Esse tipo 
de kanban normalmente terá detalhes 
como número e descrição do componente 
específico, o lugar de onde ele deve ser 
retirado e a destinação para qual ele deve 
ser enviado. 

• 	 O kanban de produção. Um kanban de 
produção é um Sllull para um processo 
produtivo de que ele pode começar a pro
duzir um item para que seja colocado em 
estoque. A informação contida nesse tipo 
de kanban normalmente inclui número e 
descrição do próprio processo, materiais 
necessários para a produção do compo
nente, além da destinação para a qual o 
componente ou componentes devem ser 
enviados depois de produzidos. 

• 	 O kanban do fornecedor. Kanbans de for
necedor são usados para avisar ao forne
cedor que é necessário enviar material ou 
componentes para um estágio da produ
ção. Nesse sentido, ele é similar ao kan
ban de movimento, porém é nonnalmente 
utilizado com fornecedores extemos. 

Qualquer que seja o tipo de kanban utiliza
do, o princípio é sempre o mesmo; isto é, o rece
bimento de um kanban dispara o movimento, a 
produção ou o fornecimento de uma unidade ou 
de um contenedor-padrão de unidades. Se dois 

kanbans são recebidos, isso dispara o transporte, 
a produção ou o fornecimento de duas unidades 
ou dois contenedores-padrão de unidades, e as
sim por diante. Os kanbans são apenas meios pe
los quais o transporte, a produção ou o forneci
mento podem ser autorizados. Isto é verdade 
mesmo quando o kanban não é um cartão ou um 
objeto. Algumas empresas utilizam "quadrados 
kanban". São espaços demarcados no chão de fá
brica, que são desenhados para conter um ou 
mais contenedores ou peças de trabalho. A exis
tência de um quadrado vazio dispara a produção 
no estágio que abastece o quadrado. Quadrados 
cheios significam que o processo precedente deve 
parar. Outras variantes incluem contenedores 
como kanbans (um contenedor vazio age como 
instrução), avisos verbais (simplesmente gritar 
algo como "mande mais") e fichas com código de 
cores (por exemplo, vermelho = prioridade prin
cipal, laranja = prioridade moderada e verde = 
prioridade normal). 

Há dois procedimentos que podem governar 
o uso dos kanbans. Eles são conhecidos como sis
tema de cartão único e sistema de dois cartões. O 
sistema de cartão único é o mais utilizado, por
que é de longe o mais simples de operar. Ele uti
liza somente kanbans de movimento (ou kanbans 
do fo rnecedor quando o fornecimento de mate
riais é de uma fonte externa). O sistema de dois 
cartões utiliza tanto o kanban de transporte 
como o de produção. 

o Sistema de Cartão Único 

A Figura 15.6 mostra a operação de um sis
tema kanban de cartão único. Em cada estágio 
(apenas dois estágios são mostrados, estágio A e 
estágio B), há um centro de produção e estoques 
estão contidos em contenedores-padrão, que con
têm exatamente o mesmo número de componen
tes. Quando o estágio B requer mais componen
tes para que possam ser processados, ele coleta 
um contenedor-padrão do ponto de armazena
gem do estágio A. Depois que o centro de traba· 
lho utilizou os componentes do contenedor, ele 
coloca o kanban de transporte numa área de es
pera e envia o contenedor vazio para o centro de 
trabalho do estágio A. A chegada de um contene
dor vazio no centro de trabalho do estágio A é o 
sinal para a produção neste centro de trabalho. O 
kanban de movimento é levado da caixa de espe
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Estágio A 	 Estágio B 

trabalho B 

;11 
O 

Estoque de ítens 
processados 

_ Conectar - padrão vazio m Kanban de transporte 

CJ Conectar - padrão cheio U Caixa de cartões Kanban 

ub'!" 15.6 

--..~ 

--..~ 

Estoque de Itens 
processados 

f luxo de conectares - padrão 

Fluxo de Kanban de transporte 

A operação de sistema Kanban de cartão único para programação puxada. 

ra de volta ao ponto de estocagem fmal no está
gio A. Esse ato representa a autorização para a 
coleta de mais um contenedor cheio, que será 
movimentado do ponto de estocagem final do es 
tágio A até o centro de trabalho do estágio B. 
Dois fluxos fechados, efetivamente, controlam o 
fluxo de materiais entre os estágios. O ciclo do 
kanban de movimento (ilustrado pelas setas fi 
nas) mantém o material circulando entre os está 
gios, o ciclo do contenedor (ilustrado pelas setas 
grossas) conecta os centros de trabalho ao ponto 
de estocagem entre eles e faz circular os contene
dores cheios de A para B e vazios de volta de B 
para A. 

A seqüência de ações e o fluxo de kan bans 
podem, à primeira vista, parecer complicados. 
Entretanto, na prática seu uso fornece um méto
do transparente e simples de solicitar material 
somente quando necessário e limitar a quantida
de de estoque que poderia acumular-se entre os. 
estágios. O número de kanbans que são coloca
dos nos ciclos entre os estágios, ou entre os pon
tos de estocagens e os centros de trabalho, é 
igual ao número de contenedores no sistema e 
representa, portanto, o estoque que pode ser acu
mulado. Retirar um kanban do ciclo tem o efeito 
de reduzir o estoque. Em resumo, as regras que 
governam o uso dos kanbans são as seguintes: 

• Cada contenedor deve ter um cartão kan
ban indicando o número e a descrição do 

componente, a quantidade e a localização 
do centro produtor e do centro usuário. 

• Os componentes são sempre puxados pelos 
processos seguintes (o cliente ou usuário). 

• Nenhum componente é fabricado sem um 
cartão kanban. 

• Todos os contenedores contêm exatamen
te o número de componentes determina
do no kanban. 

• Nenhum componente defeituoso pode ser 
enviado ao processo seguinte. 

• O centro de trabalho produtor só pode 
produzir componentes suficientes para re
por os que foram retirados. 

• O número de 	kanbans deve ser gradual
mente reduzido. 

• O período de tempo deve ser constante
mente reduzido (de meses para semanas; 
para dias e para horas). 

Essas regras simples podem ser usadas para 
planejar e controlar muitas outras tarefas de pro
dução. Por exemplo, peças sobressalentes benefi
ciam-se da visibilidade e disciplina que o kanban 
traz - dessa forma, em vez de motores elétricos 
serem empilhados de qualquer forma em um 
canto de departamento de manutenção, o contro
le kanban permite que as peças de trabalho se
jam estocadas em localizações e em quantidades 
exatas. Quando uma peça é solici~ada para repa
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ro, O cartão kanban pode ser usado para colocar 
um pedido de reposição. 

Programação nivelada 

Heijunka é a palavra japonesa para o nivela
mento do planejamento da produção, de modo 
que o mix e o volume sejam constantes ao longo 
do tempo. Por exemplo, em vez de produzir 500 
unidades em um lote que seria suficiente para 
cobrir as necessidades dos próximos três meses, a 
programação nivelada iria requerer da operação 
a produção de somente uma peça por hora, de 
forma regular. O princípio da programação nive
lada é bastante simples, mas os pressupostos 
para colocá-la em prática requerem esforços, 
ainda que os benefícios resultantes sejam subs
tanciais . A diferença entre a programação con
vencional e a nivelada é mostrada na Figura 
15.7. Convencionalmente, se é necessária a pro
dução de determinado mix de produtos em deter
minado período (normalmente um mês) , o tama
nho do lote seria calculado para cada produto e 

os lotes produzidos em determinada seqüência. A 
Figura 15.7(a) mostra três produtos que são pro
duzidos num período de 20 dias em determinada 
unidade de produção. 

Quantidade necessária de produtos A = 3.000 

Quantidade necessária de produtos B = 1.000 

Quantidade necessária de produtos C 1.000 

LEP para o produto A = 600 

LEP para o produto B = 200 

LEP para o produto C = 200 

No dia F, a fábrica InICIa a fabricação do 
produto A. Durante o dia 3, o lote de 600 unida
des de A é terminado e transferido para o próxi
mo estágio. O lote de produtos B é iniciado, sen
do somente terminado no dia 4. O restante do 
dia 4 é gasto com a produção do lote de produtos 
C, sendo os dois lotes transferidos ao finai do 
dia. O ciclo então se repete. As conseqüências da 
utilização de grandes lotes são o alto estoque de 
material acumulado na unidade produtiva e en
tre os setores produtivos, além do fato de que, na 
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m;1111 15.7 Programação nivelada equaliza o mix de produtos fabricados a cada dia. 
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maioria, cada dia é diferente do outro em termos 
do que se deve produzir (em circunstâncias mais 
complexas não haverá dois dias iguais). 

Agora, suponha que a flexibilidade da uni
dade produtiva possa ser aumentada a um ponto 
em que o tamanho dos lotes para os produtos 
possa ser reduzido a um quarto dos níveis ante
riores sem perda de capacidade (veja a Figura 
15.7(b)). 

Tamanho do lote para o produto A = 150 

Tamanho do lote para o produto B = 50 

Tamanho do lote para o produto C = 50 

Um lote de cada produto pode agora ser 
completado num único dia, ao final do qual os 
três lotes são transferidos para o próximo está
gio. Lotes menores de material estarão moven
do-se entre cada estágio, o que irá reduzir o nível 
global de estoque em processo na produção. Tão 
importante quanto, entretanto, é o efeito na re
gularidade e no ritmo de produção da unidade. 
Agora, cada dia do mês é igual em termos do que 
é necessário produzir. Isso faz com que o plane
jamento e controle em cada estágio da produção 
seja muito mais fácil. Por exemplo, se no primei
ro dia do mês o lote diário de produtos A for ter
minado às 11 horas da manhã e os demais lotes 
forem completados ao longo do dia, no dia se
guinte a produção saberá que se o lote de A for 
novamente completado até as 11 horas, ela esta
rá no horário. Quando cada dia é diferente, a 
simples questão "estamos no horário para com
pletar a produção de hoje?" requer alguma inves
tigação antes que possa ser respondida. Entretan

to, quando todos os dias são iguais, qualquer um 
pode dizer se a produção está no horário apenas 
olhando para o relógio. O controle toma-se visí
vel e transparente para todos, e as vantagens de 
um horário regular diário podem ser passadas 
para os fornecedores a montante. 

Modelos mesclados 

O princípio da programação nivelada pode 
ser ampliado para que se tenha um mix repetitivo 
de componentes. Suponha que as máquinas da 
unidade de produção sejam tão flexíveis que 
atinjam o ideal JIT de tamanho de lote = 1. A se
qüência dos produtos fabricados pela operação 
seria como mostrado na Figura 15.8. Isso iria re
sultar em um fluxo estável e contínuo de cada 
produto, ao longo da fábrica. 

Entretanto, a seqüência de produção nem 
sempre é tão conveniente como a mostrada na 
Figura 15.8. Os tempos de produção para cada 
produto normalmente não são idênticos e as ta
xas de produção necessárias não são tão conve
nientes. 

Sincronização 

Muitas empresas produzem grande varieda
de de componentes e produtos, nem todos com 
regularidade suficiente para garantir uma pro
gramação totalmente nivelada. Sincronização 
significa ajustar a saída de cada estágio do pro
cesso de produção para garantir as mesmas ca-

Baixo Grau de nivelamento Alto •Alto Tempos de setup Baixo •Baixa Flexibilidade do sistema Alta • 
Lotes grandes Lotes pequenos Modelos mesclados 

200A 5A AABABCABCA 
120 B 3B 
80 C 2C 

- --

W'1ilZ' 15.8 Programação nivelada e modelos mesclados: modelos mesclados tomam-se possíveis à me
dida que o tamanho do lote aproxima-se de 1. 
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racterísticas de fluxo para cada um dos compo
nentes ou produtos, à medida que eles avançam 
por mei,o de cada estágio. Para fazer isso, os 
componentes precisam ser classificados de acor
do com a freqüência com a qual são demanda
dos . Um método classifica os componentes em 
alto fluxo, repetitivos e eventuais. 20 

• 	 Itens de alto fluxo são produtos ou com
ponentes que são produzidos com fre
qüência, por exemplo, todas as semanas. 

• 	 Itens repetitivos são produtos ou compo
nentes que são produzidos de forma regu
lar, mas a intervalos de tempo maiores. 

• Itens 	eventuais são produtos ou compo 
nentes que são produzidos de fonna irre 
gular, a intervalos não previsíveis. 

Há vantagens em tentar reduzir a variabili
.dade dos intervalos entre fabricações de produtos 
de alto fluxo e repetitivos. O objetivo é sincroni
zar os processos pelos quais passam componen
tes e submontagens de tais produtos, de forma 
que eles pareçam estar seguindo uma "batida de 
tambor" que governa a movimentação de mate 
rial. É eventualmente melhor reduzir a velocida
de de operações rápidas do que produzir mais do 
que é solicitado no momento pelo próximo pro
cesso. Dessa maneira, o fluxo toma-se regular e 
previsível. 

ExerGício resolvido 
Suponha que a quantidade de produtos necessária 

no período de 20 dias seja: 

Produto A = 1.920 

Produto B = 1.200 


Produto C= 960 


Assumindo um dia de 8 horas, o tempo de ciclo 
para cada produto, isto é, o intervalo de tempo entre a 
produção de cada unidade do mesmo prOduto (veja o 
Capftulo 7 para uma explicação completa sobre o tempo 
de cicl o) é o seguinte: 

Para o produto A, tempo de ciclo = (20~_x 60) = 
. 1.920 

= 5 mln. 

20 PARNABY, J. A. Systems approach to the imple 
mentatioIl of nT methodologies in Lucas Industries . lntcrna 
tional Joumal of Production Research, V. 26, nO 3, 1988 . 

, (20x8x60)
Para o produto B, tempo de Cicio = = 

, 	 1.200 
= 8 mln. 

, (20x8x60)
Para o produto C, tempo de Cicio = = 

, 	 960 
=10 mln. 

Logo, a unidade produtiva precisa produzir: 

Uma unidade de A a cada 5 min, 

Uma unidade de B a cada 8 min, 

Uma unidade de C a cada 10 min, 

Em outras palavras, determinando-se um mínimo 
múltiplo comum entre 5, 8 e 10: 

8 unidades de A a cada 40 min, 

5 un idad es de B a cada 40 mino 

4 unidades de C a cada 40 mino 

Isso significa que uma seqüência que misture 8 uni
dades de A, 5 de B e 4 de C e seja repetida a cada 40 
minoirá gerar a produção necessária. Haverá muitas for
mas diferentes de seqüenciar os produtos de modo a 
atingir este miXo Por exemplo. 

... BACABACABACABACAB ... repetida... ,repetida 

Essa seqüência, repetida a cada 40 minutos, produz 
um mix correto de produtos para satisfazer às necessida
des mensais, 

oSistema de Produção da Toyola 

A versão da Toyota para o JIT, chamada de sistema 
Toyota de produção, tem sido a força por trás de seu 
avanço na direção do que tem sido chamado de "uma 
empresa de manufatu ra verdadeiramente grande". Os 
"dois pilares" do sistema Toyota de produção são (e têm 
sempre sido): 

• Just In Time. A movimentação rápida e coordenada 
de componentes pelo sistema de produção e da cadeia 
de suprimentos para atender a demanda do consumi
dor. JIT é operacionalizado por meio do keijunka (flu
xo nivelado e suave de materiais) , kanban (sinalização 
para o processo precedente de que mais componentes 
são necessários) e nagare (planejamento de proces
sos para obter um fluxo mais suave de componentes 
por meio do processo de prod ução). 

• 	Jidoka Humanização da inte rface entre operador e 
máqUina. A filosofia d Toyota é que a máquina está lá 
paraservir ao propósito do operador, enquanto o ope
rador deveria estar livre para exercitar seu julgamento. 
Jldoka é operacionatlzada por meio de mecanismos à 
prova de falh as (veja o Capítulo 19) ou máquina jido

http:eventuais.20
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ka, autoridade de parada de linha ou jidoka humano, e 
controle visual - capaz de perceber com um olhar o 
status dos processos produtivos e a visibilidade dos 
padrões do processo. 

• Para a Toyota, a ferramenta-chave de controle é seu 
sistema kanban. O kanban tem três propósitos. 

• É uma instrução para Que o estágio anterior envie 
mais material. 

• É uma ferramenta de controle visual para identificar 
áreas de superprodução e falta de sincronização 

• É umaferramenta para o kaizen (aprimoramento con
tínuo). A regra da Toyota diz que "o número de kan
bans deve ser redUZido ao longo do tempo". 

A Toyota utiliza os tipos básicos de kanban para 
apoiar sua programação puxada JIT o kanban de "pro
dução" e o kanban de "movimento" (também chamado 
kanban de "transporte"). Okanban de produção autoriza 
o processo anterior a fabricar mais itens. Esse kanban 
tem duas variantes: o kanban rnultiprocesso, para ativi
dades complexas como usinagem, e kanban de processo 
único. para atividades simples como estampagem e fun
dição. O kanban de transporte mostra o momento e a 
quantidade de itens envolvidos quando o dono de um 
processo coleta novo suprimento de componentes de 
um processo anterior. Esse kanban também tem duas 

Kanbande
(a) transporta 
~d,.., .. ~ II~ 

'--_ __~lO '~,. 

LP~' '~~~ ) 
r--l UI~:.!IO
L--J mlfIIlIIIW 

rr;;;;:1l 
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(b) 
Kanbande 
produção 

variantes. interno (para fornecedores internos) e externo 
(para fornecedores externos). 

A Figura 15.9 mostra exemplos de kanbans de pro
dução e kanbans de transporte. O sistema kanban de 
dois cartões fo rnece controle rígido, não apenas sobre a 
produção, mas também sobre a movimentação de pro
dução efolhas de roteiro com um sistema de controle vi
sual e Simples Que permite que o contro le rotineiro de 
material seja delegado aos donos do processo. 

Onúmero de itens por contenedor é definido por fa
tores como tamanho dos componentes e similaridades 
entre processos. A Toyota acredita que é co nveniente 
Que o número seja divisível por oito para facil itar a sin
cronização horária. Isso também significa que o número 
de itens por contenedor deveser padronizado sempre Que 
possível. Onúmero de contenedores (e conseqüentemen
te o número de kanbans) é influenciado pela demanda 

orária, pelo lead time do item e pelo nlimero de itens 
por contenedor Ele é multipli cado por um fator de modo 
a dar cobertura para problemas como quebra de máqui
nas e absenteismo Onumero de kanbans nunca deverá 
ser fixo estando sujeito ao kaizen. 

Grandes submontagens como motores não são 
controlados por kanban. Há muitas opções diferentes 
para tais submontagens e o estoque gerado seria muito 
grande se fossem utilizados kanbans se parados para 

.. Em uso 
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mA""15.9 Kanbans de tran.<ipOrle e produção na 1byota. 
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cada uma; motores, portanto, são controlados por um 
método diferente. Eles são seqüenciados na linha de 
montagem por meio de um sistema que garante que as 
necessidades do mercado para os veículos sejam disper
sas em termos de grandes componentes e comunicadas 
para os setores de produção correspondentes. O proce
dimento, portanto, é controlar a seqüência de grandes 
submontagens e utilizar kanbans para componentes e 
submontagens menores. 

Questões 

1. 	 Liste todas as diferentes técnicas e práticas adotadas 
pela Toyota. Quais delas você chamaria de filosofias 
just in time e quais de técnicas just in time? 

2. 	 Como os objetivos da produção (qualidade, rapidez, 
confiabilidade, flexibilidade e custo) pOderiam ser in
fluenciados por práticas adotadas pela Toyota? 

JIT em operações de serviço 

Muitos dos princípios e técnicas do just in 
time, embora tenham sido descritos num contex
to de manufatura, são também aplicáveis em 
operações de serviço. Na verdade, alguns dos 
princípios da filosofia just in time podem encon
trar seus equivalentes no setor de serviços. Tome, 
por exemplo, nosso argumento a respeito do pa
pel dos estoques em sistemas de manufatura que 
carregam altos níveis de estoque entre estágios e 
aqueles que não carregam, centrada no efeito 
que o estoque tem sobre o aprimoramento e o 
processo de resolução de pr blemas. Exatamente 
o mesmo argumento pode ser aplicado quando, 
em vez de filas de materiais (estoque), uma em
presa tem que lidar com filas de clientes. A Tabe

la 15.1 mostra como alguns aspectos do estoque 
são análogos a certos aspectos das filas. 

Nesta parte do capítulo, descreveremos uma 
empresa de serviços que se beneficiou da aplica
ção de alguns dos princípios do just in time: a 
rede de restaurantes Little Chef. É interessante 
que se leia também um exercício no final do ca
pítulo que fornece mais um exemplo de jlLSt in 
time num hospital. 

Princípios de JIT no Little Chef 

A rede de restaurantes rodoviários Little Chef tem 
mais de 350 filiais localizadas em estradas de alto tráfe
go no Reino Unido. Todos os restaurantes estão abertos 
das 7:00 às 22:00 horas, 364 dias por ano, oferecendo 
um cardápio pad rão suplementado por cardápios diários, 
além de várias promoções sazonais. Os clientes são ser
vidos à mesa e as refeições são feitas na hora. As metas 
de tempo são de 30 minutos para eQtrada mais prato 
principal, com 10 minutos extras para a sobremesa. Para 
alcançar alto padrão de serviço ao cliente, é necessário 
prover os recursos (funcionários, comida etc.) para aten
der a essa demanda. Na prática, mantém-se uma equipe 
base de funcionários ao longo do ano, suplementada por 
equipes sazonais nos períodos de pico. O planejamento 
de mão-de-obra é feito em três níveis: 

• Oplano trimestral. O principal dado de entrada para 
esse plano é a previsão do número de clientes para 
cada uma das 12 semanas do período de previsão. 

• Aprevisão semanal. A previsão de vendas do plano tri
mestral é atualizada e desagregada em vendas diárias. 

• 	Os planos diários, que alocam as tarefas entre os fun
cionários. 

Todos os materiais (alimentos, itens de limpeza e 
utensilios) são fornecidos por um único fornecedor. Isso 

Tabela 15.1 Estoques e filas têm características similares. 

Estoques (filas de materiais) Filas (filas de pessoas) 

Custo Empata capital Desperdiça tempo 

Espaço Requer armazém Requer áreas de espera 

Qualidade Os defeitos são escondidos Gera impressão negativa 

Conexão entre estágios Torna estágios independentes Permite divisão do trabalho e especialização 

Utilização Estoque em processo mantém estágios do Clientes esperando mantêm os servidores ocu
processo ocupados pados. 

Coo rdenação Evita ter que sincronizar o fluxo Evita ter que adequar fornecimento edemanda 

Fonte: Adaptada de FITZSIMMONS, J. A. Making continuai improvement: a competitive strategy for service firms. In: 
BOWEN, D. E.; CHASE, R. B.; CUMMINGS, T. G. and Associates. Service management effectiveness. Jossey-Bass, 1990. 
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ajuda a garantir que todos os itens estão de acordo com 
um padrão consistente. Cada restaurante recebe três en
tregas por semana, tipicamente às segundas, quartas e 
sextas, com as ordens sendo colocadas na mesma ma
nhã. Um inventário semanal fornece o consumo de cada 
item. Os gerentes utilizam um ponto de reposição deter
minado localmente, combinado com uma previsão das 
vendas diárias, para determinar os pedidos de Insumos. 
A maioria dos alimentos é entregue congelado e armaze
nada nessa forma. Somente as saladas ecarnes salgadas 
chegam para consumo rápido, normalmente com uma 
validade de quatro a cinco dias após a entrega. Pão e lei
te são distribuídos diariamente por fornecedores locais. 
O nível de estoque é de aproximadamente sete dias em 
qualquer momento. 

Cada restaurante tem um "manual de cardápio" que 
especifica os ingredientes, os procedimentos de prepara
ção e os padrões de apresentação para cada um dos 
itens de cardápio . As comandas são colocadas numa 
prancheta da cozinha, incluindo a hora em que o garçom 
retirou o pedido. As comandas são marcadas no início da 
preparação do prato e marcadas novamente quando a 
preparação está terminada. O processo de preparação é 
simples. Os equipamentos da cozinha também são sim
ples - grelhas, fritadeiras e fornos de microondas 
pré-programados. De forma similar, um quadro-negro 
possibilita que "numa simples olhada" seja possível fazer 
uma avaliação dos trabalhos a serem feitos. Métodos e 
produtos de limpeza padrões são utilizados em toda a 
companhia e cada tarefa de limpeza é desagregada em 
elementos "como, o que e quando". Visando garantir que 
os padrões sejam mantidos em toda a rede, auditorias de 
qualidade são conduzidas a cada três meses pelo res
ponsável por treinamento local. 

As tarefas recaem em uma das oito categorias; en
tretanto, há normalmente flexibilidade suficiente para rea
gir diariamente a mudanças nas necessidades: 

• 	 recepção/caixa; 

• 	cozinha/produção; 

• 	produção de bebidas; 

• 	produção de doces/saladas; 

• 	serviço às mesas; 

• 	 recomposição das mesas; 

• 	 lavagem de pratos; e 

• 	limpeza. 

Os funcionários recebem treinamento multitarefa 
para maior flexibilidade (50% da equipe pOde cozinhar) . 
Em períodos de baixa demanda, uma pessoa pode exe
cutar mais de uma tarefa. A flexibilidade das instalações 
é conseguida por meio de mesas e cadeiras móveis, de 
forma que grupos de clientes de diversos tamanhos pos
sam ser acomodados. 

Questão 

Embora diferente de uma empresa de manufatura. 
alguns dos princípios que se aplicam ao caso do Little 
Chef são similares aos usados por um fabricante JI T. 
Quais são eles? 

JIT E MRP 

A plena aceitação dos princípios e técnicas 
do JIT, descritos neste capítulo, vieram nos anos 
80, depois que mu itas empresas de manufatura 
tinham feito uso dos sistemas baseados no MRP, 
descritos no Capítulo 14. Além disso, as filosofias 
do MRP e do JIT parecem ser fundamentalmente 
opostas. O JIT incentiva um sistema de planeja
mento e controle "puxado", enquanto o MRP é 
um sistema "empurrado", o JIT tem objetivos que 
vão além da atividade de planejamento e contro
le da produção, enquanto o MRP é essencialmen 
te um "mecanismo de cálculo" para o planeja
mento e controle. Contudo, as duas abordagens 
podem reforçar urna a outra no mesmo sistema 
produtivo, desde que suas respectivas vantagens 
sejam preservadas. Esta parte do capítulo irá tra
tar de duas importantes questões para os geren
tes de produção: 

• Corno o JIT e o MRP podem ser combina
dos no mesmo sistema? 

• 	Como podemos escolher entre um sistema 
de planejamento e controle baseado DO 

MRP, baseado no JIT ou numa combina
ção dos dois? 

Antes de tratar dessas duas questões, entre
tanto, é necessário resumir as características de 
cada abordagem. 

Características Principais do MRP 

• Embora desenhado 	corno um sistema pu
xado (o programa-mestre fornece o sinal 
para puxar todo o sistema), a maneira 
com a qual o MRP é na verdade utilizado 
configura-o como um sistema empurrado. 
O estoque é empurrado ao longo de cada 
processo, em resposta a planos detalha 
dos no tempo, calculados para cada item. 

• 	MRP utiliza ordens de produção deriva 
das do programa-mestre como unidade de 
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controle. Conseqüentemente, o atingi
mento do programa é um aspecto-chave 
do monitoramento e do controle. 

• 	Os sistemas MRP normalmente requerem 
uma organização complexa, centralizada 
e computadorizada, para suportar os sis
temas de hardware e software necessários. 
Isso pode fazer com que as necessidades 
do cliente pareçam distantes para os fun
cionários cujas responsabilidades estão 
dois ou três níveis abaixo na estrutura or
ganizacional. 

• 	MRP é altamente dependente da acurácia 
dos dados derivados das listas de mate
riais, registros de estoque, entre outros. 

• 	 Os sistemas MRP assumem um ambiente 
de produção fixo, utilizando lead times fi
xos para calcular quando os materiais de
vem chegar ao próximo centro de traba
lho. Entretanto, as condições de carga de 
trabalho e outros fatores fazem com que 
os lead times sejam na realidade bastante 
variáveis. Os sistemas MRP têm dificulda
de de lidar com lead times variáveis. 

• É necessário um longo tempo para atuali 
zar os registros MRP. Em teoria, cada 
transação requer uma atualização com
pleta na atualização de dados. Na prática, 
é mais usual que as alterações sejam efe 
tuadas semanalmente (ou mensalmente). 
Mesmo os sistemas MRP sofisticados, que 
permitem atualizações apenas das mu
danças líquidas, numa base diária não são 
sensíveis a mudanças feitas hora a hora. 

Características Principais do JIT 

• 	 O fluxo entre cada estágio do processo de 
manufatura é "puxado" pela demanda do 
estágio posterior. 

• 	 O controle do fluxo entre estágios é con
seguido pela utilização de cartões sim
ples, fichas ou quadrados vazios, os quais 
disparam a movimentação e a produção 
dos materiais. O resul tado é um sistema 
de controle simples, visual e ansparente. 

• 	As decisões de planejamento e controle 
são amplamente descentralizadas; aI) de 
cisões táticas não se baseiam em um siste 

ma de processamento de informação 
computadorizado. 

• A programação JIT é baseada em taxa de 
produção (calculadas em termos da quan
tidade de itens por unidade de tempo), 
em vez de volume produzido (o número 
absoluto de itens a serem feitos em deter
minado dia ou semana). 

• JIT 	assume (e incentiva) a flexibilidade 
dos recursos e lead times reduzidos. 

• 	 Os conceitos de planejamento e controle 
JIT são apenas uma pane de urna filosofia 
de produção JIT mais ampla. 

Similaridades e Diferenças entre o JIT e o 
MRP 

o exame das características-chaves de cada 
abordagem com relação a planejamento e contro
le dá uma indicação de como elas podem ser usa
das conjuntamente. O MRP procura atender à de 
manda projetada do consumidor direcionando 
que peças e componentes só sejam produzidos 
quando necessários para atender à demanda. 
Como notado no CapítuJo 14, as programações 
para trás no tempo do MRP demandam peças e 
subcomponentes, usando a lista de materiais 
para calcular quantos serão necessários e quando 
serão necessários. É dessa forma que o MRP liga 
a demanda do consumidor com as redes de for
necimento internas e externas. A ironia é que o 
planejamento e controle JIT possui objetivos se
melhantes. A programação puxada objetiva conec
tar a rede interna e externa de processos de for
necimento através de esteiras invisíveis de modo 
que os componentes só sejam movidos como res
posta a sinais coordenados e sincronizados deri 
vados da demanda do consumidor finaL 

Dadas a semelhança em objetivos, quais são 
as diferenças? O MRP é movido pela programa
ção-mestra da produção, que ídentifica a deman
da futura de um componente final . Ele modela 
um ambiente de lead time fixo, usando a ajuda 
do computador para calcular quantas peças e em 
que momento tais peças devem ser fabricadas. 
Seu produto são planos com exigências baseadas 
em tempo que são calculadas e coordenadas de 
forma centralizada. Todavia, embora o MRP seja 
baseado em ideai que são próximos da progra
mação puxada somente pedir a fabricação de 



componentes quando necessário), a forma de sua 
utilização difere bastante. Os componentes são 
fabricados em resposta a instruções centralizadas, 
independentemente de o fato do próximo proces
so poder absorvê-las ou de fato necessitá-Ias na
quele momento específico. Penurbações diárias, 
como problemas de qualidade e inexatidão de re
gistros de estoque prejudicam a autoridade do 
MRP em fazer com que os planos funcionem no 
nível do chão de fábrica. Embora o MRP seja ex
celente em planejamento, é fraco em controle. 

Por outro lado, a programação puxada no 
estilo JIT objetiva atender à demanda instanta
neamente. Esse objetivo é alcançado por sistemas 
de controle simples, não burocráticos, baseados 
em kanban. Na prática, como descrito no Capítu
lo 10, o tempo de atravessamento real que o sis
tema é capaz precisa ser reconhecido. Se o tempo 
de atravessamento total (P) for menor que o lead 
time da demanda (D), então os sistemas JIT de
veriam ser capazes de atender àquela demanda. 
Se a taxa de P:D, no entanto, for maior que 1, al
guma produção especulativa será necessária. 
Além disso, se a demanda subitamente for maior 
que a esperada para determinados produtos, o 
sistema JIT pode ser incapaz de atender à de
manda. A programação puxada é um conceito re
ativo que funciona melhor quando a demanda in
dependente é nivelada e a demanda dependente 
sincronizada. Embora o JIT seja bom em contro
le, é fraco em planejamento. 

Finalmente, o MRP é melhor em lidar com 
complexidade, mensurado por números de com
ponentes e produ tos acabados. Pode lidar com 
exigências detalhadas de com ponentes, incluindo 
produtos que são fabric.3.dos de forma não fre
qüente em volumes pequenos ("especiais"). A 
programação puxada JIT é menos capaz de res
ponder instantaneamente a mudanças na deman
da à medida que aumenta o número, opções e 
cores dos componentes. Dessa forma, os sistemas 
de produção JIT favorecem desenhos baseados 
em estruturas mais simples com um número 
maior de peças comuns. Essa disciplina desafia as 
complexidades desnecessárias, de forma que 
mais peças possam ser incorporadas ao controle 
de programação puxada. 

Analisando conjuntamente as vantagens e 
desvantagens do JIT e do MRP, pode-se enxergar 
como as duas abordagens podem ser combina-
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das. Duas combinações possíveis são brevemente 
descritas a seguir. 

Sistemas diferentes para produtos 
diferentes 

Usando a terminologia de itens de alto flu
xo, repetitivos e eventuais, descrita anteriormen
te, pode-se usar a programação puxada do kan
ban para os itens "de alto fluxo" e "repetitivos". 
O sistema de controle MRP é, então, somente ne
cessário para os itens eventuais, para os quais se
rão emitidas ordens de trabalho para determinar 
o que deve ser feito em cada estágio, sendo o tra
balho monitorado de forma a empurrar os mate
riais ao longo dos estágios da manufatUra.21 A 
vantagem disso é que o aumento do fluxo e a re
dução dos estoques faz com que valha a pena au
mentar o número de produtos de alto fluxo e re
petitivos, por meio da simplificação do projeto. 

Como um exemplo de aplicação dessa abor
dagem, o Prof. Bill Berry descreve uma compa
nhia, na qual a análise da estrutura do produto 
possibilitou o entendimento de como o MRP e o 
JIT podem coexistir. 22 Om fabricante de empilha
deiras sempre considerou seu processo como sen
do o tipo jobbing, com 240.000 possibilidades de 
opções de produtos fina is, dos quais 20.000 eram 
normalmente oferecidos para venda e cerca de 
8.000 eram efetivamente programados. A linha 
de produtos era dividida em cinco famílias e a 
análise detalhada das listas de materiais de cada 
produto, em cada família, mostrou que no pior 
caso 50% dos componentes eram comuns (regras 
rígidas eram aplicadas: para que fosse classifica
do de "comum", um item deveria ser usado em 
todos os produtos de uma mesma família). Sur
giu, então, a oportunidade de usar a programa
ção puxada para os itens comuns (de alto fluxo e 
repetitivos), tanto comprados como fabricados, 
que poderiam ser controlados pela taxa de neces
sidade semanal. Os itens fabricados irregular
mente (eventuais), por outro lado, continuariam 
a ser controlados semanalmente pelo MRP. A Fi

21 PARNABY, J. Op. ci to 

22 BERRY, W. L.; TALON, W. J.; BOL, W. J . Produc
tion structure analysis fo r the lTla;;ter scheduling of assem
ble· to-order products. Working paper of Center for Manufac
turing Excellence, Renan Flager School of Business, 
University of North Carolina, 1988. 

http:coexistir.22
http:manufatUra.21
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Programa-mestre 
de produçíio 

Vista de materiais para Vista de materiais para 
itens comuns itens opCionais 

Taxa de necessidades Necessidades 
semanais semanais escalonadas 

no tempo 

Programas Programas Programas 

fornecedores1 
dos 

1 
Cartões kanban Programação de lotes 

W4'iFi 15.10 Utilizando kanban para itens de alto volume e MRP para itens de baixo volume. 

gura 15.10 mostra como a lista de materiais po
deria ser dividida em duas partes: uma lista pla
nejada para os itens comuns, de alto fluxo e 
repetitivos, e o registro de opcionais para os itens 
eventuais. Abrem-se, então, novas oportunidades 
para reduzir o sistema MRP, rodando-o mais fre
qüentemente e de forma mais acurada, para con
trolar mais de perto os itens eventuais, repensan
do o projeto dos produtos de modo a aumentar o 
número de itens comuns. 

MRP para planejamento e controle global 
e JIT para controle interno 

o planejamento MRP de materiais compra
dos visa garantir que as quantidades suficientes 
de itens estarão disponíveis no sistema para que 
possam ser puxadas pelo sistema just in time. 23 A 
Figura 15.11 ilustra uma versão simplificada do 
que pode ser conseguido pelo uso da programa
ção puxada em empresas que utilizam o sistema 
MRP para compra de materiais. O progra
ma-mestre de produção (veja Capítulo 14) é ex
plodido por meio do MRP, para gerar programas 

23 PARNABY, J . Op. cito 

de programação de fornecedores (vendo a 
demanda futura) . As necessidades reais de mate
riais de fornecedores externos são sinalizadas 
pelo kanban para facilitar a entrega JIT. Dentro 
da fábrica, toda a movimentação de materiais é 
governada pelos ciclos kanban entre as diversas 
operações. O ritmo da fábrica é determinado pela 
programação da montagem final. 

Pode-se citar uma série de vantagens da 
combinação dos dois sistemas, em vez de utilizar 
simplesmente o MRP convencional: 

• Não 	há necessidade de gerar ordens de 
trabalho entre setores. 

• Estoque em processo somente precisa ser 
monitorado entre as células e não mais 
para cada atividade. 

• A lista de materiais tem menos níveis do 
que num sistema MRP convencional. 

• 	As informações necessárias referentes a ro
teiros e processos são mais simplificadas. 

• Planejamento 	e controle dos centros de 
trabalho são simplificados. 

• Lead times 	e estoque em processo são re
duzidos. 
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Lista de materiaisI 
simplificada 

lo! ISistema de gestão da 
carteira de pedidos 

. 1 Planejamento de 
necessidades de 

materiais 

.---------.. 
n n n n y 

I

ICé~U l a I ICé~Ula I ICé~ula I 
U U U U 

W4"F' 15.11 	 Usando o MRP para controlar o programa de montagem final e as compras enquanto o 
kanban é usado para controlar o fluxo internamente. 

Quando utilizar o JIT, o MRP e sistemas 
combinados 

Novamente, são as vantagens e desvanta
gens do JIT e do MRP que indicam quando utili
zar versões "puras" de um dos dois ou sistemas 
combinados. Há dois pontos de vista nesta ques
tão: um deles se refere, como a principal deter
minante da decisão, à habilidade do sistema de 
lidar com ambientes complexos; o outro combina 
as características de volume e variedade do pro
cesso, assim como o nível de controle requerido, 
para indicar a melhor decisão. 

A Questão da Complexidade 

A Figura 15.12 faz uma distinção entre a 
complexidade das estruturas de produtos e a COID

plexidade dos roteiros, pelos quais esses produ
tos irão passar.24 Produtos com estruturas sim
ples, cujos roteiros são altamente repetitivos, são 
fortes candidatos para o controle puxado. O JIT 
pode facilmente dar conta de suas necessidades. 
À medida que as estruturas de produto e os rotei

24 VOSS, C. A.; HARRISON, A. Stra tegies for imple
menting JIT. In: VOSS, C. A. COrg.). Just in time ma71llfactll 
te. IFS/ Springer-Verlag, 1987. 

ros tornam-se mais complexos, o poder do com
putador toma-se mais necessário para explodir as 
estruturas de produtos e determinar ordens de 
compra para os fornecedores. 

Em muitos ambientes, é possível utilizar a 
programação puxada para o controle interno da 
maioria dos materiais . Novamente, os fortes can
didatos para o controle puxado são os materiais 
usados regularmente, a cada semana ou a cada 
mês. Seu número pode ser aumentado por meio 
da padronização do projeto, conforme indicado 
pela direção da seta na Figura 15.1 2. 

Para estruturas e roteiros ainda mais com
plexos com os componentes sendo utilizados de 
forma ainda mais irregular, reduzem-se as opor
tunidades de utilização da programação puxada. 
Estruturas muitb complexas requerem métodos 
de gestão de rede como o Pert (program evalua
tion and review technique - veja o Capítulo 16 so
bre planejamento e controle de projetos) . Tais es
truturas não oferecem muita oportunidade para 
programação puxada. Entretanto, mesmo nesse 
ambiente, um possível uso para o JIT é limitar a 
formação de estoques, pelo uso de quadrados 
kanban pintados no chão, por exemplo, de forma 
que o material não possa ser movido para a pró
xima operaç.ão até que o quadrado esteja livre. 

http:opera�.�o
http:passar.24
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Estruturas 
completas 

Estruturas 
simples 

.. 
.. PERT 

.. 
JIT/MRX . MRP 

.. .... .. .. .. 
.. .. 

JIT .... ., 

R?teiros ......_____________• Roteiros 
simples complexos 

Fonte: Voss, C. A. eHarrison, A~4 

Wt,liij' 15.12 A complexidade como um determinante da adequação do sistema de planejamento e con
trole. 

A QueStão dos Níveis de Volume e Variedade 

A Figura 15.13 usa uma matriz para deter
minar a adequação relativa das abordagens de 
planejamento e controle. Dessa vez, as dimen
sões são o tipo de processo de produção e o nível 
para o qual o sistema de controle está sendo pro
jetado.25 

O tipo de produção utiliza características de 
volume e de variedade que utilizamos anterior
mente. Tomadas conjuntamente, elas indicam a 
complexidade da manufatura das estruturas de 
produto e a variedade de tipos de produto; tam
bém podem ser relacionadas ao volume e à varie
dade. 

O nível de controle indica que tarefas de con
trole de produção estão sendo consideradas . 
Controle de alto nível envolve a coordenação am
pla do fluxo de materiais nas várias partes da fá
brica, assim corno a indicação de qual o nível de 
produção esperado para os próximos períodos. O 
controle de nível médio é a alocação detalhada 
das ordens de produção a cada parte da fábrica. 

Duas das áreas da Figura 15.13 requerem 
alguma explicação. A área A indica que em algu

2 5 SLACK, N. Th e manu!acturing advantage . Mercury 
Books, 1991. 

mas empresas automatizadas de alto volume o 
nível de controle de chão de fábrica pode ser in
corporado à própria tecnologia. Por exemplo, as 
tecnologias integradas de algumas fábricas de 
alimentos transferem os materiais automatica
mente de uma parte da fábrica para outra. Elas 
normalmente requerem a intervenção da gestão 
da produção no sentido de modificar os fluxos. A 
área B representa a programação e controle deta
lhados do chão de fábrica, no caso da manufatu
ra sob encomenda de alta variedade e altamente 
complexa. Aqui, é a natureza de cada atividade 
individual que domina a tarefa de controle de 
produção. Técnicas especiais como as de planeja
mento de rede (Pert, por exemplo - veja o Capí
tulo 16) são normalmente necessárias. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que é o just in time e como difere das 
práticas de operações tradicionais? 

• O just in time é urna abordagem de opera
ções que tenta atender à demanda instan
taneamente, com qualidade perfeita e ne
nhum desperdício. 

http:jetado.25
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m;lIfllS.13 O volume. a variedade e o nível de controle como determinantes da adequação ciD sistema 
de planejamento e contmle. 

• É wna abordagem que difere das práticas 
de operações tradicionais à medida que 
enfatiza a eliminação de desperdícios e 
tempo de atravessamento rápido, ambos 
os quais contribuem para estoques baixos. 

• 	 A habilidade de fornecimento just in time 
não só economiza capital de giro (me
diante a redução de níveis de estoque), 
mas também promove um impacto signifi 
cat ivo na habilidade da operação em apri
morar sua eficiência intrínseca. 

Quais são os principais elementos da fi
losofia Jl17 

• Como 	uma filosofia, o JIT pode ser resu 
mido em três elementos que se sobre
põem: 

- a eliminação do desperdício em todas 
as suas formas (isso é melhor visualiza
do como o tempo. gasto durante a movi
mento de materiais, informação e con
sumidores pelo sistema); 

-- a participação de todos os funcionários 
no aprimoramento (dessa forma , é se 
melhan te às idéias descritas no Capítu
lo 9); 

- a idéia de que todo o aprimoramento 
deve acontecer em um regime continuo 
(isso é explorado mais profundamente 
no Capítulo 18). 

• Uma característica cornwn da filosofia JIT 
é a remoção progressiva dos recursos (ex
cedentes) de fonna a pennitir que a ope
ração aprenda corno gerenciar sem esses 
recursos. 

Quais são as técnicas de nT? 

• 	 As técnicas que são. usualmente associa
das com JIT (não especificamente relacio 
nadas com planejamento e controle; veja 
o próximo item) são: 

- desenvolvimento de práticas básicas 
de trabalho que apóiem a eliminação de 
desperdícias e o aprimoramento contí
nuo; 

- projeto para manufatura; 

- operações com foco definido que redu
zam a complexidade; 

- u so de máquinas simples e pequenas 
que sejam robustas e flexíveis; 

- replanejamento do arranjo físico e fluxo 
que aumente a simplicidade do fluxo; 

http:m;lIfllS.13
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- emprego de manutenção produtiva to
tal (veja o Capítulo 19) para encorajar 
a confiabilidade; 

- redução de tempo de set-up e de troca 
para aumentar a flexibilidade; 

- envolvimento de todos os funcionários 
no aprimoramento da operação; 

- tornar qualquer problema visível para 
todos os funcionários; 

- extensão desses princípios aos fornece
dores. 

Como o JIT pode ser usado para planeja· 
mento e controle? 

- programação puxada; 


- controle kanban; 


- programação nivelada; 


- modelos mesclados; 

- sincronização de fluxo. 


o JIT pode ser usado em operações de 
serviço? 

• Muitas das técnicas anteriores são direta
mente aplicáveis a operações de serviço, 
embora alguma adaptação seja eventual
mente necessária. 

o JIT e o MRP podem coexistir? 

• Embora possam parecer abordagens dife
rentes de planejamento e controle, podem 
ser combinadas de diversas maneiras para 
formar um sistema híbrido. 

• A maneira como podem ser combinados 
depende da complexidade das estruturas 
dos produtos, da complexidade de rotei
ros dos produtos, das características de 
volume-variedade da operação e do rnvel 
de controle exigido. 

ESTUDO DE CASO 

OJust in time no Jimmy's26 

O Hospital St. James, carinhosamente chamado de 
"Jimmy's", é o maior hospital -escola europeu. Ele em
prega cerca de 4.500 pessoas que garantem o tratamen

26 The lndependent on Sunday , 4 juJ. 1993; Update, 
Issue 18 Aug. 1993. 

to de 90 000 pacientes por ano e mais de 450.000 ad
missões no total Com uma crescente pressão pela redu
ção de custos, contenção de estoques e melhoria do 
serviço, o departamento de suprimentos realizou recen
temente uma grande análise de suas atividades, auxiliado 
pela divisão de consultores da Lucas Industries, uma 
empresa inglesa de manufatura. 

A análise inicial apontou que o Jimmy's tinha apro
ximadamente 1.500 fornecedores de 15.000 diferentes 
produtos, a um custo total de 15 milhões de libras. Tra
dicionalmente, o departamento de suprimentos solicitava 
aquilo que os médicos pediam, muitas vezes ocorrendo 
o fato de itens similares serem fornecidos por seis ou 
mais empresas diferentes. Com uma força-tarefa multi
funcional. contendo tanto profissionais médicos como de 
suprimentos, um grande programa de racionalização de 
produto e de fornecedores foi realizado, o qual revelou 
muitas fontes de desperdícios. Por exemplo, a equipe 
descobriu que eram utilizados mais de 20 diferentes ti
pos de luvas, algumas das quais eram luvas de cirurgia 
ba tante caras, custando cerca de 1 libra o par, sendo 
que na maioria dos casos elas poderiam ser substitufdas 
por uma variedade menor e mais barata (20 centavos de 
libra) . De forma sim ilar, componentes anestésicos que 
eram an te riormente omprados de seis fornecedores 
passaram a ser adquiridos de uma só fonte. As econo
mias nos custos de compras, estoques a administração 
foram enormes, e ad icionalmente os maiores volumes de 
comp ra ajudaram o hospital a negociar melhores preços. 
Os fornecedores também se senti ram mais motivados a 
realizar entregas freqüentes em pequenas quantidades, 
dado que sabiam queeram a única fonte de suprimentos. 
Peta r Beeston, o gerente de suprimentos, dizia: 

"Nó temos sido guiados pelas fornecedores 
por anos (. . .) eles costumavam dizer que nós pre
cisá vamos comprar aos milhares, que tínhamos 
que esperar por semanas e que somente fariam 
entregas às quartas-feiras! Agora, os nossos for
necedores selecionados sabem que se seu de
sempenha for bom nós garanUre mos um compro
metimento de longo prazo. Eu prefiro comprar 
80% de nossas necessidades de 20 ou 30 forne
cedores ao Invés da situação anterior em que nós 
tínhamos mais de uma centena. " 

Aanálise do processo de admissão tam bém provou 
ser um terreno férti l para o apri moramento, sob os prin
cípios do JIT. Por exemplo, no departamento de urolo
gia, um terço dos pacientes de cirurgias não urgentes 
descobria que suas cI rurgias haviam sido canceladas. 
Uma razão para isso é que ent re o momento que o médi
co anunciava a necessidade de uma operação e a chega
da d paCiente ao centro de cirurgia havia 59 mudanças 
de responsabilidade sobre o processo. O hospital reorga
nizou o processo formando uma "célul " de quatro pes



soas, às Quais era dada total responsabilidade pela ad
missão na Urologia. A célula estava localizada próximo 
ao setor e era responsável por toda a manutenção dos 
registros, pelo planejamento de todas as operações e 
pela garantia de Que os le itos estariam disponíveis quan
do necessáriOS, além de avisar os pacientes quando de
veriam comparecer. Como resultado, as 59 transferências 
de responsabilidade foram reduzidas a 13 e agora o pro
cesso é mais rápido, mais barato e mais confiável. 

O Jlmmy's também introduziu um sistema simples 
de kanban para alguns itens de seu estoque locai. Na 
despensa da divisão 9. por exemplo, havia somente duas 
caixas de seringas de 10 ml na prateleira. Quando a pri
meira era esvaziada, a outra era movida à frente e a divi
são 9 solicitava, então, mais uma caixa. Opróximo está
gio será simplificar o processo de ressu primenlo: as 
caixas vazias serão colocadas fo ra da despensa cujos có
digos serão periodicamente lidos pelo departamento de 
suprimento, utilizando co letores po rtáteis de dados. 

A gerência do hospital está convencida dos benefí
cios de suas mudanças. 

"Todas essas mudanças não se referem à re
dução de custos, mas a aumento do valor pelo di
nheiro. Estamos estabelecendo como padrão a 
compra de produtos de qualidade e temos mais 
influência na decisão de compra ( .. ) de uma or
ganização funcional com grande número de com
pradores; nós agora nos concentramos na gestão 
de materiais para linhas de produto completas. O 
projeto tem sido um sucesso indiscutível e, embo
ra estejamos SImplesmente começando a ver be
nefícios, minha expectativa e de que as econo
mias em custo e em estoque irão crescer! O 
relatório sobre o Kit Estéril de Curativos mostra o 
potencial que a nossa equipe identificou. O kit 
antigo consistia em quatro pares de pinças plás
ticas, bolas de algodão e um pote plástico. Esse 
kit era utilizado com ou sem luvas adicionais. Ele 
custava aproximadamente 60 centa vos de libra 
excluindo as luvas. O novo kit consiste em um 
pote plástico, cotonetes etc. e um único par de 
luvas de látex. Este kit custa aproximadamente 
33 centavos de libra , incluindo as luvas. A meta 
de economia total é de aproximadamente 20.000 
libras. .. 

Questões 

1. 	 Liste os elementos na nova abordagem do St. James 
Que podem ser entendidos como uma derivação dos 
principias JIT de manufatura. 

2. 	 Que outras idéias da manufatura JIT você acha Que 
podem ser aplicadas num hospital como o St. James? 

PLANEJAMENTO E CONTROLE .JUST /,'. 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Explique sua visão quando você pensa 
no JIT como uma filosofia, uma estraté
gia ou um conjunto de técnicas. 

2. 	 Por que o aprimoramento contínuo re
quer uma visão de longo prazo da em
presa? Discuta o que é entendido como 
"cultura possibilitadora de empresa", 
em que o aprimoramento contínuo pos
sa florescer. 

3. 	 Como as empresas que trabalham no 
regime make-to-order evitam os desper
dícios? 

4. 	 Qual a relação entre os lead times e os 
estoques em processo? 


Como essa relação afeta uma cooperati

va habitacional em uma manhã de sá

bado? 


S. 	 Se você quisesse transformar sua em
presa numa empresa JIT, o que você 
buscaria em seus fornecedores? 

6. 	 Simplicidade é normalmente um tema 
relacionado a empresa JIT. Como a Little 
Chef incorporou esse conceito em sua 
gestão de operações? 

7. 	 Quais são as deficiências do Lote Eco
nôrrúco de Pedido (LEP) do ponto de 
vista do JIT? 

8. 	 Explique como a programação de mo
delos mesclados é utilizada para forne
cer programas detalhados de produção. 
Qual é a diferença disso para um pro
grama-mestre? 

9. 	 Como podem as novas tecnologias ser 
utilizadas para o fornecimento de kan
bans numa operação JIT? 

10. Explique 	como as técnicas JIT podem 
ser utilizadas para apoiar as flexibilida
des de mix e de volume numa operação 
de serviços. 

11. Por que o jidoka (autonomia para parar 
a linha) é descrito como elemento fun
damental do "Sistema Toyota de Produ
ção"? 

12. Explique as diferenças-chaves entre a 
abordagem tradicional de manufatura e 
a abordagem JIT. Essas diferenças tam
bém ocorrem em operações de serviço? 



510 PLANF.JAMENTO E CONTROLE 

13. 	Discuta as vantagens e desvantagens de 
se trabalhar just in time. 

14. A eliminação do desperdício é um as
pecto fundamental da filosofia JIT. O 
que se entende por desperdício e quais 
as origens e intenções dessa abordagem? 

15. Discuta 	os benefícios da redução do 
tempo de set-up em cada um dos crité
rios competitivos da manufatura: custo, 
flexibilidade, qualidade, confiabilidade 
e velocidade. 

16. 	Explique a diferença entre planejarnen
1 "puxad ""e o . to e contro e o empurrad" 

Por que razão empresas diferentes ado
tam abordagens diferentes? 

17. Discuta como os kanbans podem ser 
aplicados e que forma eles podem assu
mir numa lanchonete frutJood . 

18. 	Um fabricante de placas de circuito im
presso (PC!) está produzindo placas a 
uma taxa de uma a cada três minutos, 
a partir de um contenedor de quatro 
peças. A ficiência global do processo é 
de 90% e o tempo de set -up gasto por 
dia é de 180 minutos. A gerência gosta
ria de desenvolver um sistema JIT, mas 
com não mais do que três kanbans. Que 
nível de redução de set-up é necessário 
para que isso possa ser conseguido? 

19. Discuta 	os benefícios de reduzir os ta
manhos de lote. 

20. Quais são as vantagens e desvantagens 
do emprego do jidoka em operações de 
serviços? llustre sua resposta utilizando 
uma empresa de sua escolha. 
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Planejamento e Controle 
de Projetos 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo preocupa-se com o planejamen
to e controle de operações que ocupam o extremo 
inferior do continuum de volume-variedade que 
introduzimos no Capítulo 4. Essas operações de 
projeto envolvem atividades complexas, freqüen
temente de grande escala, com início e fim defi
nidos. Os pioneiros do planejamento e controle 
de operações de projeto foram engenheiros e 
planejadores, que trabalhavam em projetos 
complexos de defesa e construção civil. Mais re
centemente, os métodos que eles desenvolveram 
foram aplicados a projetos diversos como lança
mentos de novos produtos, projetos educacionais 
no Terceiro Mundo e produções teatrais. O pla

nejamento e controle de projetos é importante 
porque todos os gerentes vão, em algum momen
to, estar envolvidos com gerenciamento de proje
tos. Muitos desses projetos podem ser relativa
mente pequenos - um gerente de Recursos 
Humanos planejando um curso de treinamento 
para o grupo, por exemplo. Muitos desses proje
tos podem ser muito maiores, por exemplo, o ge
rente é parte de um grupo de projeto - como um 
contador que fornece informações de custos para 
uma nova promoção de marketing. Seja grande 
ou pequeno o projeto, todavia, os aspectos do 
planejamento e controle para gerenciamento de 
projetos seguem princípios similares. Veja a Figu
ra 16.1. 

Fornecimento de 
produtos e 
serviços 

Planejamento e 
controle 

Demanda por 
produtos e 
serviços 

Recursos da 

de projeto 

ogerencia
mento de um 

conjunto único 
de atividades, 

com um inicio e 
um fim definidos.. 

Wylliji 16.1 Definição de planejamento e controle de projeto. 
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Que é projeto e que é gestão de projeto? 

Por que é importante compreender o ambiente em que o projeto acontece? 

Como os projetos específicos são definidos? 

Que é planejamento de projeto e por que é importante? 

Quais técnicas podem ser usadas para planejamento de projeto? 

Que é controle de projeto e como é feito? 

QUE É UM PROJETO? 

Projeto é um conjunto de atividades, que 
tem um ponto inicial e um estado final definidos, 
persegue uma meta definida e usa wn conjunto 
cJefinido de recursos . Embora o gerenciamento 
de muitas produções de pequena escala confor
mem-se a esta definição de projeto, vamos dedicar 
a maioria deste capítulo a examinar o gerencia 
mento de projetos de grande escala. A pressupo
sição de "grandes projetos", quando discu timos o 
gerenciamento de projeto, proporciona a oportu 
nidade de explorar algumas das características 
especiais que vêm com as atividades de grande 
escala. Tarefas de grande escala (e, portanto, 
complexas) consomem quantidades relativamen
te grandes de recursos, gastam muito tempo para 
completar-se e tipicamente envolvem interações 
entre diferentes partes de uma organização. Para 
planejar e controlar um projeto, um gerente pre
cisa idealizar um modelo que descreva a comple
xidade do projeto e projetá-lo adiante no tempo 
para assegurar-se de que o projeto vai atingir suas 
metas. O modelo de projeto (seu plano) pode, en
tão, ser usado para checar o progresso à medida 
que o projeto real ocorre (controle do projeto). 

Os projetos vêm em muitas e variadas for
mas, incluindo as seguintes: 

• 	 uma campanha de informação sobre AIDS; 

• 	 produção de um programa de televisão; 

• construção do túnel do Canal da Mancha; 

• projeto de uma aeronave; 

• 	 um curso de uma semana de gerencia
mento de projeto; 

• 	 mudança de local de uma fábrica; 

• 	 redecoração de um hotel; 

• instalação de um 	novo sistema de infor
mação; 

• 	 limpeza após um vazamento de tanque de 
óleo. 

Elementos de um projeto 

Em maior ou menor grau, todos esses proje
tos têm alguns elementos em comum, como os 
seguintes: 

• 	 Um objetivo. Um resultado final, uma saída 
ou um produto definível, que é tipicamen
te definido em termos de custo, qualidade 
e prazos para o resultado das atividades 
do projeto. 

• 	 Complexidade . Muitas tarefas diferentes 
são necessárias para atingir os objetivos 
de um projeto. O relacionamento entre 
todas essas tarefas pode ser complexo, es
pecialmente quando o número das tarefas 
no projeto é grande. 

• 	 Unicidade. Um projeto é usualmente úni
co, não um empreendimento repetitivo. 
Mesmo projetos "repetidos" terão diferen
ças distintivas em termos de recursos usa
dos e do ambiente real no qual o projeto 
acontece. 

• 	 Incerteza. Todos os projetos são planeja
dos antes de serem executados e, portan
to, carregam um elemento de risco. Um 
projeto pioneiro de pesquisa básica carre
ga o risco de recursos caros, de alta tecno
logia, serem comprometidos com saídas 
que podem não valer a pena. 
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Alta Tratado dePesquisa 
Maastricht

I básicaI-Q)- Expedição à Campanha das 
Exploração Antártica Nações UnidasCampanha

RI 	 E'" 
N 	 RI de óleo egás
11) 	 ..... militar Túnel do Canal1:g
11) 	 ..... 
~Q. Comporta da ManchaDesenvolC 	 Q) 
--o do Tâmisa Espaçonavevimento de AeroportoCampanha$i 

cn produto 	 Giotto
pUblicitária Indústria Auto

~ IEscnta de química Airbus
::J • 

estradaAuditoria ~ um romance 
de empresa Transportad'"Ba ixa Casamento --r - --- "all~",VlLaUVI Fábrica de 

",'" r\1'\..~ ..~tróleo 

Individual Grupo Organização 	 Multi- Nacional Multinacional 
organização 

---------- Complexidade ----------------~.Alta 
Baixa 

Fonte: Adaptado de Nicholas, J. M. (1990). 

m,..."" 16.2 Tipologia de projetos. 

• Natureza temporária. 	Os projetos têm um 
início e um fim definidos, assim, uma 
concentração temporária de recursos é 
necessária para levar avante o empreendi
mento. Uma vez que suas contribuições 
para os objetivos do projeto tenham sido 
completadas, os recursos são usualmente 
realocados. 

• 	Ciclo de vida. Os recursos necessários para 
um projeto mudam durante o curso de 
seu ciclo de vida. O padrão típico dos re
cursos necessários para um projeto segue 
uma curva previsível. Da perspectiva do 
planejamento e controle é, portanto, ne
cessário dividir o ciclo de vida de um pro
jeto em fases de projeto. 

Esses elementos servem para distinguir ope
rações de projetos de outros tipos de operações. 
Eles também servem para distinguir projetos de 
programas. Um programa, como o programa de 
melhoramento contínuo (veja Capítulo 18), não 
tem um ponto final definido. Ele é, antes, um 
processo de mudança em andamento. Projetos, 
como a missão Apollo 12, podem ser subseções 
individuais de um programa mais geral (o Pro
grama Lunar Apollo neste caso). A gestão do pro
grama superpõe-se e integra os projetos indivi
duais. 

Apesar de o gerenciamento de um projeto 
ser associado com operações do tipo de baixo vo

lume-alta variedade, isso não significa que so
mente esse tipo de operação estará preocupado 
com projetos. É necessário para gerentes de to
dos os tipos de produção entender a natureza do 
planejamento e controle de projetos. Mesmo que 
a razão principal de sua operação não seja criar 
projetos, eles provavelmente serão, em algum 
momento, ou consumidores de projetos ou forne
cedores para operações de projetos. 

Tipologia de projetos 

A Figura 16.2 ilustra uma tipologia para 
projetos conforme sua complexidade - em termos 
de tamanho, valor e número de pessoas envolvi
das no projeto - e de sua incerteza - de atingi
mento dos objetivos do projeto de custo, prazo e 
qualidade. 

A tipologia ajuda a dar um formato racional 
à vasta gama de tarefas na qual os princípios do 
gerenciamento do projeto podem ser aplicados. 1 

Ela também dá uma idéia da natureza dos proje
tos e das dificuldades de seu gerenciamento. A 
incerteza afeta particularmente o planejamento 
do projeto e a complexidade afeta particularmen
te o controle do projeto. 

1 Baseado na idéia de Nicholas, J. M. Managing bu
siness and engineering projects: concepts and implementation. 
Prentice Hal!, 1990_ 
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Os projetos com alta incerteza são especial
mente difíceis de definir e de estabelecer objeti
vos realÍsticos. Se os detalhes exatos de um pro
jeto estão sujeitos a mudanças durante o curso 
de sua execução, o processo de planejamento é 
particularmente difícil. Os recursos podem estar 
comprometidos, os tempos podem ser acordados, 
mas se os objetivos do projeto mudam ou se as 
condições ambientais mudam, ou se alguma ati
vidade é atrasada, então, todos os planos que fo
ram feitos antes das mudanças precisarão ser re
desenhados. Quando a incerteza é alta, todo o 
processo de planejamento do projeto precisa ser 
suficientemente flexível para lidar com as conse
qüências das mudanças. Por exemplo, a imple
mentação de um tratado político na Comunidade 
Européia está sujeita à ratificação de todos os go
vernos dos países membros. Sendo a política um 
negócio incerto, qualquer dos países membros 
pode ou deixar de ratificar o tratado, ou tentar 
renegociá-lo. Os planejadores centrais na sede da 
Comunidade Européia precisam, portanto, ter 
planos de contingência preparados, que indi
quem como eles devem mudar o "projeto" para 
lidar com qualquer mudança política. A Tabela 
16.1 ilustra os efeitos de incerteza sobre planeja
mento de projeto. 

Tabela 16.1 	 Os efeitos da incerteza sobre o pla
nejamento de projetos. 

Aspecto de Incerteza 
planejamento 
de projetos Alta Baixa 

Objetivos de 
planejamento Em evolução Determinados 

Extensão do 
planejamento Mal definida Clara 

Delineamento do 
plano Vago Definido 

Os projetos com altos níveis de complexidade 
não são necessariamente difíceis de planejar, em
bora possam envolver esforço considerável; con
trolá-los pode, entretanto, ser problemático. À 
medida que os projetos tornam-se mais detalha
dos, com muitas atividades, recursos e grupos de 
pessoas envolvidos, a oportunidade para que as 
c isas dêem errado cresce bastante. Além disso, à 
medida que o número de atividades em um proje
to cresce, as formas pelas quais elas podem causar 
impacto entre si crescem exponencialmente. Isso 

faz crescer o esforço envolvido no monitoramen
to de cada atividade. Também faz crescerem as 
chances de negligenciar, por desatenção, alguma 
parte do projeto que está desviando-se do plano. 
De maneira mais significativa, faz crescer o "efei
to dominó" de qualquer problema. 

As "leis do gerenciamento de projeto" (uma 
brincadeira, mas com algum fundo de verdade) 
que foram emitidas pela Sociedade Americana 
de Controle de Produção e Estoques dão um sa
bor de projetos incertos e complexos: 

1. 	 Nenhum projeto grande é jamais insta
lado pontualmente, dentro do orçamen
to, ou com o mesmo pessoal que o co
meçou. O seu não será o primeiro. 

2. 	 Os projetos progridem rapidamente até 
que estejam 90% completos, então eles 
ficam para sempre nos 90% completos. 

3. 	 Uma vantagem de objetivos vagos de 
projetos é que eles permitem que você 
evite o embaraço de estimar os custos 
correspondentes. 

4. 	 Quando as coisas vão bem, algo vai dar 
errado. 

- Quando as coisas não podem ir pior, 
elas vão piorar. 

- Quando as coisas parecem ir bem, é 
porque você não olhou com atenção 
suficiente. 

5. 	 Se se permite que o conteúdo do proje
to mude livremente, a taxa de mudança 
vai exceder a taxa de progresso. 

6. 	 Nenhum sistema nunca está completa
mente livre de falhas. As tentativas de 
sanar as falhas de um sistema inevita
velmente introduzem novas falhas que 
são ainda mais difíceis de encontrar. 

7. 	 Um projeto descuidadamente planejado 
vai tomar o triplo do tempo esperado 
para completar-se; um projeto cuidado
samente planejado somente vai tomar o 
dobro do tempo esperado. 

8. 	 Os grupos de projeto detestam relató
rios de progresso porque eles manifes
tam vividamente sua falta de progresso. 



GERENCIAMENTO DE PROJETO DE 
SUCESSO 

Há alguns pontos em comum nos sucessos e 
também há pontos em comum nas falhas. Isso 
nos permite identificar alguns pontos gerais, que 
parecem minimizar as chances de falha de um 
projeto em atingir seus objetivos. Os fatores se
guintes são particularmente importantes.2 

• Metas claramente definidas: 	incluindo a fi
losofia ou missão geral do projeto, e um 
comprometimento por parte dos membros 
do grupo de projeto com as metas. 

• Gerente de projeto competente : um líder de 
projeto habilidoso que tenha as necessá
rias habilidades interpessoais, técnicas e 
administrativas. 

• Apoio 	da administração superior: o com
prometimento da administração superior 
com o projeto que foi comunicado para 
todas as partes interessadas. 

• Membros competentes do grupo de projeto: 
a seleção e o treinamento dos membros 
do grupo de projeto, que, entre si, têm as 
habilidades necessárias para apoiar o pro
jeto. 

• Suficiente 	alocação de recursos: os recur
sos, na forma de dinheiro, pessoal, logÍsti
ca etc., qUe estão disponíveis para o pro
jeto na quantidade requerida. 

• Canais 	de comunicação adequados: dispo 
nibilidade de informações suficientes so
bre os objetivos do projeto, o status, as 
mudanças, as condições organizacionais e 
as necessidades dos clientes. 

• Mecanismos 	de controle: os mecanismos 
que existem para monitorar os eventos 
reais e reconhecer os desvios do plano. 

• 	Capacidades de retroalimentação : todas as 
partes relacionadas com o projeto são ca
pazes de rever o status do projeto e de fa
zer sugestões e correções. 

• Respostas a clientes: todos os usuários po
tenciais do projeto participam e são manti
dos atualizados sobre o status do projeto. 

Baseado em PINTO, J. K. ; SLEVIN, D. P. Criticai 
success factors in successful project implementation. IEEE 
Transactio/lS on engineering management, v. 34, n" 1, 1987. 
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• Mecanismos 	de ataque de problemas: um 
sistema ou um conjunto de procedimen
tos capaz de atacar problemas quando 
eles surgem, que pode rastreá-Ios para 
trás até suas causas raízes e resolvê-los. 

• Continuidade 	do pessoal de projeto: o en
volvimento continuado do pessoal-chave 
do projeto ao longo da vida. Rotatividade 
freqüente do pessoal pode dissipar o 
aprendizado que foi adquirido pela equi
pe de projeto. 

Gerentes de projeto 

Para coordenar os esforços de muitas pes
soas em diferentes partes de uma organização (e 
freqüentemente também fora), todos os projetos 
precisam de um gerente de projeto. Muitas das 
atividades de um gerente de projeto estão relacio
nadas com o gerenciamento de recursos huma
nos. As pessoas que trabalham no grupo de pro
jeto precisam ter um claro entendimento de seus 
papéis na organização, usualmente temporária. 
Controlar um ambiente incerto de projeto requer 
uma rápida troca de informações relevantes com 
as partes interessadas do projeto, tanto dentro 
como fora da organização. Pessoas, equipamen
tos e outros recursos precisam ser identificados e 
alocados às várias tarefas. Desempenhar essas ta
refas com sucesso faz do gerenciamento de um 
projeto uma atividade de produção particular
mente desafiadora. São necessárias tanto quali
dades "técnicas" como pessoais. Cinco caracterís
t icas principais são vistas como importantes para 
um gerente de projeto eficaz :3 

• 	 conhecimento e expenencia coerentes 
com as necessidades do projeto; 

• experiência estratégica e 	liderança, para 
manter um entendimento do projeto 
como um todo e de seu ambiente, en
quanto trabalha nos detalhes do projeto; 

• 	expertise na área do projeto para tomar 
boas decisões técnicas; 

3 WEISS, J. W.; WYSOCKl, R. K. 5-Phase project 
manage ment: a practical planning and implememation gui
de. Addison-Wesley, 1992. 

2 
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oambiente do 
projeto 

Mudanças 

Ações corretivas 

D Estágios do gerenciamento de projetos 

mA''''16.3 Modelo de gerenciamento de projeto. 

• competência interpessoal e 	habilidades 
com pessoas, para desempenhar papéis 
como líder de projeto, motivador, comu
nicador, facilitador e político; 

• habilidade gerencial comprovada em ter
mos de histórico de realizações. 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO E 
CONTROLE DE PROJETO 

A Figura 16.3 propõe um modelo de geren
ciamento de projeto que é usado como estrutura 
para este capítulo. O modelo categoriza as ativi
dades de gerenciamento de projeto em cinco es
tágios, quatro dos quais são relevantes para o 
planejamento e controle de projetos. 

Es tágio 1 Compreensão do ambiente do proje
to - fatores internos e externos que 
podem influenciar o projeto. 

Estágio 2 Definição do projeto - estabelecimen
to dos objetivos, do escopo e da estra
tégia para o projeto. 

Estágio 3 Planejamento do projeto - decisão de 
como o projeto será executado. 

Estágio 4 Execução técnica - desempenho dos 
aspectos técnicos do projeto. 

Estágio 5 Controle do projeto - garantia de que 
o projeto está sendo executado de 
acordo com os planos. 

Examinaremos o planejamento e controle de 
projetos por meio da compreensão de seus está
gios, 1, 2, 3 e 5 - o ambiente do projeto, defini
ção do projeto, planejamento do projeto e con
trole do projeto. (O estágio 4, a execução do 
projeto, é determinado pelas tecnicalidades espe
cíficas do projeto em particular.) Entretanto, é 
importante entender que os estágios não são um 
simples encadeamento seqüencial de passos e 
sim um processo essencialmente iterativo. Proble
mas ou mudanças que apareçam no estágio de 
controle podem requerer replanejamento ou 
mesmo causar alterações na definição original do 
projeto. 

Estágio 1 - Compreensão do ambiente do 
projeto 

O ambiente do projeto compreende todos os 
fatores que podem afetar o projeto durante sua 
vida. Ele determina o cenário e as circunstâncias 
nas quais o projeto é executado. Exemplos de fa
tores que podem afetar o ambiente são mostra
dos na Figura 16.4. 
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W4"Fi 16.4 O ambiente do projeto consiste em todos os fatores que podem afetar o projeto. 

Exemplo: uma agência de fomento à 
educação, no exterior 

Os governos de muitos países têm agências 
que organizam a distribuição de ajuda a países 
de outros continentes, por meio do gerenciamen
to de projetos de desenvolvimento específicos em 
parceria com o governo anfitrião. Esses projetos 
podem incluir a construção de escolas, o projeto 
e desenvolvimento de um esquema de educação 
de professores e a organização de um programa 
primário de educação de saúde. Muitos fatores 
ambientais vão afetar os projetos individuais de
senvolvidos por uma agência. Os seguintes são 
exemplos. 

• 	 Geografia. Países encravados como o Afe
ganistão podem estar sujeitos a sérios 
atrasos de embarque (feito pelos países 
vizinhos) , que podem estender os tempos 
de atividade. 

• 	 Finanças. As flutuações dos preços de 
mercadorias podem causar impacto sobre 
a habilidade de um governo anfitrião de 
atingir seus compromissos de recursos 
com um projeto. 

• 	 Política. A posição política tomada por um 
governo anfitrião e a possibilidade de pro
blemas políticos internos podem influen
ciar a escala e o prazo do projeto. 

• 	 Leis locais. As leis locais podem variar 
consideravelmente e influenciar os recur
sos necessários para um projeto. Por 
exemplo, em países africanos de origem 
francesa, as leis trabalhistas locais permi

tem que os empregados tenham três dias 
de ausência quando um parente próximo 
morre. Com famílias grandes, isso pode 
causar sérias interrupções de disponibili
dade de pessoal, que deve ser considera
da no estágio de planejamento. 

• 	 Cultura nacional. O desenvolvimento e a 
compreensão da cultura de países anfi
triões é crucial para o sucesso de projeto 
em outros continentes. Mesmo quando 
uma linguagem única está sendo usada 
pelos gerentes de projeto, pode haver di
ferenças de significado de palavras ou fra
ses. As pessoas em algumas culturas po
dem não se sentir confortáveis dando 
uma resposta direta a algumas questões, 
assim, enquanto um gerente de projeto de 
um país pode dizer "o trabalho não come
çou", um gerente de projeto de outro 
pode dizer que "o trabalho ainda não foi 
completado". A diferença sutil no signifi
cado poderia levar a más interpretações 
custosas. 

• 	 Usuários. As necessidades e expectativas 
de usuários não são sempre aparentes às 
agências de fora. Por exemplo, poços de 
água construídos com o patrocínio do 
Banco Mundial na Costa do Marfim foram 
construídos em uma área florestal, que é 
considerada sagrada pelas pessoas locais 
e permanecem não utilizados. 

Estágio 2 - Definição de projeto 

Antes de começar a complexa tarefa de pla
nejamento e execução de um projeto, é necessá
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rio ser o mais claro possível sobre o que vai acon
tecer. Isso não é sempre direto. Alguns projetos 
são mais simples de definir do que outros. Três 
elementos diferentes são necessários para definir 
um projeto: 

• 	seus objetivos: o estado final que o geren
ciamento do projeto está tentando atingir; 

• 	seu escopo: a exata faixa de responsabili
dades assumidas pelo gerenciamento do 
projeto; 

• 	sua estratégia : como o gerenciamento do 
projeto vai atingir seus objetivos. 

Objetivos do projeto 

Os objetivos de um projeto proporcio
nam-lhe uma direção global e ajudam o pessoal a 
concentrar-se na razão do projeto e em seus re
sultados esperados. Os objetivos ajudam a pro
porcionar uma definição do estado final, que 
pode ser usado para monitorar o progresso, e a 
identificar quando o sucesso foi atingido. Entre
tanto, o julgamento do sucesso de um projeto 
pode depender de a quem se está perguntando. 
Por exemplo, o projeto de desenho e instalação 
de um sistema de informação para planejamento 
e controle da produção pode ser visto como de 
sucesso pelo cliente que contratou o projeto (o 
Departamento de Sistemas de Informação), mas 
menos que isso pelas pessoas que usam o novo 
sistema (os controladores da produção). Daí o 
porquê de colocar-se os objetivos de um projeto 
nos termos dos usuários . 

Hierarquia de objetivos 

Os objetivos de cada parte do projeto devem 
estar relacionados com seus objetivos globais ou 
com sua meta. A meta de " ... colocar um ameri
cano na Lua nesta década e trazê-lo de volta a 
salvo ... " ditou os objetivos de todos os projetos 
que contribuíram para seu atingimento. Dentro 
desses projetos (cada um dos quais grande em 
si) , os objetivos de cada subprojeto estavam rela
cionados com os objetivos do projeto, e assim por 
diante . 

Os objetivos devem ser claros 

Bons objetivos são claros, mensuráveis e, 
preferencialmente, quantificáveis. Um método de 

esclarecer objetivos, que tem sido útil, é des
membrar os objetivos do projeto em três 
categorias - o propósito, os resultados finais e os 
critérios de sucesso. Por exemplo, um projeto que 
é expresso em termos gerais, como "melhorar o 
processo X", poderia ser desmembrado em: 

• Propósito 	- evitar que a produção não 
atinja as metas previstas de níveis de pro
dução. 

• Resultado final - um relatório que identifi
que as causas de produção perdida e que 
recomende como as metas de níveis de 
produção podem ser atingidas. 

• Critérios de sucesso - o relatório deve estar 
completo em 30 de junho. A recomenda
ção deveria possibilitar atingir pelo menos 
70 toneladas por ano. Os custos da reco
mendação não devem exceder f 200.000. 

Objetivos de desempenho em gerenciamento de 
projeto 

Os projetos, como qualquer outra operação, 
podem ser julgados em termos dos cinco objeti
vos de desempenho que delineamos no Capítulo 
2 - qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibili
dade e custo. Entretanto, flexibilidade é vista 
como' dada" em muitos projetos que, por defini
ção, são, em alguma medida, únicos e velocidade 
e confiabilidade estão comprimidas em um obje
tivo composto - "tempo". Isso resulta no que é 
conhecido como os "três objetivos do gerencia
mento de projeto" - custo, tempo e qualidade. 

A importância relativa de cada objetivo vai 
variar para diferentes projetos. Alguns projetos 
aeroespaciais, como o desenvolvimento de um 
novo avião, que tem impacto sobre a segurança 
dos passageiros, vão colocar muita ênfase nos ob
jetivos de qualidade. Com outros projetos, por 
exemplo, um projeto de pesquisa financiado por 
verba governamental, os custos podem ser predo
minantes. Outros projetos enfatizam tempo, por 
exemplo, a organização de um festival de música 
ao ar livre, que tem que acontecer em uma data 
particular, se se quer que o projeto atinja seus 
objetivos. Em cada um desses projetos, embora 
um objetivo possa ser particularmente importan
te, os outros objetivos nunca podem ser total
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Qualidade 

fechado Custo Tempo 

Wgi'" 16.5 Triângulo dos objetivos do projeto. 

Projeto de 
um novo avião 

Projeto de 
pesquisa de 
orçamento 

Festival de 
música 

mente esquecidos. A Figura 16.5 mostra o "triân
gulo dos objetivos do projeto", com esses três 
tipos de projetos marcados.4 

oTÚNEL DO CANAL 
O projeto de f 15 bilhões do Túnel do Canal da 

Mancha, ligando o Reino Unido ao continente europeu, 
foi o maior projeto de construção já executado na Europa 
e o maior investimento singular em transporte de todo o 
mundo. O projeto, que foi patrocinado pelo setor priva
do, previu sua concessão de exploração por 55 anos aos 
"donos", responsáveis pelo projeto, construção e geren
ciamento da operação. O Grupo Eurotúnel (tecnicamente 
duas empresas hOldings, uma francesa, outra do Reino 
Unido) ganhou o contrato para projetar e construir o tú
nel para o TML [Trans-Manche Link - (Ligação Através do 
Canal da Mancha)], um consórcio de 10 empresas cons
trutoras francesas e britânicas. Para os gerentes do proje
to era um empreendimento grandioso. A escala do projeto 
era assustadora. Ovolume de entulho removido do túnel 
era três vezes maior do que o da Pirâmide Quéops no Egi
to. Ele aumentou o tamanho da Grã-Bretanha em 90 
acres, o equivalente a 68 campos de futebol. Dois túneis 
de estradas de ferro principais, divididos por um túnel de 
acesso/serviço, cada um com 7,6 metros de diâmetro, 
correndo 40 metros abaixo do leito do mar. No total, há 
mais de 150 quilômetros de túnel. Oprojeto todo nunca 
foi planejado para ser uma tarefa de gestão direta. Du
rante as negociações iniciais, a incerteza política amea
çou o comprometimento de ambos os governos, e na 
fase de planejamento, questões geológicas precisaram 
ser investigadas por meio de uma complexa série de tes
tes. Até o financiamento do projeto foi complexo. Ele re
queria investimento de mais de 200 bancos eagências fi
nanciadoras, assim como de mais de meio milhão de 
acionistas. Além disso, os problemas técnicos colocados 
pela perfuração em si e, mais importante, na subcontra
tação dos traçados e sistemas dentro do túnel, precisa-

BARNES, M. Project Management Framework. 
lnternational project management yearbook . Butterworth 
Scientific, 1985. 

ram ser superados. Ainda assim, apesar de alguns atra
sos e custos extras, o projeto é listado como um dos 
mais impressionantes do século XX. 

Questões 

1. 	 Quais fatores fizeram do Túnel do Canal da Mancha 
um projeto particularmente complexo e como pode
riam ter sido tratados? 

2. 	 Quais fatores contribuíram para "incerteza" no proje
to e como estes fatores poderiam ter sido tratados? 

Escopo do projeto 

o escopo de um projeto identifica seu con
teúdo de trabalho e seus produtos ou resultados. 
É essencialmente um exercício de estabelecimen
to de fronteiras que tenta definir a linha divisória 
entre o que cada parte do projeto vai fazer e o 
que não vai fazer. Definir o escopo é particular
mente importante para gerenciar contratados pe
los aspectos comerciais e legais de seu relaciona
mento com a organização que está gerenciando o 
projeto. O escopo de fornecimento de um contrata
do vai definir as fronteiras dentro das quais o tra
balho deve ser feito. 

Em geral, definir o escopo de um projeto ou 
de um pacote de trabalho é ajudado pela defini 
ção do seguinte: 

• 	Das partes da organização que são afeta
das: por exemplo, "projeto e instalação de 
um sistema de veículos guiados automati
camente (AGV) do armazém para a doca 
de recebimento". 

• 	Do período de tempo envolvido: por exem
plo, "a instalação começará não antes de 
15 de janeiro e estará completa não de
pois de 2 de março". 

4 
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• 	Do processo de negócios envolvido: por 
exemplo, "fazer a interface com o atual 
sistema de separação de pedidos e com o 
sistema de localização de estoque". 

• 	 Dos recursos a serem usados: por exemplo, 
"proporcionar fornecimento próprio de 
energia e número limite do pessoal que 
trabalha na instalação, de cinco por vez". 

• 	 Das responsabilidades dos contratados: por 
exemplo, "incluir todos os sistemas auxi
liares de energia e de informação, crono
gramas de manutenção completos e trei
namento inicial". 

A especificação do projeto 

o escopo do projeto é formalizado na especi
ficação do projeto, que é uma informação escrita, 
pictórica e gráfica usada para definir a saída e os 
termos e condições do acompanhamento. Apesar 
de escrita antes de o projeto começar, podem ser 
necessárias mudanças no escopo que foi original
mente especificado. Isso é ilustrado pela alça de 
retro alimentação maior na Figura 16.3. Há duas 
categorias de mudança que precisam ser conside
radas: mudanças internas e mudanças externas. 
As mudanças internas resultam de decisões, pela 
gerência do projeto, de fazer coisas de maneira 
diferente da especificação original. Mudanças ex
ternas ocorrem quando um consumidor decide 
mudar as especificações. A diferença entre esses 
dois tipos de mudanças em um projeto comercial 
pode ser muito importante. Freqüentemente, a 
empresa que gerencia o projeto pode exigir paga
mento por mudanças externas, mas não por mu
danças internas. 

Estratégia do projeto 

A terceira parte da definição do projeto é 
sua estratégia, que define, de uma forma geral, 
como a organização vai atingir seus objetivos e 
atingir os níveis de desempenho relacionados. Ela 
faz isso de duas maneiras. Primeiro, a estratégia 
do projeto deveria definir as fases do projeto. As 
fases desmembram o projeto em seções temporais. 
:\0 caso de um projeto de desenvolvimento de 
software, as fases podem ser as seguintes: 

• 	Fase de especificação: os requisitos do con
sumidor são especificados e as especifica
ções do sistema são desenhadas. 

• 	 Fase de projeto: as especificações de proje
to de sistemas e subsistemas são determi
nadas. 

• 	 Fase de implementação~ os módulos são 
especificados. 

• 	 Fase de teste de integração: os subsistemas 
e finalmente o sistema completo são tes
tados. 

• 	 Fase de teste de módulo: cada módulo é 
testado separadamente. 

• 	 Fase de entrega: o sistema é entregue ao 
consumidor. 

Segundo, a estratégia do projeto deve esta
belecer marcos, que são eventos importantes du
rante a vida do projeto, nos quais específicas re
visões de tempo, custos e qualidade são feitas. 
Nesse estágio, as datas reais de cada marco não 
são necessariamente determinadas. Isso é útil, to
davia, para, pelo menos, identificar os marcos 
significativos, seja para definir as fronteiras entre 
as fases, seja para ajudar na discussão com o con
sumidor. 

Por exemplo, os marcos que são definidos 
para a produção de uma campanha publicitária 
de televisão podem ser os seguintes: 

Marco 1 Conceito global acordado com o 
cliente 

Marco 2 Rascunho do story board prepara
do e acordado 

Marco 3 Filmagens completamente orga
nizadas e planejadas 

Marco 4 Primeiro portfólio apresentado ao 
cliente 

Marco 5 Edição final acordada com o 
cliente 

Estágio 3 - Planejamento do projeto 

o processo de planejamento visa a quatro 
propósitos distintos: 

• Determina o custo e a duração do projeto. 
Isso possibilita a tomada de decisões 
maiores - como a decisão de seguir adian
te com o projeto no início. 
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Identificar atividades 

Estimar tempos e recursos 

Identificar relações e dependências 

Identificar limitações de programação 

Corrigir a programação 

Wa"" 16.6 Processo de planejamento de projeto. 
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• 	 Determina o nível de recursos que será 
necessário. 

• Ajuda a alocar trabalho 	e a monitorar o 
progresso. O planejamento deve incluir a 
identificação de quem é responsável por o 
quê. 

• Ajuda 	a avaliar o impacto de qualquer 
mudança sobre o projeto. 

O planejamento não é um processo único. 
Ele pode ser repetido diversas vezes durante a 
vida do projeto, à medida que mudam as circuns
tâncias. O replanejamento não é um sinal de fa
lha do projeto ou de mau gerenciamento. Espe
cialmente em projetos incertos, é uma ocorrência 
normal. De fato, planos em estágios posteriores 
tipicamente significam que mais informação está 
disponível, e que o projeto está tornando-se me
nos incerto. O processo de planejamento de pro
jeto, seja ele levado avante pela primeira vez, 
seja um replanejamento, envolve cinco passos 
(veja Figura 16.6). 

Identificar atividades - a estrutura 
desmembrada (ou analítica) do trabalho 

A maioria dos projetos é muito complicada 
para ser planejada e controlada efetivamente a 
menos que eles sejam primeiro desmembrados em 
porções gerenciáveis. Isso é atingido pela estrutu
ração do projeto em uma "árvore genealógica", 
similarmente às "listas de materiais" (Capítulo 
4). Mas de maneira diferente da lista de mate

riais, que especifica itens, esta especifica as tare
fas e subprojetos principais. Estes por sua vez são 
divididos em tarefas menores até que uma série 
de tarefas definidas e gerenciáveis é identificada, 
chamadas pacotes de trabalho. A cada pacote de 
trabalho são alocados seus próprios objetivos, em 
termos de tempo, custo e qualidade. A saída dis
so é chamada estrutura analítica do trabalho 
(WBS - work breakdown structure). A WBS traz 
clareza e definição ao processo de planejamento 
do projeto. Mostra como "o quebra-cabeças en
caixa-se".s Também proporciona o esqueleto para 
a construção da informação para propósitos de 
relatório. 

Projeto exemplo 

Como um exemplo simples para ilustrar a 
aplicação de cada estágio do processo de planeja
mento, examinemos o seguinte projeto domésti
co. A definição do projeto é: 

• propósito: 	 servir o café da manhã na 
cama; 

• 	 resultado final: café da manhã na cama 
com ovos quentes, torradas e suco de la
ranja; 

• critérios de sucesso: o plano usa o mínimo 
de recursos de pessoal e tempo e produz 
alta qualidade (ovos recentemente fervi
dos, torradas quentes etc.); 

5 LOCK, D. Project management. 6. ed. Gower, 1993. 
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Nível 

Servir café da manhã 
o na cama 

I 

Produzir copo Produzir ovos quentes Produzir torradas Arrumar 
de suco de laranja em um porta-ovos com manteiga a bandeja 

I 	 I I I 

Obter Obter Produzir Obter Produzir Obter Obter Obter 
2 suco copo ovo porta- torrada manteiga louça e bandeja 

quente ovos talheres 

Obter 

3 Obter Obter pão 


ovo água 


mYliZ; 16.7 Estrutura analítica de trabalho para um projeto doméstico simples. 

• 	 escopo: o projeto começa na cozinha às 6 h 
e termina no quarto; precisa de um opera
dor e equipamento normal de cozinha. 

A estrutura analítica do trabalho é baseada 
nessa definição e pode ser construída como mos
tra a Figura 16.7. 

Estimar tempos e recursos 

o estágio seguinte no planejamento é iden
tificar os requisitos de tempo e recursos dos pa
cotes de trabalho. Sem uma idéia de quanto du
rará cada parte de um projeto e de quantos 
recursos ela vai precisar é impossível definir o 
que deveria estar acontecendo em qualquer mo
mento durante a execução do projeto. Entretan
to, as estimativas são só estimativas. Uma melhor 
avaliação feita de forma sistemática, não uma 
perfeita previsão da realidade. As estimativas não 
podem ser perfeitas, mas elas devem ser feitas 
tendo alguma idéia de sua acurácia. 

Projeto exemplo 

Retornando a nosso exemplo simples de 
projeto "café da manhã na cama", as atividades 
foram identificadas e os tempos estimados como 
na Tabela 16.2. 

Embora algumas estimativas possam pare
cer generosas, elas levam em conta o momento 
do dia e o estado do operador. 

Tabela 16.2 Estimativas de tempo e recursos 
para um projeto "café da manhã na 
cama". 

Esforço Duraçao
Atividade (pessoa (min.)

min.) 

Passar manteiga na torrada 1 1 
Encher copo com suco de laranja 1 1 
Ferver o ovo O 4 
Fatiar o pão 1 1 
Encher a panela com água 1 1 
Ferver a água O 3 
Tostar o pão O 2 
Levar a bandeja cheia para o quarto 1 1 
Buscar bandeja, pratos e talheres 1 1 

Estimativas probabilísticas 

A quantidade de incerteza de um projeto re
laciona-se fortemente com o nível de confiança 
que pode ser colocado em uma estimativa. O im
pacto de incertezas sobre tempos estimados leva 
alguns gerentes de projeto a usar uma curva de 
probabilidade para descrever estimativas. Na prá
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Tempo otimista ~ 3 / 5 6_ Duração da atividade /13 
Tempo mais provável Tempo esperado Tempo pessimista 

Wa''''16.8 Distribuição de probabilidades ou tempos estimados. 

tica, isso é usualmente uma distribuição inclina
da positivamente, como na Figura 16.8. Quanto 
maior o risco, maior a faixa da distribuição. A 
tendência natural de algumas pessoas é produzir 
estimativas otimistas, mas isso terá probabilidade 
relativamente baixa de estar correto, porque ela 
representa o tempo que seria despendido se tudo 
corresse bem. Estimativas mais prováveis têm 
uma maior probabilidade de comprovar-se. Final
mente, as estimativas pessimistas pressupõem 
que quase tudo que pode dar errado dará errado. 
Por causa da natureza inclinada da distribuição, 
o tempo esperado para a atividade não será o 
tempo mais provável. 

Identificar relacionamentos e dependências 

Todas as atividades que são identificadas 
como componentes de um projeto terão algum 
relacionamento com as demais e vão depender 
da lógica do projeto. Algumas atividades vão, por 
necessidade, precisar ser executadas em uma or
dem particular. Por exemplo, na construção de 
uma casa, as fundações precisam estar prepara
das antes que as paredes sejam construídas, o 
que, por sua vez, precisa estar completo antes 
que o telhado seja colocado no lugar. Essas ativi
dades têm um relacionamento dependente ou em 
série. Outras atividades não têm esse tipo de de
pendência das demais. O jardim dos fundos da 
casa poderia, talvez, ser preparado totalmente in
dependentemente de a garagem ser construída. 
Essas duas atividades têm um relacionamento in
dependente ou paralelo. 

Projeto exemplo 

A Tabela 16.2 identificou as atividades para 
o projeto de preparação do café da manhã. A lis
ta mostra que algumas atividades precisam ne
cessariamente seguir outras. Por exemplo, "ferver 
ovo" não pode ser levada avante até que "encher 
a panela com água" tenha sido completada. Uma 
análise lógica posterior das atividades na lista 
mostra que há dois "ramos" principais, onde as 
atividades precisam ser levadas avante em uma 
seqüência definida: 

Fatiar pão - Tostar pão - Passar manteiga 
na torrada 

Encher a panela com água - Ferver a água
Ferver ovos 

Ambas essas seqüências precisam estar com
pletas antes da atividade "levar a bandeja cheia 
para o quarto". As atividade remanescentes ("en
cher copo com suco de laranja" e "trazer bandeja, 
pratos e talheres") podem ser feitas em qualquer 
momento, desde que elas estejam completas an
tes de "levar bandeja cheia para o quarto". Um 
plano de projeto inicial pode ser como o mostra
do na Figura 16.9. Aqui, as atividades foram 
mostradas como blocos de tempo proporcionais a 
suas durações estimadas. Disso, podemos ver que 
o "projeto" pode ser completado em nove minu
tos. Algumas das atividades têm tempo extra 
(chamados "folgas"), indicados pela linha ponti
lhada. A seqüência "Encher panela - Ferver 
água - Ferver ovo - Quarto" não tem folga e é 
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Fonte: Cortesia de Neil Anderson, DCE. 

W4"@i 16.9 Plano de projeto inicial para um projeto simples. 

I Quarto 

chamada de caminho crítico do projeto. Por im
plicação, qualquer atividade que se atrasasse nes
sa seqüência acarretaria que todo o projeto fosse 
atrasado. 

Ídentificar limitações de programação 

Uma vez que tenham sido feitas as estimati
vas de tempo e de esforço envolvidos em cada 
atividade, e suas relações de dependência, é pos
sível comparar os requisitos do projeto com os 
recursos disponíveis . A natureza finita dos re
cursos críticos - como habilidades especiais 
significa que eles devem ser levados em conta 
no processo de planejamento. Isso freqüente
mente tem o efeito de destacar a necessidade de 
replanejamento mais detalhado. 6 

• 	 Limitada por recursos (também chamada 
finita). Somente os níveis de recursos dis
poníveis são usados na programação de 
recursos, e nunca poderão ser excedidos. 
Como resultado, o completamento do 
projeto pode "escorregar" no tempo. A 
programação limitada por recursos é usa
da, por exemplo, quando uma empresa 
de projeto tem suas próprias instalações 
de montagem e testes altamente especia
lizadas. 

• 	 Limitada por tempo. A prioridade domi
nante é completar o projeto dentro de 
dado prazo. Uma vez que os recursos nor
malmente disponíveis tenham sido esta
belecidos, recursos alternativos (<<adicio
nais") são programados. 

LOCK, D. Op. cir. 

Projeto exemplo 

Retomando ao projeto do café da manhã na 
cama, podemos agora considerar as implicações 
de recursos do plano na Figura 16.9. Cada uma 
das quatro atividades programadas no início (en
cher o copo com suco, cortar o pão, encher a pa
nela e trazer a bandeja) consome recursos. Colo
cando em um gráfico os recursos requeridos, 
teremos o perfil dos recursos como na Figura 
16.10. Há claramente um problema de carga de 
recursos, porque a definição do projeto estabele
ce que somente uma pessoa está disponível. Isso 
não é uma dificuldade insuperável, todavia, por
que há folga suficiente para mover algumas das 
atividades. Um plano com recursos nivelados 
pode ser produzido, o que é mostrado na Figura 
16.11. Tudo o que foi necessário foi atrasar a 
preparação da torrada em um minuto e usar o 
tempo do processo de tostagem e de fervura da 
água para encher o copo de laranja e buscar a 
bandeja. 

Fixar a programação 

Os planejadores de projeto deveriam, ideal
mente, ter algumas alternativas para escolher. A 
que melhor se ajusta ao projeto pode então ser 
escolhida e desenvolvida. Por exemplo, pode ser 
adequado examinar ambas as opções, de recursos 
limitados e de tempo limitado. Todavia, não é 
sempre possível examinar diversas alternativas 
de programação. Especialmente em projetos mui
to grandes ou muito incertos, a computação po
deria ser proibitiva. Todavia, modernos progra
mas de computadores de gerenciamento de 6 
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D Atividades requerendo tempo do operador 
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Walliji 16.10 Plano com alocação de recursos. 

D Atividades requerendo tempo do operador 

Tempo (min) 
o 	 234 5 6 7 8 9 
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WGitl' 16.11 Plano revisado com recursos nivelados. 
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projeto estão tomando a busca da melhor pro
gramação mais factível. 

Projeto exemplo 

Um melhoramento posterior pode ainda ser 
feito ao plano. Olhando novamente para a defini
ção do projeto, o critério de sucesso estabelece 
que o produto deveria ser de "alta qualidade". No 
plano mostrado na Figura 16.11, enquanto o ovo 
está recentemente fervido, a torrada pode estar 
fria. Um plano "otimizado" que proporcionaria 
torrada quente seria preparar a torrada durante a 
atividade de fervura do ovo. Esse plano é mostra
do na Figura 16.12. 

Estágio 4 - Controle do projeto 

Os estágios em planejamento e controle de 
projeto até aqui descritos aconteceram antes que 
o projeto real ocorresse. O presente estágio lida 
com as atividades do gerenciamento que ocorrem 
durante a execução do projeto. O controle do pro
jeto é o elo essencial entre o planejar e o fazer. 

O processo do controle de projeto envolve 
três conjuntos de decisões: 

• 	 como monitorar o projeto para checar seu 
progresso; 

• 	 como avaliar o desempenho do projeto por 
meio da comparação das observações mo
nitoradas do projeto com o plano do pro
jeto; 

• 	 como intervir no projeto para fazer as mu
danças que o trarão de volta ao planejado. 

Monitoramento do projeto 

Os gerentes de projeto precisam primeiro 
decidir o que estão procurando, à medida que o 
projeto evolui. Usualmente, várias medidas são 
monitoradas. A Tabela 16.3 ilustra algumas me
didas monitoradas típicas e o principal objetivo 
de desempenho que elas afetam. Note como al
gumas das medidas monitoradas afetam princi
palmente custos, algumas principalmente o tem
po, mas, quando alguma coisa afeta a qualidade 
do projeto, também há implicações de tempo e 
custos. Isso é porque os problemas de qualidade 
em planejamento e controle de projeto usual
mente têm que ser resolvidos em um tempo limi
tado. 

o Atividades requerendo tempo do operador 


Tempo (min) 

o 	 234 567 8 9 
rj-----,,-----,j------,j------jr-----,j------,j------rj-----.------j 

ILaranja I 
Pão II Torrada ]IManteigal 

Água Ferver OVO II Quarto 

I Bandeja I 
o 
I:: 4 
~ 	o
E -o:: 
.E~3 

(/) 

g ~ 2 
'-Q)

::31:: 


~ 1a: 
O~~--__~____~____~____~____~_____L____~____ ____~__+~ 

o 	 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tempo (min) 

W4'iF' 16.12 Plano revisado com recursos nivelados e. torrada quente. 
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Tabela 16.3 Medidas monitoradas e seu efeito sobre os objetivos de desempenho. 

Medidas monitoradas Principal objetivo de desempenho afetado 

Custos excedem o orçamento Custo 
Baixo fluxo de caixa Custo 
Mudanças nos preços de fornecedor Custo 
Horas extras excessivas Custo 
Mudanças no escopo do projeto Qualidade, tempo, custo 
Desempenho técnico pobre Qualidade, tempo, custo 
Falhas de inspeção Qualidade, tempo, cústo 
Erros em informação Qualidade, tempo, custo 
Espera por atrasos de recursos Tempo, custo 
Atrasos de fornecedores Tempo, custo 
Consumidor muda datas de entrega Tempo, custo 
Atividades não iniciadas pontualmente Tempo 
Atividades não terminadas pontualmente Tempo 
Marcos perdidos Tempo 

Avaliação do desempenho do projeto com uma eventual cauda de atividades é verda
deiro para quase todos os projetos, que é a razão 

As medidas monitoradas de desempenho de de a taxa de gastos totais seguir o padrão em for
projeto precisam ser avaliadas de modo que o ge ma de S, mostrado na Figura 16.13, mesmo 
renciamento do projeto possa, a qualquer mo quando as curvas de custos para atividades indi
mento, julgar o desempenho global. Um perfil de viduais são lineares. É com essa curva que os cus
custos planejados típico de um projeto ao longo tos reais podem ser comparados para checar se 
de sua vida é mostrado na Figura 16.13. No iní os custos do projeto estão sendo incorridos como 
cio de um projeto, algumas atividades podem co planejado. A Figura 16.14 mostra números de 
meçar independentes de qualquer outra, mas a custos planejados e reais. A figura mostra que o 
maioria das atividades será dependente do térmi projeto está incorrendo em custos, cumulativa
no de outras. Finalmente, somente algumas ativi mente, à frente (antes ou mais) do que foi plane
dades permanecem por ser completadas. Esse pa jado. . 
drão de início lento seguido por um passo rápido 
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mAiI" 16.13 Curva em forma de S, típica para o projeto total. 
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1000/0 __________________ ______~gO!~_______________________~--~-~----_r 

O	 ~~~------------L---------------------~ 
Tempo 	 Projeto 

termina 
Projeto 
começa 

---- Custos reais incorridos 
-- Gastos planejados 

iiigild 16.14 	Comparando gastos planejados com reais. 

Controle do valor ganho 

o método do "valor ganho" de controle de 
projeto avalia desempenho do projeto pela com
binação de tempo e custo. Em vez de medir o pro
gresso do projeto em dias, ele mede em trabalho 
feito. Um projeto cujo valor total era f 100.000, 
portanto, estaria meio completado quando o va
lor das atividades que já tenham sido completa
das fosse f 50.000. A Figura 16.15 mostra o pro
gresso de um projeto medido com base no valor 
ganho. Ela mostra os custos incorridos contra o 
trabalho completado. Devido ao fato de o traba 
lho feito ser medido em unidades monetárias, a 

í:100000 

ACWP 

~-------------

I------------~ 

<ti 
~ 

.8 
Ul 

«l 


C!:I 


linha que representa o plano do projeto estará a 
45 graus . Isso significa que quando f 10.000 de 
trabalho tenha sido completado, o gasto deveria 
ser realmente f 10.000, e assim por diante. Ela 
mostra na verdade que, no fim de três períodos, 
esse projeto tinha completado f 50.000 de traba
lho, quando deveria ter completado f 65.000. 
Esses três números têm termos para descrevê-los: 

• 	 O custo orçado do trabalho programado 
CBCWS - budgeted cost of work scheduled) 
é a quantidade de trabalho que deveria 
ter sido completada em um momento par
ticular Cf 60.000, em nosso exemplo). 

• Pontos planejados de final de mês 
x Pontos planejados de final de mês 
ACWP = Custo real de trabalho desempenhado 
BCWP =Custo orçado de trabalho desempenhado 
BCWS = Custo orçado de trabalho programado 

CV = Variância de custo 

SV = Variância de programação 


o 	 í:100 000 

Valor de trabalho completado 

W:s"d 16.15 	 Comparando os valores planejado e real de trabalho completado para calcular as variân
cias de custo e de programação. 
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• o custo orçado de trabalho desempenhado 
CBCWP - budgeted cost of workperfonned) 
é a quantidade real de trabalho que foi 
completada em um momento particular 
Cf 50.000, em nosso exemplo). 

• 	 O custo real de trabalho desempenhado 
CACWP - actual cost of work perfonned) é 
o gasto real que foi feito fazendo o traba
lho completado em um momento particu
lar Cf 65 .000, em nosso exemplo). 

Desses três números, duas variâncias, que 
indicam o desvio do plano, podem ser derivadas. 

Variância de programação CSV - schedule va
riance) = BCWP - BCWS 

Em nosso exemplo: SV = f 50.000 
- f 60.000 = - f 10.000 

Variância de custo (CV) = BCWP - ACWP 

Em nosso exemplo: CV = f 50.000 
- f 65 .000 = - f 15.000 

Intervenção para mudar o projeto 

Se o projeto está obviamente fora de contro
le, no sentido de que os níveis de custos e quali 
dade ou tempo são significativamente diferentes 
dos planejados, algum tipo de intervenção pode 
ser necessária. A natureza exata da intervenção 
vai depender das características técnicas do pro
jeto, mas é provável que precise da participação 
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de todas as pessoas que seriam afetadas . Dada a 
natureza interconectada do projeto - uma mu
dança em uma parte do projeto vai surtir efeitos 
em outros lugares - isso significa que freqüente
mente intervenções requerem ampla consulta. 

Algumas vezes, as intervenções são necessá
rias mesmo que o projeto pareça estar prosse
guindo de acordo com o plano. Por exemplo, a 
Figura 16.16 mostra as variâncias de programa
ção e de custo para um projeto, com a "faixa per
mitida" de variância. Esses são os limites de tole
rância em que a variância pode mover-se sem 
que indique que há necessariamente um proble
ma. Quando, entretanto, os gerentes olham para 
a frente e projetam atividades e custo no futuro, 
podem ver que problemas são prováveis de acon
tecer. Nesse caso, é a tendência de desempenho 
que está sendo usada para acionar a intervenção. 

Gestão de projeto virtual 

A indústria petrolífera sempre deu muito valor à 
gestão de projeto. Gastos excessivos de custo e tempo 
na construção de plataformas em alto-mar ou refinarias 
podem sigmficar a diferença entre lucro e prejuízo nos 
anos iniciaiS da maior parte dos projetos intensivos em 
capital. As próprias empresas operadoras estão progres
sivamente deixando as atividades de engenharia para 
concentrar-se mais no objetivo central do negócio. Estão 
delegando essas funções a especialistas em gestão de 
projetos Que possam Integrar serviços, desde o projeto e 
a fabncação até a manutenção e a gestão de bens. 

Agora 

limites de tolerância 
+ 

Vari.'3ncla de custa 

c:1l~~Ol~ \ t 	 \: 
> -----------------------1------------=-'-'-'~:-=-::";;-:-:-:-::-~::::: ~-.. · r····-· 

Variãncia de programa I.. Previsão ~ 

Tempo 

wa"" 16.16 Uustração gráfica da variância de custo e de programação contra tempo e previsão a par
tir de tendências. 
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A fotografia ilustra um exemplo disso. Ali , equipes 
de projeto estão visualizando modelos computadorizados 
de uma estrutura em alto-mar usando o programa de de
senho de plantas CADCENTRE e o sistema de visualiza
ção. Isso permite que eles chequem não só o projeto ori

. ginal , mas quaisquer modificações necessárias durante a 
construção. Imagens mais detalhadas de CAD podem ser 
utilizadas em análises mais específicas. 

Questões 

1. 	 Por que você acha que uma imagem realística de um 
projeto acabado ajuda no processo de gestão de 
projeto? 

2. 	 Por que essas visualizações estão tornando-se mais 
importantes? 

O sistema de visualização do grupo CADCENTRE'S 
Visuality permite às equipes de projeto checar e validar 
propostas de projeto utilizando modelos interativos de 
computador. 

PLANEJAMENTO DE REDE 

o processo de planejamento e controle de 
projeto, que foi descrito neste capítulo, é grande
mente ajudado pelo uso de técnicas que auxiliam 
os gerentes de projeto a lidar com sua complexi
dade e sua natureza temporal. A mais simples 
dessas técnicas é o gráfico de Gantt (ou gráfico 
de barras) , que introduzimos no Capítulo 10. 
Essas técnicas foram (relativamente) recente
mente criadas, a maioria das quais vai sob o 
nome coletivo de análise de redes. São elas que 
agora são usadas quase universalmente, para aju
dar a planejar e controlar projetos significativos, 
mas que também mostram-se úteis em empreen
dimentos menores. Os dois métodos de análise de 

rede que vamos examinar são o método do cami
nho crítico (CPM - criticaI path method), ou 
análise do caminho crítico (CPA - criticaI path 
analysis) e a técnica PERT de revisão e avaliação 
de programa (program evaluation and review tech
nique). 

O comprimento da barra do gráfico de 
Gantt de cada atividade é diretamente proporcio
nal ao tempo e assim indica a duração relativa de 
cada atividade. O progresso de cada atividade é 
mostrado pelas barras inferiores. A seta que mos
tra "tempo atual" indica que todas as atividades à 
esquerda deveriam agora já estar completadas. 
Os gráficos de Gantt são a forma mais simples de 
mostrar o plano do projeto global, porque eles 
têm um excelente impacto visual e são fáceis de 
entender. Eles também são úteis para comunicar 
planos e status de projetos para os gerentes senio
res, da mesma forma que para o controle do pro
jeto no dia-a-dia. 

Exercício resolvido 

Um exemplo de gráfico de Gantt usado para -plane
jar um projeto é mostrado na Figura 16.17. Ográfico está 
sendo usado para planejar e monitorar a implementação 
de uma nova operação logística. A nova operação vai en
volver a compra de uma frota de caminhões, o projeto de 
novas rotas e a construção de um novo centro de distri 
buição e manuseio. As seguintes atividades principais 
são planejadas: 

1. 	 Projetar a solução logística. De aproximadamente 
três meses de duração, desde que com dados e es
pecificações precisas dos clientes (a tarefa-chave é 
conseguir informações de pessoas que não estão di
retamente envolvidas com o projeto). 

2. 	 Refinar a solução logística. Um processo continua
do que precisa ser mantido nos trilhos, uma vez que 
seu delineamento tenha sido definido (deve estar 
completo antes que possa ser dado conhecimento 
aos fornecedores) . 

3. 	 Preparar a aplicação do plano. Necessárias quatro 
semanas (as especificações de construção precisam 
estar prontas primeiro). 

4. 	 Requisitos de sistema. Um processo continuado de 
integração de sistemas de informação (todos os sis
temas estão disponíveis, mas eles precisam ser inte
grados com os objetivos globais do projeto). 

5. 	 Dar informação/negociações com fornecedor. No
vos procedimentos precisam ser explicados a todos 
os fornecedores por um grupo de coordenação cen
trai, à medida que o projeto anda. 
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6. 	 Obter o consentimento para o plano. Otempo esta
belecido é de oito semanas, mas a experiência suge
re Que o normal são 12 semanas. 

7. 	Equipamento mecânico de manuseio. O tempo de 
suprimento (Iead time) é atualmente de 12 semanas 
para equipamentos padrão, até 16 semanas para es
pecializados (assume-se padrão. Essa atividade inclui 
projeto e layout de estanterias). 

8. 	 Construção de prédios. Seria de seis meses para 
uma construção da área necessária (o clima pode ter 
um grande impacto). 

9. 	 Aquisição de unidades de tração. Atualmente, o 
tempo de suprimento é de 10 a 12 semanas. 

10. Aquisição de unidades de trilhos. Oito semanas pa
drão, a 12 semanas para requisitos especiais. 

11. Recrutamento e treinamento. Precisa começar re
crutamento de 100 pessoas três meses antes do iní
cio (treinamento deve começar duas semanas antes 
do início da operação). 

12. Teste do novo sistema. Duas semanas são neces
sárias para ensaios do sistema, testes e treinamento 
final. 

Método do caminho crítico (CPM - criticai 
path method) 

À m~dida que a complexidade de um proje
to cresce, torna-se necessário identificar os rela
cionamentos entre as atividades. Torna-se cres
centemente importante mostrar a seqüência 
lógica na qual as atividades devem acontecer. 

O método do caminho crítico (CPM) modela 
o projeto, esclarecendo os relacionamentos entre 
as atividades. A primeira forma pela qual pode

mos ilustrar isso é usando setas para representar 
cada atividade em um projeto. Por exemplo, exa
minemos o projeto simples da Figura 16.18, que 
envolve a decoração de um apartamento. Foram 
identificadas seis atividades com os seus relacio
namentos. A primeira atividade, a, "remover a 
mobília", não requer que nenhuma outra ativida
de seja completada antes que ela possa começar. 
Todavia, a atividade b, "preparar o quarto", não 
pode começar até que a atividade a, "remover a 
mobília") tenha sido completada. O mesmo apli
ca-se à atividade d, ''preparar a cozinha". De ma
neira similar, a atividade c, "pintar o quarto", não 
pode começar até que a atividade b esteja com
pletada. Nem pode a atividade e, "pintar a cozi
nha", começar até que a cozinha tenha sido pre
parada. Somente quando tanto o quarto quanto a 
cozinha forem pintados, o apartamento pode ser 
novamente mobiliado. A lógica desses relaciona
mentos é mostrada como um diagrama de arcos, 
onde cada atividade é representada por uma seta 
(ou arco) (o comprimento dos arcos não é pro
porcional à duração das atividades). 

Esse diagrama de arcos pode ser desenvolvi
do para um diagrama de rede como mostrado na 
Figura 16.19. Na cauda (início) e na cabeça (fim) 
de cada atividade (representada por uma seta) 
está um circulo que representa um evento. Even
tos são momentos no tempo em que ocorrem o 
início ou fim de uma atividade. Eles não têm du
ração e não são de natureza definida. As redes 
desse tipo são compostas somente de atividades 
e eventos. 
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Atividade Predecessora Duração da atividade 
imediata (e mdias) 

a Remover a mobília Nenhuma 1 
b Preparar o quarto a 2 
c Pintar o quarto b 3 
d Preparar a cozinha a 1 
e Pintar a cozinha d 2 
f Substituir a mobília c, e 1 

Remover a mobília Substituir a mobíl ia 

W4ilFi 16.18 	As atividades, l'elacionamentos, durações e o diagrama de arcos para o projeto "decorar 

apartamento". 


As regras para desenhar esse tipo de diagra Ia 16.19, a atividade f não pode 
ma de rede são bastante simples. começar até que o evento 5 seja 

atingido. 
Regra 1: 	Um evento não pode ser atingido 

até que todas as atividades que Regra 3: Duas atividades quaisquer não 
nele desembocam estejam com podem ter os mesmos eventos 
pletas. O evento 5 na Figura cabeça e cauda. Na Figura 16.20, 
16.19 não é atingido até que as as atividades x e y não podem 
atividades c e e estejam completas. ser desenhadas como mostrado 

Regra 2: Nenhuma atividade pode come inicialmente; elas devem ser de
çar até que o evento em sua cau senhadas usando uma atividade 
da tenha sido atingido. Na Figu- fictícia (dummy). 

Referência da atividade ~ Uma atividade 

Duração da atividade -- 1 Número do evento 

~umevento 

~~axC~~f0\ .~f 

~ 	d,~~W 
1 ~ 2 

W-UiFi 16.19 	Diagrama de rede para o projeto "decorar apartamento". 
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(a) Quando duas atividades independentes têm o mesmo evento 
na cabeça e o mesmo evento na cauda 

)C 

x 

~ 

(b) Quando dois ramos (também chamados caminhos) independentes 

de ati vidades compattilham um evento comum. 

(f) ·(f) .8) 


(D ·dJ 
.. 

{i) 

W.4'M' 16.20 Quando atividades fictícias são necessárias. 

Atividades fictícias não têm duração e são 
usualmente mostradas como uma seta (ou arco) 
de linha pontilhada. Elas são usadas ou para cla
reza de desenho ou para manter a lógica do dia
grama consistente com o projeto. 

o caminho crítico 

Em todos os diagramas de rede em que as 
atividades têm algum relacionamento paralelo, 
haverá mais de urna seqüência de atividades que 
levam do início ao final do projeto. Essas seqüên
cias (ou caminhos) de atividades são chamadas 
caminhos pela rede. Cada caminho terá uma du
ração total que é a soma das durações de suas 
atividades. O caminho que contém a seqüência 
mais longa de atividades é chamado de caminho 
crítico da rede (note que é possível ter mais de 
um caminho critico, se eles têm o mesmo tempo 
conjunto mais longo). É chamado caminho criti
co porque qualquer atraso em qualquer atividade 
neste caminho atrasará o projeto todo. Os atrasos 
em atividades que não estão no caminho crítico 
não vão necessariamente atrasar o projeto todo. 

Na Figura 16.19, portanto, o caminho críti
co pela rede é a, b, c, f , que dura sete dias. Essa é 
a duração mínima do projeto todo. Ambas essas 
informações são importantes. Pelo desenho do 
diagrama de rede podemos: 

• identificar quais são as atividades particu
larmente importantes; 

• calcular a duração do projeto todo. 

Calculando folga5 

Anteriormente neste capítulo, descrevemos 
a flexibilidade de mudança nos tempos envolvi
dos com atividades, que é inerente a várias par
tes de um projeto, como folgas . Podemos usar o 
diagrama de rede para calcular isso para cada 
atividade. O procedimento é relativamente sim
p]es. 

1. 	 Calcule a data mais cedo e a data mais 
tarde de cada evento. A data mais cedo 
de um evento (EET - earLiest event time) 
é a data mais cedo na qual o evento po
deria ocorrer, se todas as atividades fos
sem completadas o mais cedo possível. 
A data mais tarde de um evento (LET 
latest event time) é a data mais tarde em 
que o evento aconteceria, sem atrasar o 
projeto todo. 

2. 	 Calcule a "janela de tempo" dentro da 
qual uma atividade deve ocorrer. Esta é 
o tempo entre o EET (data mais cedo) 
de seu evento cauda e o LET (data mais 
tarde) de seu evento cabeça. 
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iii4"" 16.21 Diagrama de rede para o projeto "decorar apartamento" com datas mais cedo e datas mais 
tarde dos eventos. 

3. 	 Compare a duração real da atividade 
com a janela de tempo dentro da qual 
ela deve ocorrer. A diferença entre eles é 
a folga de tempo que a atividade tem. 

Consideremos novamente o exemplo sim
ples de rede dado anteriormente. O caminho crí
tico é a seqüência de atividades a, b, c, f . Pode
mos calcular o EET e o LET para cada evento 
como mostrado na Figura 16.21. Se a atividade a 
começa no instante 0, o mais cedo que ela pode 
terminar é 1, porque ela é uma atividade de um 
dia. Se a atividade b começa imediatamente, vai 
terminar no dia 3 (EET do evento cauda + a du
ração, 1 + 2). A atividade c pode, então, come
çar no dia 3 e, devido a ter duração de três dias, 
vai terminar no dia 6. A atividade e também tem 
o evento 5 como seu evento cabeça, assim, deve
mos calcular o EET da cauda do evento e. Isso é 
determinado pela atividade d. Se a atividade d 
começa no dia 1 (o dia mais cedo que ela pode 
começar), estará terminada no dia 2. Assim, o 
EET do evento número 4 é o dia 2. Se a atividade 
e começar imediatamente, vai terminar no dia 4. 
O evento de número 5 não pode ocorrer, todavia, 
até que tanto a atividade e como a c tenham ter
minado, o que não acontecerá até o dia 6 (veja a 
regra 1 anterior). A atividade f pode então come
çar e vai terminar no dia 7. 

Os LETs podem ser calculados usando lógica 
reversa. Se o evento número 6 deve ocorrer não 
antes do dia 7, o LET para o evento número 5 é 
6. Qualquer atraso em relação a isso atrasará 
todo o projeto. Trabalhando para trás, se a ativi
dade c deve acabar no dia 6, não pode começar 
mais tarde do que o dia 3, e se a atividade b deve 
terminar no dia 3, ela deve começar no dia 1. De 
maneira similar, se a atividade e tem que termi

nar no dia 6 e deve começar não depois do dia 4, 
e a atividade e tem que terminar no dia 4, deve 
começar não depois do dia 3. Agora temos duas 
atividades com o evento número 2 como evento 
cauda, um dos quais precisa começar, o mais tar
dar, no dia 1, a outra o mais tardar no dia 3. O 
LET para o evento número 2, portanto, deve ser 
o menor dos dois. Se atrasasse, desse ponto, a ati
vidade b e, portanto, todo o projeto, atrasariam. 

Redes com atividades nos nós 

A rede que descrevemos até aqui usa arcos 
(setas) para representar atividades e círculos na 
junção ou nós dos arcos para representar eventos. 
Esse método é chamado de método de atividade 
nos arcos CAoA - activity on arrow). Um método 
alternativo de desenhar redes é o método de ati
vidade nos nós (AoN - activity on node). No AoN, 
a representação das atividades é feita com retân
gulos e os arcos são usados para definir o relacio
namento entre elas. Há três vantagens no méto
do AoN. 

• É com freqüência mais fácil mover-se da 
base lógica dos relacionamentos de um 
projeto para um diagrama de rede usando 
o método AoN do que usando o AoA. 

• 	Os diagramas AoN não precisam de ativi
dades fictícias para manterem a lógica 
dos relacionamentos. 

• A maioria dos pacotes de computador que 
são usados em planejamento e controle 
de projeto usa o formato AoN. 

Uma rede AoN para o projeto "decorar apar
tamento" é mostrada na Figura 16.22. 
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Substituir 
mobilia 

iii4""16.22 Diagrama de rede de atividades nos nós para o projeto "decorar apartamento". 

Rwmplo 

Retornando à "nova operação de logística" 
descrita anteriormente, um diagrama AoN é mos
trado na Figura 16.23. Nesse exemplo (como na 
maioria dos exemplos reais), os relacionamentos 
nem sempre são claros. Por exemplo, "Refinar lo
gística" foi mostrado como tendo impacto somen
te sobre "Negociação com fornecedor". Na práti
ca, ela também teria impacto sobre "Requisitos 
do sistema" e provavelmente também sobre as 
questões de projeto nas atividades 7 a 11. Esses 
relacionamentos poderiam ser mostrados em 
uma rede de nível mais baixo, que entra com 
maiores detalhes nessas questões. A atividade em 
Requisitos do sistema é um subprojeto em si e re

quereria seu próprio gráfico de barras e diagra
ma lógico para planejamento e monitoramento. 

Análise de tempo 

A Figura 16.24 mostra uma rede AoN para o 
diagrama simples da Figura 16.23. Os números 
de atividades e as descrições resumidas são con
forme antes . 

A data mais cedo de início para cada ativída
de é encontrada trabalhando da esquerda para a 
direita ao longo da rede. Cada ativídade sem pre
cedência pode começar em t = O. Em um evento 
"mesclado" (duas ou mais ativídades "desembo
cam" em uma outra), use a data mais tarde de 
completamento das várias atividades. A data 

4 Requisitos do 1------------------, 

sistema l 1 
5 Negociação com I -----+ 12 Testar o novo 

-+ fornecedores ,--. sistema 

2 Refinar aso- ,-----+ 7 Equipamento me
lução logfstica r- cânico de manuseio 


L 
r-+ 8 Construção de f 

prédiOS 

~----.-, 6 Obter sonsen- . 
3 Preparar aph- ~ r t ~ 9 Procurar umdades 

cação do plano '------" 1m de traçãoI eo o para o hl f-

1 Projetar 
logística 

pano I 1 1, 

L. 10 Procurar unidades 1------' 

de trilhos ]1 

~ 11 Recrutamento e f-I _____--' 
treinamento 

wa'''' 16.23 Nova operação de logística: diagrama lógico. 

http:iii4""16.22
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Convenção de atividade nos nós (AoN) 

WA"*, 16.24 Nova operação de logística: rede de precedências. 

mais cedo de término de uma atividade "disparo" 
(como a atividade 6, onde cinco atividades sub
seqüentes são por ela disparadas) é carregado 
para a frente para formar as datas mais cedo de 
início das atividades subseqüentes (atividades 7 
a 11). 

A data mais tarde de início de cada atividade 
é encontrada trabalhando-se para trás da direita 
para a esquerda ao longo da rede. A data mais 
cedo de início para a atividade final na rede é 
freqüentemente usada como a data mais tarde de 
início para a atividade. Em atividades "mescla
das" (como a atividade 6) , use a menor data de 
completamento das várias atividades. 

Primeiro, executa-se uma passada para a 
frente na rede (isto é, procedemos da esquerda 
para a direita). Para a atividade 1 é dada uma 
data de início na semana O. A data mais cedo de 

término é então a semana 17, devido a sua dura· 
ção de 17 semanas. A data mais cedo de início da 
atividade 2 deve então também ser a semana 17. 
A atividade 5 começa em 17 + 34, a duração da 
atividade 2. A atividade 4 é paralela com a ativi
dade 2, e pode começar ao mesmo tempo. O res
tante da passagem para a fren te é direto, até que 
cheguemos à atividade 12. Aqui, sete atividades 
concorrem, de modo que precisamos usar a "mais 
tarde" das datas "mais tarde" de término das ati
vidades que estão concorrendo como a data 
mais cedo de início da atividade 12. É 91 (a 
data mais cedo de término da atividade 4). Uma 
vez que a duração da atividade 12 é duas sema
nas, a data mais cedo de término de toda a rede 
é 93 semanas. 

Agora, executa-se uma passada para trás, as
sumindo que a data mais tarde de término é tam
bém 93 semanas (o extremo inferior direito no 
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retângulo da ativjdade 12). Isso significa que não 
existe "folga", isto é, a diferença entre as datas 
mais cedo e mais tarde de início para essa ativi
dade é zero. Assim, a data mais tarde de inicio é 
também a semana 91. Isso vai para trás para as 
atividades 7 a 11, que têm a semana 91 como a 
data mais tarde de término. A diferença entre a 
semana 91 e as várias datas mais cedo de térmi
no para essas ativjdades significa que existe mui
ta folga em cada uma, daí por que elas podem 
começar muito mais tarde do que indicado pela 
data mais cedo de início. Na passagem para trás, 
a ativjdade 6 forma uma atividade mesclada com 
as atividades 7 a 11. Tomemos a mais cedo das 
datas mais tarde de início dessas atividades, isto 
é, semana 63, a data mais tarde de término para 
a atividade 6. Se tudo correr bem, e a análise es
tiver correta, deverá haver zero de folga para a 
atividade 1. O caminho crítico para a rede é en
tão a linha que liga as atividades com folga míni
ma, isto é, atividades 1, 4 e 12. 

Técnica Pert de revisão e avaliação de 
programa (program evaluation and 
review technique - Pert) 

sa da Marinha americana. A Pert tem seus mais 
espetaculares ganhos em ambientes altamente 
incertos de projetos de defesa e espaciais. A téc
nica reconhece que as durações das atividades e 
os custos em gerenciamento de projeto não são 
determinísticos (fixos) e que a teoria da probabi
lidade pode ser aplicada para fazer estimativas, 
como mostra a Figura 16.8. 

Nesse tipo de rede, a duração de cada ativj
dade é estimada de uma forma otimista, provável 
e pessimista, como mostrado na Figura 16.25. Se 
se presume que esses tempos estimados são con
sistentes com a distribuição de probabilidade 
Beta, significa que a variância da distribuição 
pode ser estimada como segue. 

Onde t e = t () + 4t I + t p 


6 


te = O tempo esperado para a atividade 

to = o tempo otimista para a ativjdade 

tI = o tempo mais provável para a atividade 

tp = o tempo pessimista para a atividade 

A técnica Pert teve sua origem em planeja A variância da distribuição (V) pode ser cal
mento e controle de grandes programas de defe- culada como segue: 

http:estimati.va
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A distribuição de tempo de qualquer cami
nho ao longo da rede será uma média, que é a 
soma das médias da atividade que compõem o 
caminho, e a variância que é a soma das suas va 
riâncias. Na Figura 16.25: 

A média d primeira atividade = 

= 2 +C4x3) +5 = 317 
6 ' 

A variância da primeira atividade = 

= (5 - 2)2 = °25 

36 ' 


A média da segunda atividade = 

= 3 + ( 4 x 4) + 7 = 4 33 
6 ' 

A variância da segunda atividade = 

= (7- 3)2 = 044 

36 ' 


A média da distribuição da rede = 

= 3,17 + 4,33 = 7,5 

A variância da distribuição da rede = 

= 0,25 + 0,44 = 0,69 

É geralmente pressuposto que o caminho 
todo será normalmente distribuído. 

A vantagem dessa infonnação extra é que 
podemos examinar o "risco" de cada caminho ao 
longo de uma rede, assim como sua duração. Por 
exemplo, a Figura 16.26 mostra uma rede sim
ples de dois caminhos. O caminho superior é o 
caminho crítico, a distribuição de sua duração é 
10,5 com variância de 0,06 (portanto, um des
vio-padrão de 0,245). A distribuição do caminho 
não crítico tem uma média de 9,67 e uma variân
cia de 0,66 (portanto um desvio-padrão de 
0,812). A implicação disso é que existe uma 
chance de que o caminho não crítico poderia, na 
realidade, ser o crítico. Apesar de não discutir
mos os cálculos de probabilidade aqui, é possível 
determinar a probabilidade de qualquer caminho 
subcrírico tomar-se crítico, quando o projeto é 
executado. Todavia, no ní el prático, mesmo que 
não se considere que os cálculos de probabilida
de valham a pena, o esforço envolvido é útil para 
possibilitar fazer uma avaliação aproximada do 
risco de cada parte da rede . 

Introduzindo 	limitações de recursos 

A lógica que governa os relacionamentos da 
rede é derivada dos detalhes técnicos do projeto, 

(2.5,2.5,2.5) 

m=2 5, v=O 

(3,4,7) 

m=3.67, v=0.44 

7 8 9 10 11 12 
Duração (dias) 

IIIII!! 16.26 	 Um caminho na rede pode ter a maior duração esperada, mas outro pode ter a maior 
variânciu. 
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Programação de recursos 

Atividade Duração Recursos _ 6 
(dias) (pessoal) ~ o 

ti) 

a 3 4 ti) 

~ 4
b 4 3 

ti) 


c 6 2 o 


d 2 3 
~ 


B 2 
Q)e 3 3 a: 

f 3 2 

b 

d 

f 
a e 

c 
o 2 4 6 8 10 12 

Tempo decorrido (dias) 

W4"" 16.27 	Perfil de recursos de uma rede pressupondo que todas as atividades são iniciadas tão cedo 
quanto possível. 

como descrevemos. Todavia, a disponibilidade de 
recursos pode impor suas próprias limitações, 
que podem afetar materialmente os relaciona
mentos entre as atividades. A Figura 16.27 mos
rra uma rede simples de dois caminhos com deta
lhes tanto da duração de cada atividade como do 
pessoa] necessário para desempenhar cada ativi
dade. A programação total de recursos também é 
mostrada. As três atividades no caminho crítico, 
U, c, e e, foram programadas levando em conta a 
programação de recursos em primeiro lugar. As 
at ividades restantes todas têm alguma folga e 
portanto têm flexibilidade para quando forem 
desempenhadas. 

A programação de recursos na Figura 16.27 
tem as atividades não críticas começando logo 
que possível. Isso resulta em um perfil de recur
sos que varia de sete pessoas para três. Mesmo se 
as sete pessoas estão disponíveis, o gerente de 
projeto pode querer nivelar a carga por conve
niência organizacional. Se o número total de pes
::-oas disponíveis é menor do que sete, todavia, o 

rojeto vai precisar ser reprogramado. Suponha
os que somente cinco pessoas estão disponí

veis. Ainda é possível completar o projeto no 
mesmo tempo) como mostrado na Figura 16.28. 
A atividade b foi atrasada até que a atividade a 
tivesse sido terminada. Isso resulta um perfil de 
recursos que varia somente entre quatro e cinco 
pessoas e dentro do limite de recursos de pessoal 
de cinco pessoas. 

Todavia, para atingIr ISSO, é necessário re
querer que a atividade b comece somente quando 
a atividade a estiver completa. Isso é uma limita
ção lógica que, se fosse incluída na rede, a modi
ficaria, como mostra a Figura 16.28. Nessa rede, 
todas as atividades são críticas, como de fato po
de-se ver da programação de recursos. 

Encurtando a rede 

Encurtar a rede é o processo de redução dos 
tempos em atividades do caminho crítico de 
modo que o projeto seja completado em menos 
tempo. Usualmente, o encurtamento de ativida
des resulta em custos extras incorridos. Isso pode 
ser o resultado de: 



540 Pl.k'lP.JANIENTO E CONTROLE 

Programação de recursos 
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16.28 	Perfil de recursos de uma rede com atividades não criticas atrasadas para adequar-se às 
l.imitações de recurso ; neste caso isso efetivamente muda a lógica da rede para tornar 
todas as atividades críticas. 

• 	 trabalho além do expediente; 

• 	 recursos adicionais, como mão-de-obra; 

• 	 subcontratação. 

A Figura 16.29 mostra um exemplo de en
curtamento de uma rede simples. Para cada ati 
vidade, a duração e o custo normal são especi 
ficados com a duração (reduzida) e o custo 
(aumentado) de encurtá-las. O caminho crítico é 
a seqüência de atividades a, b, c, e. Se o tempo 
total do projeto precisa ser reduzido, uma das 
atividades do caminho crftico precisa ser encurta
da. Para decidir que atividade encurtar, a "incli
nação da curva de custo" de cada uma é calcula
da. A "inclinação da curva de custo" é o custo por 
período de tempo de redução de duração. A for 
ma mais efetiva em termos de custos de encurtar 
todo o projeto é então encurtar a atividade do ca
minho crítico que tem a menor "inclinação da 
curva de custo". Esta é a atividade a, cujo encur
tamento custará f 2.000 extras e vai encurtar o 
projeto em uma semana. Depois disso, a ativida
de c pode ser encurtada, economizando mais 
duas semanas e custando f 5.000 extras. Nesse 

ponto, todas as atividades tornaram-se críticas e 
economias de tempo adicionais somente podem 
ser atingidas mediante o encurtamento de duas 
atividades paralelas. 

A forma da curva tempo-custo na Figura 
16.29 é típica. Economias iniciais vêm de manei
ra relativamente barata, se as atividades com me
nores inclinações de custos são escolhidas. Mais 
tarde, na seqüência de encurtamento, as ativida
des mais caras precisam ser encurtadas e final
mente dois ou mais caminhos tornam-se conjun
tamente críticos. Inevitavelmente, a partir desse 
ponto, economias de tempo somente podem vir a 
partir do encurtamento de duas ou mais ativida
des em caminhos paralelos. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que é projeto e o que é gestão de projeto? 

• Projeto é 	um conjunto de atividades que 
tem um ponto inicial definido e um esta
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a eo 
2 •2 

Atividade Normal EnCllrtada Inc linação 
de custo 

Custo Tempo Custo Tempo (~milhares/semana) 
(E milhares) (semanas) (E milhares) (semanas) 

a 6 2 8 1 2 
b 5 3 8 2 3 
c 10 4 15 2 2, 5 
d 5 5 9 4 4 
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W,hL'16.29 O encurtamento de atividades para reduzir o tempo de projeto torna-se progressivamente 
mais caro. 

do final definido, que persegue uma meta 
definida e que usa um conjunto definido 
de recursos. 

• Todos 	os projetos podem ser caracteriza
dos por seu grau de complexidade e pela 
incerteza inerente ao projeto. 

• O gerenciamento de projeto é o processo 
de administrar as atividades dentro do 
projeto, planejando o trabalho, executan
do-o e coordenando a contribuição da 
equipe e organizações que possuem inte 
resse no projeto. 

• O gerenciamento de projeto tem cinco es 
tágios, quatro dos quais são relevantes 
para o planejamento e controle do projeto: 

Estágio 1 - entendimento do ambiente do 
projetoi 

Estágio 2 - definição do projeto; 

Estágio 3 - planejamento do projeto; 

Estágio 4 - execução técnica (não é parte 
do processo de planejamento e con
trole); 

Estágio 5 - controle do projeto. 

Por que é importante compreender o am
biente em que o projeto ocorre? 

• É importante por duas razões. Primeiro, o 
ambiente influencia a forma como o pro
jeto é levado avante. Segundo, a natureza 
do ambiente no qual um bom projeto 

http:W,hL'16.29
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acontece é a principal determinante da in
certeza que o circunda. 

Como os projetos específicos são defini
dos? 

• 	 Os projetos podem ser definidos em ter
mos de: 

- seus objetivos: o estado final que a ges
tão do projeto está tentando alcançar; 

- seu escopo: a faixa exata de responsa
bilidades assumidas pela gestão de 
projeto; 

-	 sua estratégia: como a gestão de proje 
to irá atingir os objetivos de projeto. 

Que é planejamento de projeto e por que 
é importante? 

• 	 O planejamento do projeto envolve cinco 
estágios: 

- identificar as atividades dentro de um 
projeto; 

- estimar tempos e recursos para ativida
des; 

- identificar os relacionamentos e depen
dências entre as atividades; 

- identificar as limitações de programa
ção; 


- preparar o programa. 


• 	 O planejamento de projeto é particular
mente importante quando é alta a comple
xidade do projeto. O inter-relacionamento 
entre as atividades, recursos e tempo na 
maior parte dos projetos, especiaJmente 
os complexos, é tal que, a menos que se 
jam cuidadosamente planejados, os recur
sos podem ficar seriamente sobrecarrega
dos em alguns momentos do projeto. 

Quais técnicas podem ser usadas para o 
planejamento de projeto? 

• 	 Planejamento de rede e gráficos de Gantt 
são as técnicas mais comuns. O primeiro 
(utilizando o formato da atividade em 
arco ou da atividade em nó) é particular
mente útil para avaliar a duração total do 
projeto e o grau de flexibilidade ou folga 
das atividades individuais dentro do pro
jeto. 

• O método mais comum de planejamento 
de rede é chamado de método do cami
nho crítico. 

• A lógica inerente ao diagrama de rede pode 
ser alterada por restrições de recursos. 

• Modelos de planejamento de rede podem 
também ser usados para avaliar o custo 
total de encurtar um projeto em que as 
atividades individuais sejam encurtadas. 

Que é controle de projeto e como é feito? 

• O processo de controle do projeto envolve 
três conjuntos de decisões: como monito
rar o projeto de modo a checar seu pro
gresso, como avaliar o desempenho do 
projeto, comparando observações monito
radas com o plano do projeto, e como in
tervir no projeto de modo a efetuar as 
mudanças que possam trazê-lo de volta 
ao plano. 

• 	 O con trole do valor ganho avalia o de
sempenho do projeto ao combinar custo e 
tempo. Envolve localizar as despesas reais 
no projeto contra o valor do trabalho ter
minado, ambos na forma do que foi pla
nejado e do que de fato está ocorrendo. 
Tanto as variações de custo quanto de 
programação podem ser detectadas. 

ESTUDO DE CASO 

Lemming Television 

A Lem ming Television (LTV) é uma empresa inglesa 
produtora de televisão especializada em fazer programas 
"especiais" para uma variedade de redes de televisão. Foi 
contratada recentemente para fazer uma série de progra
mas turísti cos de verão , que seriam rodados em locais 
em toda a Europa durante a primavera e início do verão e 
levados ao ar pelo cli ente (uma rede de transmissão por 
satélite) durante o verão. Os programas envolveriam 
shows de circo, mostras, eventos e uma mostra de com
putação gráfica, atos de entretenimento popular e entre
vistas que seriam entremeadas com jogos e concursos. 
Gerenciar a preparação da série era responsabilidade da 
produtora de shows, Fio Brown . Fio, que recentemente 
se formou com distinção em um curso MBA, sabia que 
precisaria manter um controle apertado sobre os arran
jos da érie de programas. As tomadas deveriam come
çar no final de maio e o showfinal deveria estar gravado 
no final de julho. Os shows seriam levados ao ar entre o 
início de julho e o fim de agosto, assim, qualquer atraso 
na gravação do material ou na edição dos programas 
causaria compl icações consideráveis. 



A empresa sabia que seria contratada para fazer os 
programas desde dezembro, mas Fio somente foi aloca
da para o trabal ho no início de fevereiro! Seu primeiro 
ato foi listar os vários trabalhos Que deveriam ser leitos 
antes que as tomadas pudessem começar Ela então dis
cutiu cada trabalho com a parte da empresa que os deve
ria levar avante, para tentar entender quais decisões se
riam necessárias antes Que eles pudessem começar os 
trabalhos. Os trabalhos que preCisavam ser feitos antes 
do início das tomadas estão listados abaixo com alguns 
detalhes. 

As responsabilidades da produtora (além de geren
ciar o projeto todo) eram: 

• 	Programar os locais: levaria cerca de duas semanas 
para terminar e poderia começar imediatamente. 

• 	Definir oconceito do projeto: seriam necessárias dis
cussões com o chefede projeto e levaria cerca de qua
tro semanas de consideração de proletos alternativos 
antes de fina lizar o conceito, mas poderia ser in iciado 
imediatamente. 

• 	Especificar os displays de computação gráfica: no
vamente, uma consulta com o chefe do projeto levaria 
cerca de uma Semana e não poderia começar até que 
todo o planejamento detalhado tivesse terminado. 

A responsabilidade do departamento de design era: 

• 	Produzir o tra balho de arte para Q material impres
so: levaria cerca de três semanas mas só poderia co
meçar depois de terminada afase de planejamento de
talhado. 

As responsabilidades do departamento de planeja
mento de programa eram: 

• 	Agendar os locais: um trabalho de uma semana, po 
deria começar logo que os locais fossem definidos 
por Fio. 

• 	Planejamento detalhado: a preparação do plano e 
programações detalhados. uma tarera de duas sema
nas que pOderia ser começada logo que o conceito d 
projeto fosse finalizado e que os locais estivessem 
agendadOS. 

• 	 Imprimir as brochuras: esse trabalho poderia ser dado 
para uma gráfica externa logo que o trabalho de arte 
do material aser impresso tivesse sido preparada pelo 
departamento de projeto, A gráfica usualmente cotava 
uma entrega em quatro semanas a partir do recebi 
mento do trabalho de arte 

• 	 Imprimir os põsteres de exibiçâo; novamente, depen
dia da preparação do trabalho de arte, mas poderia ser 
entregue dentro de duas semanas a partir do momen
to em que o trabalho de arte estivesse pronto. 

• 	Pedir os veículos para os shows: diversos cammhões 
trailers e veículos auxiliares eram necessários, Que 
poderiam ser pedidos com o término do planejamento 

) 
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detalhado, o tempo de entrega dos veIculas seria de 
cerca de seis semanas. 

• 	Escrever osoftwaregrá fiCO de exibição: contratada a 
empresa de software, levaria cerca de quatro sema
nas, mas somente pOderia começar depois Que os 
gráficos fossem especificados pelo produtor e pelo 
chefe de projeto. 

• 	Teste final e ensaio~ o departamento de planejamento 
de programa era finalmente responsável por juntar 
todo o ato imediatamente antes de cada tomada. Os 
testes eos ensaios somentepoderiam começar depois 
que as brochuras estivessem impressas, os veículos 
completamente adequados e adaptados e o pessoal de 
promoção treinado. Os testes finais eos ensaios deve
nam levar cerca de uma semana, mas, se as coisas 
dessem errado em Qualquer estágio, poderiam levar 
mais que Isso. 

A responsabilidade da ofi cina era. 

• 	Adapta r e adequa r os veículos:. depois que os veícu 
los fossem entregues e o trabalho de arte estivesse 
acordado e os softwares dos computadores gráficos 
terminados, os veículos poderiam ser adequados e 
adaptados para os shows; isso normalmente levaria 
cerca de duas semanas. 

As responsabilidades do departamento de pessoal 
eram: 

• 	Recrutamento de pessoal de promoção: estes eram 
pessoas (freqüentemente atores "de folga") que traba
lhariam nas exibições e no entretenimento das platéias: 
eles poderiam ser recrutados logo que o planejamento 
detalhado estivesse completo. L1iualmente, levaria duas 
semanas para recrutar todo o pessoal de promoção. 

• 	Treinamento do pessoal: uma vez que o pessoal esti
vesse recrutado, ele precisaria de treinamento - uma 
tarefa de uma semana 

Questões 

1. 	 Fio pode juntar o projeto a tempo de começar as to
madas na programação? 

2. 	 QuaIs são os trabalhos que ela vai ter que gerenciar 
particularmente de perto? 

3. 	 Que conselho geral você daria a ela que poderia aju
dá-Ia a gerenciar seu projeto? 

eSTUDO DE CASO 

Brittsh Airways london Eye (B) 

A British Airways (BA) london Eye é a maior roda 
gigante do mundo, com um diâmetro de 135 metros, 
carregando 32 cápsulas para até 25 pessoas cada urna, 
durante um passeio continuo de meia hora por sobre 



544 PLAl EJAMENTO E CONTROLE 

Londres. Seu desenho de engenharia único envolve um 
eiXO, um aro e raios, em uma construção semelhante a 
uma gigante roda de bicicleta, apoiada por um braço 
cantiléver por sobre o rio Tâmisa, um pouco abaixo do 
Parlamento inglês. As cápsulas refrigeradas, de vidros 
curvos laminados, foram fixadas pelo lado de fora do 
aro, cada uma necessitando de um sistema de suspen
são motorizado. Toda a estrutura precisou ser pr jetada 
para suportar altos ventos eamortecer a freqÜência natu
ral de ressonáncia da estrutura elegante e esbelta da 
roda. A complexidade técnica extremamente desafiadora 
do projeto pode ser apreciada Quando se considera a es
cala de suas peças: o aro da roda pesa 800 toneladas, o 
eixo e mancais pesam 330 toneladas, os abas (raios) 
somam 100 toneladas e as pernas, 400 toneladas. Foi 
decidido fabricar a rod em seções e montá-Ias horizon
talmente em plataformas no rio A elevação subseqüente 
de toda a roda e a montagem da perna atraíram a cober
tura da Imprensa mundial e a atenção do público para o 
mais recente ponto turístico de Londres, que seria com
pletado no dia 31 de dezembro de 1999, obtendo o nome 
não oficial de "Roda do milenio". 

A complexidade técnica e a escal da London Eye 
eram refletidas por uma tarefa de gestão de projeto 
igualmente difícil. Embora O projeto original tenha sido 
concebido em 1994 e a British Airways tenha-se envolvi
do como patroc inadora em 1996, o progresso real fOI 
acompanhado por dificu ldades técnicas, de segurança, 
comerciais econtratuais. Em agosto de 1998, alguns dos 
conceitos do projeto estético original foram comprometi
dos pelo projeto de engenharia; s:: 5 milhões Já tlOham 
sido gastos e a data da inauguração adiada para a Pás
coa de 2000 1 Entretanto, Bob Ayhng, o então executi vo 
chefe da BA, estava inflexfvel Que o projeto tinha que es
tar terminado na virada do século. 

Em setembro de 1998, a Mace Ltd. , uma grande fi r
ma de consultores Inte rnacionais e o consultor original 
do projeto para a BA, fOi contratada par assumir total 
responsabilidade sob re a gestão e a elaboração do proje
to, com um prazo para desenvolver os projetos eproces
sos para atender a data final da BA. Uma nov equipe de 
projeto foi montada envolvendo a Mace, o arqUIteto ori
ginai, o grupo Tussauds (selecionado pela BA como 
operador da atração depois de terminada), engenheiros 
navais, engenheiros fiscais independentes e construtores 
para a fabricação das peças prin ipais. Muito do projeto 
de engenharia originalmente comprometido foi rejeitado, 
mas as tarefas-chaves de lead times longos foram pno
rizadas no novo projeto para permitir um começo anteci
pado dos trabalhos de engenha rra civil. Os primeiros 
dois meses de projeto fo ram usados para resolver a 
maior parte dos grandes problemas técnicos e operacio
nais, Durante os meses seguintes, contratos foram fe
chados com fabricantes por toda a Europa: por exemplo, 
a empresa francesa POMA projetaria e fabricaria as 32 
cápsulas, a empresa holandesa HoJlandia seria responsá

vel pelos segmentos do aro e assim por diante. A verba 
total, originalmente por volta de E 11 milhões, foi recal
culada para E 20 milhões. 

A programação Gantt para os trabalhos no principal 
canteiro de obras fo i preparada, envolvendo 149 ativida
des principais, agrupadas em pacotes de trabalho como 
engenharia civil, obras no rio (por exemplo, colocação de 
pilares e plataformas), montagem da roda, fixação das 
cápsu las etc. Os trabalhos foram programados para co
meçar na semana 2 (11 de janeiro de 1999) e para termi
nar na semana 50. O gráfico de Gantt identificou as de
pendências e o caminho crítico. Os segmentos do aro 
chegaram de forma seqüencial em barcaças do final de 
março até meados de julho. A tarefa 89, programada 
para ocorrer na semana 34 (23 de agosto) chama-se 
"Roda para cima" , o passo tecnicamente complexo e cri
tico de le antar toda a montagem. Isso iria ocorrer sob o 
acompanhamento da mídia mundial! 

Pequenos atrasos cumulativos em preparar a mon
tagem da roda resultaram em alguns deslizes no progra
ma, eafase 1 da elevação (planejada para inclinar a roda 
em 30 graus) teve sua primeira tentativa, de fato, na se
mana 36. No dia 10 de setembro, sexta-feira, cinco dos 
blocos âncoras (que seguravam os cabos de estabiliza
ção temporários do aro) cederam sob uma carga lateral 
não esperada e a elevação da estrutura foi interrompida. 
As notas para a Imprensa explicam o efeito no projeto... 

·'Outros trabalhos estão sendo reprograma
dos em uma tentativa de manter o programa no 
eixo A construção e o comissionamento dos 
componentes como a plataforma de embarque, a 
iluminação, e a montagem das cápsulas foram 
antecipados. ,. 

O diretor de projeto da Mace, Tim Renwick, afir
mau: 

"O equipamento do guindaste flutuante foi 
desalugado e não foi dada nenhuma data definiti
va de quando será necessário de novo. Embora a 
elevação da roda seja crítica, precisa ser execu
tada com segurança. " 

Oporta"voz da British Airways adicionou: "Não sa
bemos ainda o impacto provável na conclusão dos tra
balhos... acllamos que a da ta prevista é ainda possível 
de alcançar, mas é muito cedo para afirmar. " 

As âncoras precisavam ser rep rojetadas, fabricadas, 
transportadas, ajustadas, co nectadas aos cabos e testa
das, culminando com os testes finais na sexta-feira, dia 8 
de outubro (semana 40). A elevação começou no sábado 
a uma taxa de 35 cm a cada 5 minutos e foi completada 
na semana 41 . 

Na seg unda-feira, dia 25 de outubro, a estrutura foi 
"ocupada" por 10 homens de um grupo ambientalista 
basco que protestava contra a construção de barragens 
no vale Ito itz, na Espanha e no vale Narmada, na índia. 



Oito foram rapidamente removidos e presos, mas dois 
homens, Bibi e Oany, permaneceram no topo, passando 
a noite em barracas de montanhlsmo a 135 metros de al
tura, rodeados de faixas de protesto. Todo o trabalho de 
montagem da roda fOI interrompido. Um porta-voz da 
Mace afirmou: "Este é um cante iro de obras. não um 
prédio de segurança máxima . Além de ter cachorros e 
arame eletrificado, não tinha muito o que pUdéssemos 
fazer. Os dois manifestantes desceram na terça-feira naH 

hora do almoço, tendo atrasado o trabalho por dois dias. 
Os trabalhos continuaram por novembro e dezem

bro, sob o olhar atento da imprensa. As cápsulas foram 
fixadas e o local preparado para visitantes. O prazo de 31 
de dezembro para a primeira festa só para convidados 
vips pareCia cada vez mais possível, portanto, os convi
tes foram enviados. No dia 30 de dezembro, às 9 horas 
da manhã, a equipe contratada tinha te rminado tudo, fal
tando apenas 10 horas das 500 gastas com testes de se
gurança e trabalho de inspeção Quando o desastre acon
teceu! A garra de segurança de uma das cápsulas falhou 
em liberar-se durante uma simulação do mecanismo à 
prova de falhas. Esta garra foi projetada para soltar o 
mecanismo de nivelagem da cápsula, no evento de uma 
falha de energia, permitindo que ela fique- pendurada em 
nível pela ação da gravidade. A falha acionou o sistema 
de monitoramento automático interrompendo todo o sis
tema. 

A equipe de projeto de 10 pessoas reuniu-se edeci
diu adiar a pré-estréla. O comunicado à imprensa enfati
zou que a segurança sempre foi a principal prioridade. 

A British Airways London Eye passou em todos os 
testes em meados de janeiro e começou a receber visi
tantes pagantes em fevereiro. Esperava receber 2,2 mi
lhões de visitantes no primeiro ano e estáfirmemente es
tabelecida como uma atração turísti ca Ifder. A equipe 
ficou orgulhosa do Que foi alcançado, como expl ica Tim 
Renwick: 

"Ninguém tinha jamais feito algo assim, é 
único e inovador tecnicamente. Nosso sucesso foi 
o resulta do de muitos fatores e, principalmente. o 
entusiasmo da equipe. Precisávamos desenvolver 
processos de construção inteiramente novos. Fa
lamos com a comunida de local e obtivemos sua 
aprovação para o projeto, apesar das dificulda
des apresentadas em alguns momentos. Tivemos 
que interagir de perto com o patrocinador, a Bri
tish Airways, especia lmente em tempos de difi
culdade. Embora estivessemos sempre com opra
zo limite em vista, nunca estivemos dispostos a 
comprometer a segurança. " 

Website : wwww.ba-Iondoneye.com 

Qu estões 

1. 	 Como você caracterizaria esse projeto usando a "ti
pologia de projetos" descrita neste capítulo? 
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2. 	 Dual era o am biente de projeto para esse projeto? 
3. 	Oque você acha Que a "definição de projeto" para a 

roda do milênio continha? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Os serviços profissionais, como projeto 
de consultoria gerencial, poderiam be
neficiar-se da aplicação dos princípios 
de gerenciamento de projeto da mesma 
fo rma que a manufatura de um conjun
to de geradores para uma usina de hi
drelétrica? 

2. 	 Ca) Por que o conceito de data mais 
cedo e data mais tarde de in ício é 
importante em planejamento de 
projeto? 

(b) Desenhe curvas custos/ tempo cu
mulativas para a nova operação de 
logística mostrada na Figura 16.17 
e mais tarde desenvolvida neste ca
pítulo. Presuma que o custo total de 
cada atividade é o seguinte: 

Atividade 1 E 34.000 Atividade 7 E 120.000 
Atividade 2 f 68.000 Atividade 8 f 480.000 
Atividade 3 f 12.000 Atividade 9 1,1 milhão 
Atividade 4 f 370.000 Arrvidade 10 f 400.000 
Atividade 5 f 39.000 Atividade 11 f 42.000 
Atividade 6 sem custo Atividade 12 E 20.000 

O dinheiro é consumido de manei
ra linear no tempo, isto é, se uma sema
na decorreu em uma atividade de qua
tro semanas, então um quarto do custo 
foi incorrido. 

Cc) Mostre as curvas de custos cumula· 
tivos, presllIJÚdo que: 
- todos os trabalhos comecem nas 

datas mais cedo de inicio 
- todos os trabalhos comecem nas 

datas mais tarde de início. 

3. 	 Por que o caminho crítico é um concei 
to útil em planejamento e controle de 
projeto? 

4. 	 (a) Se a rede mostrada na Figura 16.24 
tivesse que ser encurtada para atin
gir o completamento na semana 80, 
quais atividades precisariam ter a 
duração reduzida? 

http:wwww.ba-Iondoneye.com
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(b) Quais seriam as implicações para a 
atividade 4? 

(c) Como 	 seria agora a curva tem
po/custo? 

5. 	 Identifique as diferenças possíveis entre 
os relatórios de desempenho de projeto 
internos e externos. 

6. 	 Avalie o trabalho do gerente de projeto. 

(a) Ele tende a fazer as pessoas valori
zarem o curto prazo para ter o tra
balho feito? 

(b) Por que o gerente de projeto tende 
a resistir a mudanças? 

(c) 	É um bom treinamento para o cargo 
de executivo principal? 

7. 	 Identifique alguns projetos em que você 
esteve envolvido, por exemplo, traba
lhos de escola, como parte do curso uni
versitário, mudar de casa, preparar uma 
grande refeição, organizar uma viagem 
ao exterior para diversas pessoas etc. 
Avalie cada um deles em termos de seus 
elementos de projeto e a tipologia com
plexidade-incerteza. 

8. 	 Usando a lista de projetos identificada 
na questão 7, avalie o sucesso de cada 
um deles. Algum falhou ou não teve su
cesso como planejado e quais você acha 
que foram as razões para isso? Compare 
suas conclusões com os fatores de su
cesso do gerenciamento de projeto. 

9. 	 Discuta os problemas de gerenciar um 
projeto de erradicação da fome de gran
de escala. 

10. Identifique 	as fases-chaves de planeja
mento de projeto para um grande con
certo de rock. 

11. Que critérios você pode usar para moni
torar uma produção teatral? 

12. 	As atividades, sua duração e precedên
cias para projetar, escrever e instalar 
um banco de dados de computador sob 
encomenda são mostrados na Tabela 
16.4. Desenhe um gráfico de Gantt para 
a operação e calcule o menor tempo no 
qual a operação toda pode ser comple
tada. 

Tabela 16.4 	 Atividades de um banco de dados de 
computador por encomenda. 

Atividades 
que devem 

Duração estar com-Atividade (semanas) pletas antes 
que ela 
comece 

1 Negociação de contrato 
2 Discussão com principais 

usuários 2 
3 Revisão da documentação 

atual 5 
4 Revisão dos sistemas 

atuais 6 2 
5 Análise de sistemas (a) 4 3, 4 
6 Análise de sistemas (b) 7 5 
7 Programação 12 5 
8 Testes (preliminares) 2 7 
9 Relatório de revisão do 

sistema existente 3, 4 
10 Relatório de proposta do 

sistema 2 5,9 
11 Preparação da documen

tação 19 5, 8 
12 Implementação 7 7, 11 
13 Teste de sistema 3 12 
14 Depuração 4 12 
15 Preparação do manual 5 11 

13. Construa um diagrama de rede que sa
tisfaça aos seguintes relacionamentos: 

A, B e C são as primeiras atividades do 

projeto e podem começar simultanea

mente. 

A e B precedem D. 

B precede E, F e H. 


F e C precedem G. 

E e H precedem I e J. 


C, D, F e J precedem K. 


K precede L. 


I, G e L são atividades terminais do pro

jeto. 

14. 	Um gerente de uma empresa de cate
ring (fornecimento de alimentação) foi 
solicitado a organizar um banquete 
para 100 convidados. A Tabela 16.5 
mostra as atividades-chaves, suas dura
ções e relações de precedência. Identi
fique as atividades críticas e prepare 
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um gráfico de Gantt mostrando todas as construção de estradas identificou as 
atividades e a folga disponível para as atividades, sua duração e o número de 
atividades não críticas. motoscrapers requeridos para cada está

gio de uma operação para preparar um 
Tabela 16.5 Atividades de banquete. trecho difícil de uma rodovia. O plane

jador precisa conhecer o número míni-
Atividades mo de motoscrapers requerido durante Dura-Atividade 	 prece- o projeto. ção dentes 

A 	 Preparar ingredientes 30 
Tabela 16.7 Atividades de construção de estradas.B Esvaziar e limpar a sala 20 


C Preparar sala e colocar mesas 20 B 

Duração Atividades N4! de motoscrspersD 	 Preparar molhos e pratos frios 20 A IAtividade (dias) precedentes requeridosE Preparar carne, ao forno 30 A 


F Receber e acomodar os convi-
 A 5 	 3
dados 	 50 C, D, E I 

B 10 	 5
G 	 Colocar a entrada nos pratos, I C 1 	 4 

temperar e servir 70 C, D, E D 8 B 	 2
H 	 Cozinhar verduras 30 C, E I E 10 B 	 3
I Desenformar os pudins 20 C, E I F 9 B 	 1
J 	 Retirar a entrada e servir o , 

G 3 A. D 5
prinCipal 	 15 G, H 7 A, D 4

K 	 Retirar o principal, servir o I 4 F 	 9! 
H 

pudim e o café 	 15 J J 3 F 	 7
L 	 Retirar as mesas 20 K K 5 C, J 1 

L 8 H, E, I, K 2 
M 4 C, J 10 

Tabela 16.6 Atividades de projeto. 

Duraçio (semanas) LEITURAS COMPLEMENTARES
AtividadesAtividade 	 SELECIONADASMais Pessi- precedentesOtimista provável mista 

BAKER, B. N.; WILEMAN, D. L. A summary of major 
A 1 2 3 research findings regarding the human element in 
B 3 5 11 A project management. IEEE Engineering Management 
C 5 7 9 A Review, v. 9, nP 3, 1981. 
D 5 7 12 B 

BODDY, D.; BUCHANAN , D. Take the lead: interpersoE 1 2 3 C 
nal skills for project managers. Prentice Hall, 1992. F 7 9 11 C 


G 2 3 4 D, E 
 BURKE, R. Project management planning and control. 
2. ed. John Wiley, 1993. 

15. Dadas as informações da Tabela 16.6: CAMMARANO, J. Project management: how to make 
Ca) Qual o menor tempo em que o pro it happen. IEE Solutlons, v. 29, n" 12, 1997. 

jeto pode ser completado? 
GILBREATH, R. D. Winning at project management.

Cb) Quais são as atividades críticas? John Wiley, 1986. 

Cc) Qual o desvio-padrão do caminho 


HARRISON, E. L. Advanced project management. Gocrítico? 
wer, 1981. 

Cd) Qual é a probabilidade de o projeto 
ICMELI, O.; ERENGUC, S. S.; ZAPPE, C. J . Project ma ser completado em 20 semanas? 
nagement problems: a sutvey. Intemational Jou mal oI 

16. 	O planejador chefe de uma firma que Operations and Production Management, v. 13, nQ l I. 
movimenta terra na preparação para 1993. 
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Planejamento e Controle de 
Qualidade 

INTRODUÇÃO 

A qualidade é o único dos cinco "critérios de 
desempenho de produção" a ter seu próprio capí
tulo neste livro (ou dois capítulos, se você consi
derar o Gerenciamento da Qualidade Total, co
berto pelo Capítulo 20). Há duas razões para 
isso. Primeiro, em muitas organizações há uma 
parte separada e identificável da função de pro
dução, que é dedicada exclusivamente ao geren
ciamento de qualidade. É necessário, portanto, 
examinar as questões relativas a essa área. Se
gundo, é uma preocupação atual e chave de mui
tas organizações. Jornais de negócios e revistas 

de gerenciamento são dominados por artigos so
bre qualidade. Parece que temos vivido uma "re
volução de qualidade". Há uma crescente cons
ciência de que bens e serviços de alta qualidade 
podem dar a uma organização uma considerável 
vantagem competitiva. Boa qualidade reduz cus
tos de retrabalho, refugo e devoluções e, mais 
importante, boa qualidade gera consumidores sa
tisfeitos. Alguns gerentes de produção acreditam 
que, a longo prazo, a qualidade é o mais impor
tante fator singular que afeta o desempenho de 
uma organização em relação a seus concorrentes. 
A Figura 17.1 ilustra o relacionamento forneci
mento-demanda coberto por este capítulo . 

•Fornecimento de 
produtos e 
serviços 

Planejamento e 
controle 

Demanda por 
produtos e 

serviços 

Recursos da 

da qualidade 

Aqualidade I 

dos produtos 
e serviços que 

aoperação 
produz Consumidores da 

operação 
produtiva 

W4"ii 17.1 Planejamento e controle da qualidade preocupa-se com os sistemas e procedimentos que go
vernam a qualidade dos produtos. 
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[ Com o podemos definir qualidade? 

Como podemos diagnosticar os problemas de qualidade? 

Que passos levam à conformidade as especificações? 

Como o co ntrole estatístico de processo pode ajudar no planejamento e controle da 
qualidade? 

Como a am ostragem de aceitação pode ajudar o planejamento e controle da qualidade? 

QUE É QUALIDADE E POR QUE É TÃO 
IMPORTANTE? 

Vale a pena revisar alguns dos argumentos 
que apresentamos no Capítulo 2 em relação aos 
benefícios da alta qualidade. Isso vai explicar por 
que a qualidade é considerada tão importante 
pela maioria das operações produtivas . A Figura 
17.2 ilustra as várias formas pelas quais os me
lhoramentos de qualidade podem afetar outros 
aspectos do desempenho da produção. 1 As recei
tas podem ser aumentadas por melhores vendas 
e maiores preços comandados no mercado. Ao 
mesmo tempo, os custos podem ser reduzidos 
pela eficiência, produtividade e uso melhor do 
capital. Uma tarefa-chave da função de produção 
é assegurar o provimento de bens e serviços de 
qualidade para seus consumidores internos e ex
ternos. Isso não é necessariamente evidente. Por 
exemplo, não há uma definição do significado da 
qualidade que seja clara e única. 

O Prof. David Garvin2 categorizou muitas 
das várias definições em "cinco abordagens" de 
qualidade: a abordagem transcendental, a aborda
gem baseada-em-manufatura, a abordagem basea
da-no-usuário, a abordagem baseada-no-produto, 
e a abordagem baseada-no-valor. 

Abordagem transcendental 

A abordagem transcendental vê a qualidade 
como um sinônimo de excelência inata. Um Rolls 
Royce é um carro de "qualidade". Um vôo de 
"qualidade" é o proporcionado pela Aerolinhas 

Baseado em GUMMESSON, E. Service producti
viry. service quahty and profitabiliry. CONFERÊNCIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES, 8. 
Warwick, Reino Unido, 1993. 

de Cingapura. Um relógio de "qualidade" é um 
Rolex. Usando essa abordagem, a qualidade é de
finida como absoluta - o melhor possível, em ter
mos da especificação do produto ou serviço. 

Abordagem baseada em manufatura 

A abordagem baseada em manufatura preo
cupa-se em fazer produtos ou proporcionar servi
ços que estão livres de erros e que correspondem 
precisamente a suas especificações de projeto. 
Um carro mais barato do que um Rolls Royce, ou 
um relógio Swatch, ou um vôo econômico, em
bora não necessariamente o "melhor" disponível, 
são definidos como produtos de qualidade, desde 
que tenham sido feitos ou entregues precisamen
te conforme suas especificações de projeto. 

Abordagem baseada no usuário 

A abordagem baseada no usuário assegura 
que o produto ou o serviço está adequado a seu 
propósito. Essa definição demonstra preocupação 
não só com a conformidade a suas especificações, 
mas também com a adequação das especificações 
ao consumidor. Um relógio que é feito precisa
mente de acordo com suas especificações de pro
jeto e quebra depois de dois dias é claramente 
"não adequado a seu propósito". O serviço de 
bordo em um vôo noturno de Sidney a Estocolmo 
pode ter sido projetado para servir drinques aos 
passageiros a cada 15 minutos, refeições a cada 
quatro horas e avisos freqüentes sobre a posição 
do avião. Essas especificações de qualidade po
dem não ser adequadas, todavia, para o consumi

2 GARVIN, D. What does Product Qualiry reaUy 
mean?, Sloan Management Review, Fali 1984. 

1 
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W§ilij'117.2 A maior qualidade tem um efeito benéfico tanto sobre receitas como sobre custos. 
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Menores 
custos de 
garantia e 

reclamações 

dor cuja principal necessidade é ter um bom 
sono. 

Abordagem baseada em produto 

A abordagem baseada em produto vê a qua
lidade como um conjunto mensurável e preciso de 
características, que são requeridas para satisfazer 
ao consumidor. Um relógio, por exemplo, pode 
ser projetado para funcionar sem precisar de as
sistência técnica por pelo menos cinco anos, 
mantendo o tempo preciso mais ou menos cinco 
segundos. 

Abordagem baseada em valor 

Finalmente, a abordagem baseada em valor 
leva a definição de manufatura um estágio além 
e define qualidade em termos de custo e preço. 
Essa abordagem defende que qualidade seja per

cebida em relação a preço. Um consumidor pode 
muito bem estar querendo aceitar algo de menor 
especificação de qualidade, se o preço for menor. 
Um relógio simples e inexpressivo pode ter bom 
valor, se desempenha satisfatoriamente por um 
período de tempo razoável. Um passageiro pode 
estar disposto a voar de Cingapura a Amsterdã, 
com quatro horas de espera em Bancoc, supqrtar 
assento apertado e refeições medíocres, e econo
mizar centenas de florins holandeses quando 
comparado a um vôo direto, 

Qualidade - a visão da operação 

Tratamos de conciliar essas diferentes visões 
em nossa definição de qualidade: 

Qualidade é a consistente conformidade 
com as expectativas dos consumidores, 
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o USO da palavra conformidade indica que 
há necessidade de atender a uma especificação 
clara (a bordagem da manufatura); garantir que 
um produto ou serviço está conforme as especifi
cações é uma tarefa-chave de produção. Consis
tente implica que a conformidade às especifica
ções não seja um evento ad hoc, m as que 
materiais, instalações e processos tenham sido 
projetados e então controlados para garantir que 
o produto ou o serviço atenda a especificações, 
usando um conjunto de características de prod u
to ou serviço mensuráveis (a abordagem baseada 
em produto). O uso da expressão expectativas dos 
consumidores tenta combinar as abordagens ba
seadas no usuário e no valor. 3 Reconhece que um 
produto ou serviço precisa atingir as expectati
vas dos consumidores, que podem, de fato, ser 
infl uenciadas por preço. 

O uso da palavra expectativa nessa defini
ção, em vez de necessidades ou exigências, é im
portante. Exigência implicaria que qualquer coisa 
que o consumidor queira deveria ser proporcio
nado pela organização. Necessidades implica so
mente atingir os requisitos básicos. Tomemos o 
exemplo de um calTO. Nossa necessidade pode ser 
de uma caixa móvel que nos leve de A para B. 
Nós podemos querer um carro que tenha a apa
rência e a aceleração de um carro esporte, com a 
capacidade de carga de uma perua, o vigor de 
um veículo rural e que nos venha sem custo. Nos
sa expectativa, todavia, é o que nós acreditamos 
ser provável . Sabemos que é muito difícil conse
guir desempenho esportivo com grande capaci
dade de carga e certamente não a custo zero. 

Qualidade - a visão do consumidor 

Um problema de basear nossa definição de 
qualidade nas expectativas do consumidor é que 
as expectativas dos consumidores individuais po
dem ser diferentes. Experiências passadas, co
nhecimento individual e seu histórico vão dar 
forma a suas expectativas. Além disso, os consu
midores, ao receberem o produto ou o serviço, 
podem percebê-lo cada um de maneira diferente. 
{;ma pessoa pode perceber um vôo de longa dis
tância como a parte excitante de um feriado , a 
p ssoa no assento seguinte pode vê-lo como uma 

3 GUMMESSON, E. Op. tit. 

tarefa necessária para chegar a uma reunião de 
negócios . Uma pessoa pode perceber um carro 
como um símbolo de status, outra pode vê-lo me
ramente como um meio caro de ir de casa ao tra
balho. A qualidade precisa ser entendida do ponto 
de vista do consumidor porque, para o consumi
dor, a qualidade de um produto ou serviço em 
particular é aquilo que ele percebe como qualida
de. Se os passageiros de um vôo charter o perce
bem como de qualidade, apesar das longas filas 
no check-in, ou dos assentos apertados e das refei
ções ruins, então o vôo, para eles, tem boa quali
dade. Se os consumidores acreditam que os caros 
carros alemães são de boa qualidade, apesar da 
necessidade de assistência técnica freqüente, das 
peças caras e do alto consumo de combustível 
então o carro, para eles é realmente de alta qua: 
lidade.4 

Além disso, em algumas situações, os consu
midores podem ser incapazes de julgar as especi
ficações operacionais "técnicas" do serviço ou 
produto. Eles podem então usar medidas substi
tutivas como base para suas percepções de quali
dade. 5 Por exemplo, depois de uma visita ao den
tista, pode ser difícil para um consumidor julgar 
a qualidade técnica do conserto de um dente, ex
ceto se por isso ele não traz mais problemas. O 
consumidor pode na realidade julgar, e portanto 
perceber, a qualidade do reparo em termos de 
coisas, como as roupas e a conduta do dentista e 
do auxiliar, a informação que foi prestada, ou a 
forma pela qual ela foi prestada. 

Conciliando as visões de qualidade da 
operação e do consumidores 

A visão de qualidade da operação preocu
pa-se com tentar atingir as expectativas dos con
sumidores. A visão de qualidade do consumidor é 
o que ele percebe ser o produto ou serviço. Para 
criar uma visão unificada, qualidade pode ser de

4 PARASURAMAN, A..; ZEITHAML, V. A.; BERRY, 
L. L. A conceptual model of setvice qualiry and implications 
for fl.l ture research. Joumal of Marketing, v. 49 , p. 41·50, 
Fali 1985; GUMMESSON, E. Up service; a neglected area in 
s tvices marketing. Joum al of Sen1ices Marketing, v. 1, n~ 1, 
p. 19-23, Summer 1987. 

5 HAYWOOD·F.A.RMER, J .; NOLLET, J . Services 
plw;; effective service manegement. Morin, 1991. 
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W!.1"fI 17.3 	A qualidade percebida é governada pelo tamanho e pela direção da lacuna entre as expecta
tivas dos consumidores e sua.~ percepções do produto ou do serviço. 

finida como o grau de adequação entre as expec
tativas dos consumidores e a p ercepção deles do 
produto ou serviço.6 O uso dessa idéia permi
te-nos olhar a visão de qualidade do consumidor 
(e portanto de satisfação) com o produto ou ser 
viço como o resultado da comparação de suas ex
pectativas sobre o produto ou serviço com suas 
percepções de seu desempenho. 

Se a experiência com o produto ou serviço 
foi melhor do que a esperada, então o consumi
dor está satisfeito e a qualidade é percebida 
como alta. Se o produto ou serviço esteve abaixo 
das expectativas do consumidor, então a qualida
de é baixa e o consumidor pode estar insatisfeito. 
Se o produto ou serviço corresponde às expecta
tivas, a qualidade do produto ou servjço é perce
bida como aceitável. Essas relações são resumi 
das na Figura 17.3. 

Tanto as expectativas como as percepções 
dos consumidores são influenciadas por fatores, 
alguns dos quais não podem ser controlados pela 
operação e alguns dos quais, em alguma medida, 
podem ser gerenciados. A Figura 17.4 mostra al
guns dos fatores que influenciarão a lacuna en-

BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. Marketing ser
vices: competing through quality, Free Press, 1991. 

tre expectativas e percepções. Esse modelo de 
qualidade percebida pelo consumidor pode aju
dar a entender como as operações podem geren
ciar a qualidade e identifica alguns dos proble
mas de fazer isso. 

A parte inferior do diagrama representa o 
"domínio" de qualidade da operação e a parte su
perior, o "domínio" do consumidor. Esses dois 
domínios encontram-se no produto ou serviço 
real, que é proporcionado pela organização e ex
perimentado pelo consumidor. No domínio da 
operação, o gerenciamento é responsável por pro
jetar o produto ou serviço e proporcionar as es
pecificações de qualidade com que o produto ou 
serviço deve ser criado. As especificações de um 
carro, por exemplo, podem incluir o acabamento 
da superfície da lataria, suas dimensões físicas, 
confiabilidade etc. No domínio do consumidor, 
suas expectativas são conformadas por fatores 
como experiência prévia com o produto ou servi
ço em particular, a imagem de marketing propor
cionada pela organização e a informação boca a 
boca de outros usuários. Essas expectativas são 
internalizadas como um conjunto de característi
cas de qualidade. As expectativas de qualidade 
sobre um carro, por exemplo, podem incluir sua 
aparência, desempenho, espaço para bagagem, 
consumo de combustível, espaço para pernas etc. 

6 
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. et alo A conceptual model of service quahty and implications for fu tll re research. 
Joum al Df MarketiTlg, Fall 1985, v. 49. 

W.""" 17.4 Dominio dos consumidores e domínio da operação na determinação da qualidade percebida. 

Jaeger supera em serviço 

Que faz uma empresa ser especial o suficientepara 
ganhar o prêmio "Serviço ao consumidor" do The Daily 
Telegraph e da Britis Telecom? Para aJaeger, loja vare
jista de roupas de qualidade da moda masculina e femi
nina, é porque acredita que· 

"Serviço é sobre cdar experiOncias de com
pras únicas pessoa a pessoa. Ê sobre adiCIonar 
pessoal de qualidade e serviço de qualidade a um 
produto de qualidade. Êsobre tomar-se pessoal. 
E a única forma de alcançar isso de verdade é 
fortalecer aqueles que majs perto ficam do con
sum/dor. " 

Colocar isso na prática inclui muitas Iniciativas, al
gumas vezes sugeri das pelOS próprios funcionários. Po
dem incluir "compras misteriosas" uti lizando consumi

dores reais, sistemas de "reação rápida" para solucionar 
problemas dos consumidores, e fil iais que co letam infor
mações usando cartões de perf il do consumidor. Essas 
info rm ações são o ponto central para gerar um serviço 
mais customizado e individual e, ao mesmo tempo, aten
der às exigências de estoque. Isso levou a iniciativas 
como horários de compras mais cedo de manhã ou mais 
tarde da noite para atender a determinados consumido
res, brinquedos e vídeos para crianças, compras de casa 
e entregas em domicílio nos finais de semana. Ouso de 
informações advindas de reclamações fo i também apri
morado e uma política de retorno de mercadorias sem 
discussão fo i implantada. Qualquer membro da equipe 
tem grande autonomia para satisfazer aos consumidores. 
Exemplos incluem presentes e cartões de aniversário 
para clientes, eaconselhamento sobre produtos comple
mentares ou alternativos até de varejistas concorrentes. 
Treinamento garante que detalhes sobre roupas ou pos
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síveis problemas sejam enviados às fi liaiS da loja para 
maximizar o aconselhamento oferecido aos consumido
res. Tecnologia também é importante. Informações dos 
pontos-de-venda eletrônicos são ligadas aos computado
res centrais para oferecer às filiais maior informação di 
reta e controle de estoque. Também um sistema de "pe
dido especial" significa que se um item não está na lOJa, 
o sistema identifica o estoquedisponível , pede o produto 
de outra filiai, caso esteja disponível e garante entrega 
imediata para a casa do consumidor ou loja mais perto. 

Queslões 

1. 	AJaeger vende roupas de alta qualidade formais e in
formais. Como você aoha que seus objetivos de ope
rações diferem de uma operação de varejo de roupas 
despojadas de mercado de massa? 

2. 	 Como o uso dos recursos humanos e tecnológicos 
da Jaeger ajudam-na a alcançar seus objetivos? 

Diagnosticando problemas de qualidade7 

o propósito de descrever a qualidade perce
bida como fizemos na Figura 17.4 é podermos 
usá-la para diagnosticar problemas de qualidade. 
Se a lacuna da qualidade percebida é tal que a 
percepção do consumidor do produto ou serviço 
não consegue encaixar-se com as expectativas em 
relação a ele, a razão (ou razões) deve estar em 
outras lacunas em outros lugares no modelo. Qua
tro outras lacunas poderiam explicar a lacuna de 
qualidade percebida entre as percepções e as ex
pectativas dos conswnidores (veja Figura 17.5). 

7 	 Baseado em PARA31JRAMAN, A. Op. cito 
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Lacuna 1 A lacuna entre especificações do 
consumidor - especificações da operação 

A qualidade perceb ida pod ria ser pobre 
pejo descasamento entre as especificações de 
qualidade internas próprias da organização e as 
especificações que são esperadas pelos consumi
dores. Por exemplo, um carro pode ser projetado 
para precisar de assistência técnica a cada 
10.000 quilômetros, mas o consumidor pode ter 
expectativas de intelvalos de assistência técnica 
de 15.000 quilômetros. Uma empresa de aviação 
pode ter a política de cobrar pelos drinques du
rante os vôos, enquanto as expectativas dos con
sumidores podem ser de que os drinques sejam 
de graça. 

Lacuna 2 A lacuna conceito - especificação 

A qualidade percebida poderia ser pobre, 
porque há um descasamento entre o conceito do 
produto ou serviço (veja Capítulo 5) e a forma 
como a organização especificou a qualidade do 
produto ou do serviço internamente. Por exem
plo, o conceito de um carro pode ter sido defini
do como um meio de transpOlte barat e eficien
te em consumo de energia, mas a inclusão de um 
conversor catalítico pode tanto ter agregado cus
tos como ter tomado o produto menos eficiente 
em termos de consumo de energia. 

Lacuna 3 A lacuna especificação de 
qualidade - qualidade real 

A qualidade percebida poderia ser pobre, 
porque há um descasamento entre a qualidade 
real do serviço ou produto proporcionado pela 
operação e suas especificações de qualidade in
ternas. Isso pode, por exemplo, ser o resultado 
de UlDa especificação inadequada ou inatingível, 
ou de p ssoal inexperiente ou maJ treinado, ou 
porque sistemas efetivos de controle não estão 
em posição de garantir os n íveis definidos de qua
lidade. Por exemplo, as especificações de qualida
de internas para um arro podem ser que a dis
tância entre as portas fechadas e o corpo do 
carro não exceda 7 mm. Todavia, por causa de 
equipamento inadequado, a distância é realmen
te de 9 mm. Outro exemplo é, apesar da política 
de cobrança de drinques de uma empresa de avia
ção, as tripulações de alguns vôos poderem pro

porcionar drinques grátis, acrescendo custos 
inesperados para a empresa de aviação e influen
ciando as expectativas dos consumidores para 
próximos vôos, que podem ser frustradas. 

Lacuna 4 A lacuna qualidade real - imagem 
comunicada 

A qualidade percebida também poderia ser 
pobre, porque existe uma lacuna entre as comu
nicações externas da organização, ou imagem de 
mercado, e a qualidade real dos serviços ou pro
dutos entregues ao consumidor. Isso pode ser o 
resultado ou da função de marketing estabelecer 
expectativas inatingíveis nas mentes dos consu
midores, ou das operações não proporcionarem o 
nível de qualidade esperado pelos consumidores. 
Por exemplo, uma campanha publicitária para 
uma empresa de aviação pode mostrar um co
missário de bordo oferecendo-se para substituir a 
camisa de um consumidor sobre a qual tenha 
sido espirrada comida ou bebida, enquanto esse 
serviço pode não estar, de fato, disponível se isso 
acontecer. 

Responsabilidade organizacional pelo 
fechamento das lacunas 

A existência de qualquer uma dessas lacu
nas provavelmente resultará em um descasamen
co entre as expectativas e as percepções e, conse
qüentemente, em qualidade percebida pobre. É, 
portanto, importante que os administradores to
mem ações para prevenir as lacunas de qualida
de. A Tabela 17.1 mostra as ações que seriam re
queridas para fechar cada uma das lacunas e 
indica as partes da organização que têm a princi
pal responsabilidade por fazer isso. 

CONFORMIDADE À ESPECIFICAÇÃO 

Conformidade à especificação significa fa
bricar um produto ou proporcionar um serviço 
conforme suas especificações de projeto. Durante 
o projeto de qualquer produto ou serviço, seu 
conceito global, propósito, componentes e cone
xão entre os componentes terão sido especifica
dos (veja Capítulo 5) . O modelo usado para des
crever essa atividade no Capítulo 5 foi mostrado 
na Figura 5.2. Nós podemos estender esse mode
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Tabela 17.1 Responsabilidade organizacional pelo fecha mento das lacunas de qualidade. 

Principal responsabilidadeLacuna Ação requerida para garantir alta qualidade percebida organizacional 

Lacuna 1 Garantir Que haja consistência entre as especificações de Qualidade 
internas do produto ou serviço e as expectativas dos consumidores 

Marketing 
Operações 
Desenvolvimento de produto/serviço 

Lacuna 2 Garantir Que as especificações internas do produto ou serviço ve
nham ao encontro de seu conceito pretendido ou projeto 

Marketing 
Ope raçõe s 
Desenvolvi mento de produto/serviço 

Lacuna 3 Garantir Que o produto ou serviço real esteja conforme com seus ní
veis de Qualidade internamente especificados 

Operações 

Lacuna 4 Garantir Que as promessas feitas aos consumidores relativamente 
ao produto ou serviço possam na realidade ser propiciadas pela 
operação 

Marketing 

lo para incluir as atividades que visam garantir 
que os produtos e serviços sejam de fato feitos 
conforme suas especificações. Essa é a atividade 
do planejamento e controle de qualidade (veja Fi
gura 17.6). O planejamento e controle de qualida
de pode ser dividido em seis passos seqüenciais. 

Passo 1 Definir as características de quali
dade do produto ou serviço. 

Passo 2 Definir como medir cada caracte
rística de qualidade. 

Passo 3 Estabelecer padrões de qualidade 
para cada característica de quali
dade. 

Passo 4 Controlar qualidade em relação a 
esses padrões. 

Passo 5 Encontrar e corrigir causas de má 
qualidade. 

Passo 6 Continuar a fazer melhoramentos. 

Este capítulo tratará dos passos 1 a 4. Os pas
sos 5 e 6 são tratados nos Capítulos 18, 19 e 20. 

Marketing 

Expectativas 

Desenvolvi
mento do pro- I ~ 


duto ou serviço 
 Especificações 
,-__~_..' do produto/serviço): 

Produção 
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bl.§"F' 17.6 O ciclo do projeto do produto ou serviço inclui qualidade, planejamento e controle. 
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Tabela 17.2 Características de qualidade para um carro e para uma viagem aérea. 

Característica CarfO Viagem aérea
de qualidade 

Funcionali dade Velocidade. ace leração. consumo de combustível, 
dirigibil idade. aderência etc. 

Segurança e duração da jo rnada, refeições e 
drinques a bordo, serviços de reservas de carros 
e hotéis 

Aparência Estética, forma, acabamento, folgas nas portas etc Decoração e limpeza dos aviões, das salas de es
pe ra e tripulação 

COhfiabi lidade Tempo médio entre falhas Manutenção dos horários de vôo anunciados 

Du rabilidade Vida útil (com reparo ) Atualização co m as tendências da indústria 

Recuperação Facilidade de reparo Solução de falhas nos serviços 

Contato Con hecimento e cortesia do pessoal de vendas Conhecimento, cortesia e sensibilidade do pes
soal da companhia aérea 

Passo 1 - Definir as características de 
qualidade 

Muito do que define a "qualidade" de um 
produto ou serviço terá sido especificado no pro
jeto. No entanto, nem todos os detalhes de proje
to de um produto ou serviço são úteis no contro
le da qualidade de sua produção. Por exemplo, o 
projeto de um televisor pode especificar que seu 
gabinete externo seja feito de um material em 
particular. Cada televisor não é, todavia, checado 
para ter certeza de que o gabinete é de fato feito 
daquele material. São as conseqüências das espe
cificações do projeto que são examinadas - a 
aparência do gabinete e a nitidez de imagem, por 
exemplo. 

Essas conseqüências para o planejamento e 
controle de qualidade do projeto são chamadas 
características de qualidade do produto OU servi
ço. A Tabela 17.2 mostra urna lista de caracterís
ticas de qualidade que são geralmente úteis, mas 
os tennos precisam de uma explicação lUll pouco 
maior. 

Funcionalidade significa o quão bem o pro
du to ou serviço faz o rrabaIho para o qual foi 
destinado. Isso inclui seu desempenho e suas ca
ractelÍsúcas. Aparência refere-se às características 
sensoriais do produto ou serviço: seu apelo esté
tico, visual, sensorial sonoro e olfativo. Confiabi
lidade é a consistência do desempenho do produ
to ou serviço no tempo, ou o tempo médio no 

qual ele desempenha em sua faixa tolerada de 
desempenho. Durabilidade significa a vida útil to
tal do produto ou serviço, supondo ocasionais re
paros e modificações. Recuperação significa a fa
cilidade com que os problemas do produto ou 
serviço podem ser retificados ou resolvidos. Con
tato refere-se à natureza do contato pessoa a pes
soa que pode acontecer. Por exemplo, poderia in
cluir a cortesia, a empatia, a sensibilidade e o 
conhecimento do pessoal de contato. 

Colocando o dinheiro onde o erro está8 

No mundo dos bancos de varejo, os custos de má 
qualidade estão aumentando epelo menos alguns custos 
são impostos espon aneamente. Agora, alguns bancos 
estão dispostos a pagar em dinheiro a seus clientes por 
cada erro que eles cometem. Centrebank. o serviço de 
banco por telefone do Bank of Scotland, é um desses 
bancos que estão colocando seu dinheiro onde está o 
erro Ele paga pelo menos f 10 para os clientes caso o 
banco cometa algum erro. 

I'Nós acreditamos que já temos um bom nível 
de serviço", diz o banco. "Não estamos dizendo 
que queremos cometer erros, mas queremos de
monstrar a nossos clientes que estamos determi
nados a oferecer um bom serviço. " 

Um dos primeiros esquemas de Qualidade desse 
tIpO começou no Colorado National Bank de Denver. Ele 

8 Centrebank says sorry with cash. The Times, 19 
June 1994; BROWING. D. D. Put your money where your 
mouth is. Bank Marketrng, v. 2 1, n° 9, 1989. 



usou o slogan "colocando o dinheiro onde o erro está". 
Sua estratégia era simples: Se "qualidade" era rea lmente 
garantida para os clientes, então a relação com os con
sumidores deveria ser reforçada. Oprograma tinha três 
princípios fundamentais: 

• A atenção, precisão e cortesia do serviço entregue de
veriam ser garantidos. 

• 	Os sistemas deveriam ser monitorados em função de 
sua amabilidade e ao pessoal de contato deveria ser 
dado poder de decisão para influenciar situaQões em 
que a qualidade do serviço poderia ser melhorada. 

• 	Que fosse fácil que os clientes expressassem sua opi 
nião sobre os serviços, e para Que fossem informados 
dos progressos. 

Os clientes não deveriam esperar mais Que três mi
nutos na fila do caixa, mais Que cinco minutos para aten 
dimento gerencial, finanças pessoais, ou assistência ao 
cliente, e deveriam ser recebIdos de maneira amigável, 
saudados pelo nome e receber resposta no dia seguinte, 
de perguntas ou pedidos de empréstimo pessoal. Ao 
mesmo tempo, não menos que 100% de precisão em 
todo o processo deveria ser esperado. Oesquema exigia 
que o banco: 

"desse uma nota de $ 5 em nome do presidente. 
ca da vez que o consumIdor tivesse alguma razão 
para reclamar, em razão de falha do sistema Oll 
de comportamento dos funcionários ". 

Nenhum problema era considerado pequeno osun
ciente que não valesse uma compensação de $ 5 - se 
merecesse uma menção de decepção, então $ 5 seria um 
preço peq ueno a ser pago, para recuperar a boa vontade 
de um cliente. No entanto. nenhum pagamento havia 
ocorrido algum tempo depois do lançamento do esquema. 

Questões 

1. 	 Quais as condições que você acha devem ser conse
guidas pela produção antes que se possa Introduzir 
um esquema como esse? 

2. 	Quais as vantagens desse tipo de esquema, tanto do 
ponto de vi sta do consumidor como da produção? 

3. Que problemas ele poderia causar? 

Passo 2 - Decidir como medir cada 
característica 

Essas características devem ser definidas de 
tal forma que possam ser medidas e então con
troladas. Isso envolve tomar uma característica 
de qualidade geral como a "aparência" de um 
carro e desdobrá-la o máximo possível em seus 
elementos constituintes. Por exemplo, "aparên-
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da" como tal é difícil de medir, mas "precisão de 
cores", "acabamento de superficie", "número de 
arranhões visíveis" são todos capazes de serem 
descritos de maneira mais objetiva. Eles podem 
mesmo ser quantificados. 

O processo de desagregação das característi
cas de qualidade em seus sub componentes men
suráveis, todavia, fazem com que características 
percam algo de seu significado. Por exemplo, 
uma lista de combinações de cores quantificadas, 
a "rusticidade" ou "uniformidade" do acabamen
to de superfície e o número de arranhões visíveis 
não traz tudo sobre a aparência de um produto. 
Os consumidores vão reagir mais a fatores outros 
do que esses: a forma geral e o caráter do carro, 
por exemplo. Muitos dos fatores perdidos pela 
desagregação da "aparência" em suas partes 
mensuráveis, todavia, são definidos no projeto do 
carro mais do que na fonua como é produzido. 

Algumas das características de qualidade de 
um produto ou serviço não podem ser medidas. 
A "cortesia" do pessoal de uma empresa de avia
ção, por exemplo, não tem nenhuma medida 
quantificada objetiva. Ainda assim, operações de 
alto contato com consumidores, como as empre
sas de aviação, dão grande importância para a 
necessidade de garantir a cortesia de seu pessoaL 
Em casos como esse, a operação terá que tentar 
medir as percepções de cortesia dos consumidores. 

Variáveis e atributos 

As medidas usadas pelas operações para 
descrever caracteristicas de qualidade são de dois 
tipos: variáveis e atributos. Variáveis são as que 
podem ser medidas numa escala continuamente 
variável (por exemplo comprimento, diâmetro, 
peso ou tempo) . Atributos são as que são avalia
das pelo julgamento e são dicotômicas, isto é, 
têm dois estágios (por exemplo, certo ou errado, 
trabalhar ou não trabalhar, parecer OK ou não 
OK). A Tabela 17.3 categoriza algumas das medi
das que podem ser usadas para características de 
qualidade do carro e da viagem aérea. 

Passo 3 - Estabelecer padrões de 
qualidade 

Quando os gerentes de produção já identifi
caram como as características de qualidade po
dem ser medidas, precisam de um padrão de 
qualidade contra o qual elas possam ser checa~ 
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Tabela 17.3 Medidas variáveis e atributos para caracterlsticas de qualidade. 

Carro Jornadas aéreasCaracterrstica 
de qualidade Variável Atributo Variável Atributo 

Funcionalidade Características de ace
leração e frenagem da 
plataforma de testes 

Aparência Número de man has 
visíveis no carro 

Confiabilidade Tempo médio entre fa
lhas 

Durabilidade Vida do carro 

Recuperação Tempo entre a desco
berta da falha e sua re
cuperação 

Contato Nível de ajuda propor
cionado pelo pessoal 
de vendas 
(Escala de 1 a 5) 

A qualidade de diriglbi
lidade ê satisfatória? 

A cor co rresponde à 
especificação? 

A confiablJi dade é sa
tisfatória? 

A vida útil está de acor
do com o previsto? 

A assistência técn ica 
do carro é aceitável? 

Os con sumidores sen
tIram-se bem servi
dos? 
(Sim ou não) 

Número de jornadas 
que realmente chega
ram a seu destino 
(í. e., não bateram) 

Número de assentos 
não limpos de maneira 
satisfatória 

Proporção das jorna
das que chegaram 
pontualmente 

Número de vezes que 
a concorrência inovou 
o serviço antes 

Proporção de falhas 
nos serviços resolvi
das de maneira satisfa
tória 

Os consumidores sen
tem -se bem tratados 
pelo pessoal. 
(Escala de 1 a 5) 

A comida era aceitável? 


A tripulação estava 

bem vestida? 


Houve alguma recla

mação? 


Geralmente, a compa

nhia aérea atualiza 

seus serviços de forma 

satisfatá ria? 


Os consumidores sen

tem que o pessoal lida 

satisfatoriamente com 

as reclamações? 


Os consumidores sen

tiram que o pessoal foi 

útil? 

(Sim ou não) 


das, de outro modo não saberiam se elas indicam 
bom ou mau desempenho. Por exemplo, suponha 
que, em média, um passageiro em cada 10.000 
reclama sobre a comida. A empresa de aviação 
deve olhar isso como bom, porque parece haver 
9.999 passageiros em 10.000 satisfeitos? Ou 
deve olhar isso como mau, porque se um passa
geiro reclama deve haver outros que, apesar de 
insatisfeitos, não reclamam? Ou se esse nivel de 
reclamações é amplamente semelhante ao de ou
tras empresas de aviação, deve-se olhar isso 
como sua qualidade apenas satisfatória? Enquan
to parece ser adequado ter um padrão absoluto 
que é perfeição - e de fato lutar por isso, usar 
perfeição como padrão operacional poderia tanto 
ser desmoralizante como caro. A maioria dos 
produtos manufatu rados e serviços entr gues 
não é "perfeita". enhum carro vai durar para 
sempre. Nenhuma empresa de aviação pode ga
rantir que sempre haverá assentos disponiveis em 
seus aviões. 

o padrão de qualidade é o nível de qualida
de que defme a fronteira entre o aceitável e o 
inaceitável. Tais padrões podem bem ser limita
dos por fatores operacionais, como o estado da 
tecnologia na fábrica e os limites de custos de fa
zer o produto. Ao mesmo tempo, todavia, eles 
precisam ser adequados às expectativas dos con
sumidores. Os padrões de confiabilidade de um 
relógio podem ser de 10 anos sem necessidade 
de conserto, para a disponibilidade de lugares da 
empresa de aviação pode ser de que assentos de
vem estar disponíveis 95% do tempo, e assim por 
diante. 

Qualidade nos Vinhos Torres 

Em 1870, Jaime Torres regressou a sua Catalunha 
nativa, depois de buscar a sorte em Cuba, quando seu ir
mão mais velho herdou as terras da família. Ele fundou a 
empresa Que hoje é a maior produtora independente de 
vinhos da Espanha, com uma produção de mais de 17 



milhões de garrafas por ano, além de 6 milllões de garra
fas de brandy. O sucesso da empresa (ainda fami liar) é 
produto do esforço dedicado para manter a qualidade e a 
consistência de seus produtos. Isso começa nos vinhe
dos. Desde os anos 60, eles vêm experimentando combi
nar variedades especiais de uvas com microcllmas parti
culares em suas propriedades, plantando segundo 
padrões que preservam os níveis de água no solo, e 
usando técn icas de cultivo quesão ambientalmente ami
gáveis, como o arado guiado a laser, que elimina o uso 
de herbicidas químicos Apesar de a maior parte da co
lheita ser feita à mão, a colheita mecanizada não apenas 
economiza tempo e dinheiro, como também permite Que 
as frutas sejam colhidas mais frescas durante a noite e 
de manhã cedo, o que melhora a qualidade. Os tratores 8 

os caminhões que transportam as uvas oolhidas são des
carregados em caçambas resfriadas, onde sistemas de 
controle de precisão, coordenados por computadores, 
permitem aavaliação imediata da qualidade e maturidade 
da uvas. Os vinhos são fermentados em impressionantes 
torres de aço inox. Todas elas são equipadas com siste 
mas de refrigeração, para que o suco da uva seja fermen
tado na tempe ratura correta. o que permite que os aro
mas naturais sejam preservados. Os porões da Torres. 
onde os vinhos são envelhecidos, estendem-se por dois 
quilômetros de frias e escuras galerias subterrãneas, que 
abrigam mais de 11.000 barris de carvalho. O uso de no
vos barris de carvalho para envelhecer os melhores vi
nhos exige investimentos substanciais, mas é um fator 
essencial na obtenção da maior Qualidade. O vinho é en
tão 	 engarrafado na moderna planta de engarrafamento 
da empresa, depois do que é envelhecido na garrafa na 
sede da empresa perto de Vi lafranca. 

Questões 

1. 	 Que constitui a qualidade para os produtos da Torres? 

2. 	Mapeie os vários estágios na produção de vinhos e 
identifique o que influencia a qualidade em cada es
tágio. 

3. 	 O que você acha que a Torres faz, ou pode fazer, para 
ter uma produção ambientalmente correta? 

Passo 4 - Controlar a qualidade contra 
os padrões 

Depois de estabelecer os padrões adequa
dos, a produção vai então precisar checar se os 
produtos ou serviços estão confonne os padrões. 
Haverá momentos nos quais os produtos ou ser
viços não estarão conforme os padrões. O Capítu
lo 19 trata da questão de o que a operação pode 
fazer quando as coisas dão errado. Aqui estamos 
preocupados com corno as operações podem ten-
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tar garantir que a operação faça as coisas direito, 
na primeira vez, sempre. No que concerne aos 
gerentes, isso envolve três decisões. 

1. 	 Onde as operações deveriam· checar se 
estão confonne os padrões? 

2. 	 Eles devem checar cada produto ou ser
viço ou usar uma amostra? 

3. 	 Como as checagens devem ser feirns? 

Onde as checagens deveriam acontecer? 

A tarefa-chave para gerentes de produção é 
identificar os pontos de controle críticos nos 
quais os serviços, produtos ou processos preci 
sam ser checados, para garantir que os processos, 
produtos ou serviços estejam conformes às espe
cificações. Há três momentos principais nos quais 
as checagens podem ser feitas : no início do pro
cesso, durante o processo e depois do processo. 

No inicio do processo, os recursos de entrada 
a serem transformados poderiam ser inspeciona
dos, para garantir que estejam conforme as espe
cificações. Por exemplo, uma manufatura de car
ro pode desejar checar que os faróis que são 
fornecidos para a sua produção estejam dentro 
da especificação correta. Uma empresa aérea 
pode checar se a comida que chega é satisfatória. 
Uma casa noturna pode desejar checar na entra
da se seus convidados estão trajados adequada
mente. Uma universidade vai checar candidatos 
para garantir que eles tenham grande chance de 
passar pelo programa. 

Durante o processo, as checagens podem 
acontecer em qualquer estágio, ou de fato em to
dos os estágios, mas existem alguns pontos parti
cularmente críticos no processo nos quais as ins
peções podem ser importantes (veja o quadro da 
Polaroid, que é um bom exemplo disso):9 

• 	antes de uma parte do processo particu
larmente custosa; 

• 	antes de uma série de processos durante 
os quais a checagem pode ser difícil; 

• 	 imediatamente depois de parte do proces
so com alta taxa de defeitos ou pontos de 
falha; 

9 Baseado em WILD, R. Production and operations 
mlITlogement. CasseJJ, 1989. 
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• 	 antes de uma parte do processo que pode 
esconder problemas ou defe itos prévios; 

• 	 antes de um "ponto sem volta", depois do 
qual retificação e recuperação podem ser 
impossíveis; 

• 	 antes que dano em potencial ou perturba
ções possam ser causados; 

• 	 antes de uma mudança de responsabilida
de funcional. 

As checagens também podem ocorrer depois 
do processo em si, para garantir que o produto ou 
serviço esteja conforme suas especificações, ou 
que os consumidores estejam satisfeitos com o 
serviço que receberam. 

Checar cada produto e serviço ou usar uma 
amostra? 

Tendo decidido os pontos nos quais os bens 
ou serviços serão checados, a próxima decisão é 
quantos dos produtos ou serviços checar. Embora 
pareça ideal checar cada produto que é produzi 
do, ou cada serviço prestado, há muitas razões 
pelas quais isso pode não ser sensato: 

• Pode ser perigoso inspecionar todo o item 
ou cada parte constituinte. Um médico, 
por exemplo, checa somente uma peque
na amostra de sangue, em vez de tomar 
todo o sangue do paciente, porque isso 
pode ser perigoso para a vida. As caracte
rísticas dessa amostra são consideradas 
representativas do restante do sangue do 
paciente. 

• A checagem de cada produto ou de 	cada 
consumidor pode destruir o produto ou 
interferir com o serviço. Seria inapropria
do para uma manufatura de lâmpadas 
checar a extensão da vida de cada lâmpa
da que deixasse a fábrica, já que isso 
acarretaria o teste destrutivo de cada 
lâmpada. Da mesma forma, não seria 
apropriado para um maitre ou um guia 
turístico checar se seus clientes estão 
gostando da refeição ou se divertindo a 
cada 30 segundos. 

• Checar cada produto ou serviço consumia 
muito tempo e, portanto, seria muito cus 
toso. Por exemplo, pode simplesmente 
não ser factível checar cada item de uma 

máquina lllJetora de plástico de grande 
volume ou proibitivamente caro checar os 
sentimentos de cada usuário de ônibus 
em uma grande cidade a cada dia. 

O uso de checagem 100%, mais que tudo, 
não garante que todos os defeitos ou problemas 
sejam identificados por algumas razões. 

• 	 Fazer as checagens pode ser inerentemen
te difÍcil. Por exemplo, apesar de um mé
dico poder considerar todos os procedi
mentos de teste corretos para checar uma 
doença particular, ele pode nem assim ter 
certeza do diagnóstico. 

• 	 O pessoal fica fatigado após um período 
de tempo inspecionando itens repetitivos, 
onde é fácil cometer erros (por exemplo, 
tente contar o número de letras desta pá
gina. Conte-os novamente para ver se 
você consegue o mesmo resultado!). 

• 	As medidas de qualidade podem não ser 
claras e o pessoal que faz as checagens 
pode não saber precisamente o que pro
curar. Por exemplo, como um entrevista
dor pode, tratando-se de seleção de can
didatos para vagas em universidades, 
realmente dizer se um estudante vai ter o 
comportamento correto para com o grupo 
de trabalho ou ser aplicado? 

• Informação 	errada pode ser dada. Por 
exemplo, apesar de todos os consumidores 
em um restaurante poderem dizer ao mai
tre, quando perguntados, que "tudo está 
bem", eles podem realmente ter sérias re
servas sobre a comida ou seu tratamento. 

A Polaroid derrota a escuridão10 

Muitas empresas têm algum estágiO da produção 
que, por alguma razão, é mais importante não errar que 
em outros. A fábrica da Polaroid em Dumbarton na Escó
cia é a maior planta de filmes da Europa, espeCializada na 
produção de cartuchos de filmes instantâneos. Nesse 
processo, um dos estágios mais críticos tem que ocorrer 
no escuro. Checagens de qualidade são importantes em 
todos os estágios, mas especialmente durante o estágio 
que é sensível à luz. 

"Nós decidimos ter cuidado para que o está
giOsensível à luz seja confiável e que a qualida

10 Discussão com os funcionários da empresa. 



de que nós vamos conseguir com aquele estágio 
seja previsível. Uma vez que a linha é posta em 
produção, há um nível muito alto de interrupção 
se tivermos que parar e abrir o quarto escuro. 
Para pequenos problemas, como alinhamento, 
nós podemos apenas ajustar o processo e suca
tear o pouco que foi produzido. Em circunstân
cias mais drásticas, nós paramos o processo e 
aceitamos a perda de produtos que são processa
dos ao abrir o estágio escuro. " 

A natureza crítica do "estágio escuro" tem direcio
nado os esforços da empresa para assegurar que seja o 
mais livre de erro possível. As taxas de erros para esse 
estágio no processo agora são pequenas tanto em ter
mos absolutos ou co mo proporção de todos os proble
mas de qualidade que ocorrem na planta. Isso foi atmgi
do com melhor projeto de tec nologia de processo, 
trabalhando-se com os fo rnecedores. ajustando compo
nentes-chaves antes de pôr a linha em produção, eprovi
denciando instalações de contingência. 

Questões 

1. 	 Por que a qualidade é especialmente importante para 
um produto como o filme Pola roid? 

2. 	 Por que um entend imento do comportamento do 
processo de fabricação do filme é particularmente 
importante para a Polaroid7 

Erros do Tipo I e do Tipo I1 

Usar uma amostra para tomar uma decisão 
sobre a qualidade de produtos ou serviços, ape
sar de requerer menos tempo do que 100% de 
checage~ tem, de fato, seus próprios problemas 
inerentes. Como qualquer atividade de decisão, 
podemos decidir errado. Tornemos o exemplo de 
um pedestre que espera para atravessar uma rua. 
Ele tem duas principais decisões: se continua es
perando ou se atravessa Se há uma parada no 
tráfego e o pedestre atravessa, então uma deci
são correta foi tornada. De maneira sirnilar, se 
aquela pessoa continua a esperar porque o tráfe
go é por demais denso, então novamente tomou 
a decisão correta. Há dois tipos de decisão in
correta ou erros, contudo. Uma decisão incorre
ta seria se ele decidisse atravessar quando não 
houvesse uma parada adequada no tráfego, re
sultando em um acidente - esse é referido como 
um erro do Tipo 1. Outra decisão incorreta ocor
reria se ele decidisse não atravessar, apesar de 
haver uma adequada lacuna no tráfego - esse é 
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chamado erro de Tipo lI. Ao atravessar a rua, 
portanto, há quatro saídas que são resumidas na 
Tabela 17.4. 

Tabela 17.4 Erros do Tipo 1 e do Tipo II para um 
pedestre que atravessa a rua. 

Condições da estrada 

Decisão Inseguras Seguras 

Atravessar Erro do Tipo I Decisão correta 


Esperar Decisão correta Erro do Tipo II 


Os erros do Tipo I são aqueles em que uma 
decisão de fazer alguma coisa foi tomada e a si
tuação não garantia que aquilo pudesse ser feito. 
Os erros do Tipo II são aqueles em que nada foi 
feito, ainda que uma decisão de fazer devesse ter 
sido tomada e a situação de fato garantia que 
isso pudesse ser feito. Por exemplo, se um instru
tor escolar checa o trabalho de uma amostra de 
20 em 1.000 alunos e todos os 20 alunos na 
amostra foram reprovados, o inspetor pode che
gar à conclusão de que todos os alunos foram re
provados. Na realidade, a amostra por acaso con
tinha 20 dos 50 alunos que falliaram no curso. O 
inspetor que assumisse alta taxa de falha estaria 
fazendo um erro do Tipo I. Al ternativamente, se 
o inspetor checasse 20 trabalhos de alto padrão, 
poderia concluir que todos os trabalhos dos alu
nos eram bons, apesar de terem sido dados, ou 
terem sido escolhidos, somente os bons trabalhos 
de toda a escola. Esse teria sido um erro do Tipo 
11. Apesar de essas situações não serem prováveis, 
elas são possíveis. Portanto, qualquer procedi
mento de amostragem tem que estar alerta para 
esses riscos. 

Como as checagens devem ser feitas ? 

Na prática, a maioria das operações vai usar 
a forma de amostragem para checar a qualidade 
de seus produtos ou serviços. A decisão então é 
que tipo de procedimento de amostragem adotar. 
Há dois métodos diferentes de uso comum, para 
checar a qualidade de uma amostra de produto 
ou serviço de modo a fazer inferências sobre toda 
a saída da operação. Ambos os métodos levam 
em conta os riscos estatís ticos envolvidos em 
amostragem. 
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o primeiro e de longe o mais conhecido, é 
o procedimento chamado controle estatístico de 
processo (statistical process contrai - SPC) . O SPC 
preocupa-se com a amostragem do processo du
rante a produção dos bens ou a entrega dos ser
viços. Com base nessa amostragem, as decisões 
são tomadas sobre se o processo está "sob con tro
le", isto é, se está operando como devia. O segun
do método é chamado am ostragem de aceitação e 
preocupa-se mais em olhar se um lote de mate
riais de entrada ou de saída ou os consumidores 
são aceitáveis ou não. O restante deste capítulo 
preocupa-se com esses dois métodos de planeja
mento e controle de qualidade. 

Estatísticas cirúrgicas11 

Entender a natureza de erros do Tipo I ou Tipo li é 
uma parte essencial do planejamento de Qualidade de 
Qualquer cirurgião. Tome como exemplo a conhecida 
operação de apêndice, Que é a remoção do apêndIce Que 
está infeccionado ou inflamado. A remoção é necessária, 
porque há o risco do apêndice arrebentar e causar a peri
tonite, infecção Que pode ser fatal. Oprocedimento cirúr
gico em si é uma operação simples, embora sempre 
exista risco em operações invasivas Que necessitam de 
anestesia geral. Além disso, Qualquer procedimento ci
rúrgico é caro. Ocusto das 250.000 operações de apên
dices Que ocorrem nos EUA é de aproximadamente $ 
4.500 por operação. Infelizmente, a apendicite é difícil de 
ser diagnosticada com precisão. Ouso de raios X permi
te o diagnóstico apenas 10% das vezes. Agora, porém, 
uma nova técnica desenvolvida pelo Massachusetts Ge
neral Hospital em Boston diz ser capaz de identificar 
100% de casos verdadeiros de apendicite antes que a ci
rurgia ocorra. A nova técnica (Tomografia Computadori
zada Facada do Apêndice) usa imagens espirais de raIOs 
X com um contraste especial. Ela escaneia apenas as 
partes relevantes do corpo, portanto a exposição aos 
raios X não é tão grande como em técnicas convencio
nais. A técnica também pode representar um diagnóstico 
alternativo Quando uma operação de apêndice não é ne
cessária. Ainda mais importante é a que economia poten
cial pode ser grande. Oteste em si custa menos de $ 250, 
o Que significa Que cada cirurgia evitada paga 20 testes. 

Questões 

1. 	 Como este novo teste muda a possibilidade de erros 
do Tipo I e erros do Tipo li? 

2. 	Por Que isso é importante? 

11 Scan avoids needless appendectomy. The Sunday 
Times, 23 Feb. 1997. 

CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO 
(statístical process control - SPC) 

O controle estatístico de processo preocu
pa-se com checar um produto ou serviço durante 
sua criação. Se há razões para acreditar que há 
um problema com o processo, ele pode ser inter
rompido (onde é possível e adequado) e os pro
blemas podem ser identificados e retificados. Por 
exemplo, um aeroporto internacional regular
mente pode perguntar a uma amostra de consu
midores se a limpeza de seu restaurante é satisfa
tória. Se um número inaceitável de consumidores 
em uma amostra é encontrado infeliz, a gerência 
do aeroporto pode ter que considerar melhorar 
os procedimentos locais para limpeza das mesas. 
De maneira similar, uma manufatura de carros 
periodicamente vai checar se uma amostra dos 
painéis das portas está conforme os padrões, de 
modo a saber se o equipamento que os produz 
está desempenhando corretamente. Novamente, 
se uma amostra sugere que pode haver proble
mas, então as máquinas terão que ser paradas e 
o processo checado. 

Gráficos de controle 

O valor do SPC, todavia, não é só fazer che
cagens de uma simples amostra, mas também 
monitorar os resultados de muitas amostras ao 
longo de um período de tempo. Ele faz isso usan
do gráficos de controle para ver se o processo está 
desempenhando como deveria, ou, alternativa
mente, se está saindo de controle. Se o processo 
de fato parece estar saindo de controle, então pas
sos podem ser dados antes que haja um problema. 

A maioria da operações faz gráficos de de
sempenho de qualidade de alguma forma. A Fi
gura 17.7, ou alguma coisa similar a ela, pode 
ser encontrada em quase todas as operações. O 
gráfico poderia, por exemplo, representar a por
centagem dos consumidores de uma amostra de 
1.000, em cada mês, insatisfeitos com a limpeza 
do restaurante. Enquanto a quantidade de insa
tisfação for aceitavelmente pequena, o processo 
está sob controle. Entretanto, o gerenciamento 
deve preocupar-se se ela tiver continuamente au
mentado ao longo do tempo e pode desejar in
vestigar por que isso acontece. Nesse caso, o grá
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*por exemplo: Uma variável como resistência média ao impacto de amostras de pautas 
ou 
Um atributo como porcentagem de uma amostra de consumidores que 
estão insatisfeitos com a limpeza. 

Wai!iji 17.7 Plotando tendência de medidas de qualidade. 

fico de controle está mostrando a medida de um 
atributo de qualidade (satisfeitos ou não). 

Alternativamente, o gráfico poderia facil
mente representar a resistência média ao impac
to de amostras de portas selecionadas a cada se
mana (uma variável). Novamente, há evidência 
de uma tendência clara. Dessa vez, contudo, a 
medida de qualidade parece estar melhorando. 
Este gráfico pode ser tão perturbador para a ma
nufatura de carro, quanto a pesquisa do aeropor
to para o gerenciamento do aeroporto. Se a resis
tência ao impacto estiver movendo-se para cima 
do nível "necessário", poderia indicar que mate
rial demais está sendo usado no processo. Certa
mente, se as razões da tendência para cima são 
desconhecidas, a gerência da operação deveria 
querer investigar as causas. 

Procurar tenàências é um Uso importante 
dos gráficos de controle. Se a tendência sugere 
que o processo está ficando constantemente pior, 
então valerá a pena investigar o processo. Se a 
tendência está constantemente melhorando, ain
da pode valer a pena investigar tentando identifi
car o que e.stá acontecendo, que está fazendo o 
processo melhor. Essa informação pode então ser 
compartilhada com outras partes da organização, 
ou, por outro lado, o processo pode ser parado, 
já que a causa poderia estar acrescendo desne
cessariamente despesas à operação. 

Variação na qualidade de processo 

Causas comuns 

Os processos dos gráficos da Figura 17.7 
mostraram tendência para cima. A tendência não 
era nem fixa nem uniforme, todavia. Ela variava 
algumas vezes para cima, algumas vezes para 
baixo. Todos os processos variam em alguma me
dida. Nenhuma máquina vai dar precisamente o 
mesmo resultado a cada vez que é usada. Todos 
os materiais variam um pouco. O pessoal de ope
rações difere marginalmente na forma como de
sempenha, cada vez que desempenha uma tare
fa. Mesmo o ambiente no qual os processos 
acontecem vai variar. Dado isso, não é surpreen
dente que a medida de qualidade (atributo ou 
variável) também vai variar. As variações que de
rivam dessas causas comuns nunca podem ser in
teiramente eliminadas (apesar de poderem ser 
reduzidas) . 

Por exemplo, se uma máquina está enchen
do caixas com arroz, ela não vai colocar exata
mente o mesmo peso de arroz em cada caixa que 
enche; haverá alguma variação em torno de um 
peso médio. Quando a máquina está em uma 
condição estável (isto é, nenhum fator excepcio
nal está influenciando seu comportamento), cada 
caixa poderia ser pesada e poderia ser feito um 
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Uh"" 17.8 Variação natural no processo de enchimento pode ser descrita por uma distribuição normal. 

histograma com os pesos obtidos. A Figura 17.8 
mostra como o histograma poderia ser desenvol
vido. As primeiras caixas pesadas poderiam ficar 
em algum lugar dentro da variação natural do 
processo, porém mais provavelmente estarão em 
torno do peso médio (veja Figura 17.8 (a) ) . À 
medida que mais caixas são pesadas, elas clara
mente mostram a tendência de ficar próximas da 
média do processo (veja Figura 17.8 (b) e (c)). 
Depois de muitas caixas terem sido pesadas, elas 
formam uma distribuição mais uniforme (Figu ra 
17.8 (d ) que pode ser desenhada como um,J 

histograma (Figura 17.8 (e)) , que se aproximará 
da distribuição de variação do processo (Figura 
17.8 (f)). 

Usualmente, esse tipo de variação pode ser 
descrito por uma distribuição nonnal com 99,7% 
da variação dentro de ± 3 desvios-padrão. 

Nesse caso, o peso do arroz nas caixas é des
crito por uma distribuição com uma média de 
206 gramas e um desvio-padrão de 2 gramas. A 
questão óbvia para qualquer gerente de produ
ção seria "essa variação no desempenho do pro
cesso é aceitável?" A resposta vai depender da fai
xa aceitáve1 de pesos que pode ser tolerada pela 
operação. Essa faixa é chamada fa ixa de tolerân
cia, ou fa ixa de especificação . Se o peso do arroz 
numa caixa é muito pequeno, a organização 

pode infringir regras/leis de etiquetagem; se é 
muito grande, a organização está jogando fora 
muito de seu produto de graça. 

CapabUidade do processo 

A capabilidade do processo é a medida da 
aceitabilidade da variação do processo. A medida 
mais simples de capabilidade (Cp) é dada pela ra
zão entre a faixa de especificação e a variação 
"natural" do processo (isto é, ± 3 desvios-pa
drão). 

C 
p 

= LST - LIT 
6s 

onde: LST 

LIT 

= 

= 

limite superior de to lerância 

limite inferior de tolerância 

s = desvio-padrão da variabilidade do 
processo. 

No caso do processo de enchimento: 

Geralmente, se Cp de um processo é maior 
do que um, é considerada indicativa de que o 
processo é "capaz" e se Cp é menor do que um, 
indica que o processo é "não capaz", pressupon
do uma distribuição normal (veja Figura 17.9 
(a), (b) e (c)) . A simples medida de Cp pressupõe 
que a média da variação do processo está no 
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mail" 17.9 Capabilidade do processo compara a variação natural do processo com a faixa de especifica
ção que é requerida. 

ponto médio da faixa de especificação . Freqüen Faixa de especificação = 214 - 198 = 16 g 
temente, todavia, a média do processo é viesada Variação natural de processo = 6 x desvio-padrão 
em relação à faixa de especificação (veja Figura 

=6 x 2=12g17.9 (d)). Nesses casos, são necessários índices 
de capabilidade unilateral para compreender a 

Cp = capabilidade do processocapabilidade do processo. 
LST - LlT 

' d' '1 1 ' I LST - XIn Ice um atera supenor us = --- 65 
35 

214 -198 16 
' d ' 'I 1 ' c' I' X - LITIn Ice um atera Inlenor UI = --- 6x2 12 

35 
= 1,333 

onde X = média d.o processo, 
Se a variação natural do processo de enchimento 

Algumas vezes, somente o inferior dos dois mudasse para ter uma média de processo de 210 gra
mas, mas o desvio-padrão do processo permanecesse 2índices unilaterais para um p rocesso é usado 
gramas: para indicar sua capabilidade (Cpk) , 

C =214-210 =.i=0666Cpk = mín, (Iui, Ius) 
pu 3x2 6 ' 

Cpf = 210-198 =!? = 2,000Exercício resolvido 3x 2 6 

No caso do processo de enchimento das caixas de 
 Cpk = min, (0,666, 2,000)arroz, descrito anteriormente, a capabilidade do processo 


pode ser definida da seguinte maneira: =0,666 
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Wq"I' 17.10 Gráfico de controle para a resistência a impacto de portas. 

Causas de variação assinaláveis 

Nem todas as variações em processo resu1~ 
tam de causas comuns. Pode haver alguma coisa 
errada com processo, que é assinalável (identifi
cável) a uma causa particular e previsível. O 
equipamento pode estar gasto ou ter sido mal 
preparado. Um membro não treinado da equipe 
pode não estar seguindo os procedimentos pres
critos para o processo. As causas dessas variações 
são chamadas causas assinaláveis. A questão para 
o gerenciamento da operação é se os resultados 
de qualquer amostra em particular, quando colo
cados no gráfico de controle, simplesmente re
presentam a variação devida a causas comuns ou 
devida a alguma causa assinalável específica e 
corrigível. A Figura 17.10, por exemplo, mostra o 
gráfico de controle para a r sistência média ao 
impacto de amostras de portas tomadas ao longo 
do tempo. Como em qualquer processo, os resul
tados variam, mas os últimos três pontos pare
cem estar abaixo do usual. A questão é se isso é 
uma variação natural ou o sintoma de alguma 
causa mais séria. A variação é o resultado de cau
sas comuns ou indica causas assinaláveis no pro
cesso? 

QUALIDADE SEIS SIGMAS DA MOTOROLA12 

Não é freqüente que os detalhes técnicos da capabi
IIdade do processo tornem-se símbolos de programa de 
qualidade total de uma empresa, mas foi o Que aconte

12 Discussão com o pessoal da empresa e liberações 
para imprensa da empresa . 

ceu com a Motorola. A Motorola é uma das maiores cor
porações industriais do mundo, fazendo componentes 
eletrônicos, semicondutores e sistemas de comunicação, 
entre outras coisas. Ela emprega mais de 100.000 pes
soas em todo o mundo em mais de 50 localidades. To
das as pessoas em todas as localidades e muitas fora da 
empresa agora ouviram falar dos objetivos de qualidade 
seis sigma d Motorol . 

Os alicerces para qualidade seis Sigma foram colo
cados alguns anos atrás, Quando a empresa decidiu so
bre a meta de "satisfação total do consumidor". De acor
do com a Motorala, isso só é atingido Quando os 
produtos são entregues quando prometidos, com ne
nhum defeito, quando o produto não apresenta falhas 
precoces e quando o produto não falha excessivamente 
em serviço. Para ating ir isso. a Motorola, inicialmente 
concentrou-se na remoção dos defeitos de manufatura. 
Ela logo percebeu, todavia, que muitos dos problemas 
eram causados por defeitos latentes, isto é, defeitos es
condidos dentro dos projetos de seus produtos. Eles po
dem não aparecer i icialmente, mas fatalmente vão cau
sar falhas no campo, A ünica forma de eliminar esses 
defeitos seria assegurar-se de que suas especificações 
de projeto fossem muito apertadas e Que os seus pro
ces os fossem, de fato, muito capazes . 

Oconceito de Qualidade seis sigma da Motorola sig
nifica que avariação natural de seus processos (± 3 des
vios-padrão) estaria no meio de sua faixa de especifica
ções. Em outras palavras, a fa ixa de especificação de 
qualquer parte ou produto deveria ser ± 6 vezes o des
vio-padrão do processo. A letra grega sigma (a) é fre
qüentemente usada para indicar o desvio-padrão de um 
processo, daí o rótulo seis sigma. Uma capabilidade de 
processo (Go) de 1 ê representada por Qualidade "3 sig
ma". Isso implica uma taxa de defeito de 2,7 defeitos por 
1 000. A Qualidade seis sigma é consideravelmente mais 



ambiciosa. Implica uma taxa de defeito de somente 3,4 
defeitos por milhão. 

Questões 

1. 	 Que capabilidade de processo implica a meta de seis 
sigma da Motorola? 

2. 	 Você acha que vale a pena tentar atingir um nível de 
conformidade tão alto? 

Para ajudar a tomar essa decisão, limites de 
controle podem ser adicionados ao gráfico de 
controle, que indica a extensão esperada da va
riação de "causas comuns". Se alguns pontos 
caem fora desses limites de controle, então o pro
cesso pode ser considerado fora de controle no 
sentido de que a variação é provavelmente devi
da a causas assinaláveis. Esses limites de controle 
poderiam ser estabelecidos intuitivamente, pelo 
exame passado da variação durante um período 
no qual o processo foi considerado livre de qual
quer variação que pudesse ser devida a causas 
assinaláveis. Por exemplo, se a pesquisa mensal 
de clientes de aeroporto usualmente inclui entre 
3 e 4% de consumidores que estão insatisfeitos 
com a limpeza dos restaurantes do aeroporto, um 
limite de controle superior poderia ser estabeleci 
do em 4% de reclamações por mês. Se a propor
ção real constatada é 4% ou mais, então a situa
ção é investigada. 

Os limites de controle podem ser estabeleci
dos de forma mais estatística, todavia, baseada 
na probabilidade de que a média de uma amostra 
particular vai diferir mais do que uma quantidade 

cn 

estabelecida da média nominal da população da 
qual é tomada. Por exemplo, se o processo que 
faz portas fosse medido para determinar a distri 
buição normal que representa sua variação devi
da a causas comuns, os limites de controle po
dem ser usados nessa d istribuição. A Figura 
17.11 mostra o mesmo gráfico de controle que a 
Figura 17.10 com a adição dos limites de contro
le colocados a ± 3 desvios-padrão, em torno das 
médias da amostra. Mostra que a probabilidade 
de o ponto final no gráfico ter sido influenciado 
por uma causa assinalável é de fato muito alta. 
Quando o processo está exibindo comportamento 
que está fora de sua faixa de "causas comuns", 
ele é dito "fora de controle". 

Com base nessa evidência isolada, todavia, 
nós não podemos estar absolutamente certos de 
que o processo está fora de controle. Existe uma 
chance pequena, mas finita, de que o ponto (apa
rentemente fora dos limites) seja apenas um dos 
raros, mas naturais, resultados na cauda da dis
tribuição, que descrevem comportamento absolu
tamente normal. Parar o processo nessas circuns
tâncias representaria um erro de Tipo I, porque o 
processo está realmente sob controle. Alternati
vamente, ignorar um resultado que na realidade 
é devido a uma causa assinalável seria um erro 
de Tipo li (veja Tabela 17.5). 

Os limites de controle são usualmente esta
belecidos a três desvios-padrão da média da po
pulação. Isso significaria que há somente 0,3% 
de chance de qualquer amostra cair fora desses 
limites por causas aleatórias (isto é, uma chance 
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W4i!Fi 17.11 	 Gráfico de controle para a resistência a impacto de portas com limites de controle adicio
nados. 
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de um erro do Tipo I de 0,3%). Os limites de 
controle podem ser estabelecidos a qualquer dis
tância da média da população, mas quanto mais 
perto os limites estiverem da população média, 
maior a probabilidade de investigar e tentar COIl

sertar um processo que, na verdade, está livre de 
problemas. Se os limites de controle são estabele
cidos a um desvio-padrão, então a chance de um 
erro de Tipo I cresce para 32%. Quando os limi
tes de controle são esrabelecidos a ± 3 desvios
padrão da média da distribuição, que descreve a 
variação "nonnal" no processo, eles são chamados 
limite superior de controle (upper contrai limit 
LSC) e limite inferior de controle (lower control li
mit - LIC). 

Tabela 17.5 Erros Tipo I e Tipo II em spc. 

Estado atual do processo 

Decisão Sob controle Fora de controle 

Parar o processo Erro do TIpo I Decisão correta 


Deixar Decisão correta Erro do Tipo II 


Comentário crítico 

Essa abordagem de controle de processo foi como 
seus originadores obcecados por estatística a descreve
ram mais de melo século atrás. Então, o ponto principal 
era decidir se o processo estava "sob controle" ou não. 
Hoje, nós esperamos mai dessas técnicas. Nós espera
mos que elas reflitam o bom-senso tanto qu nto a ele
gância estatística, e esperamos Que promovam o melho
ramento contínuo. Essa é a razão pela qual duas criti cas 
foram tecidas em re lação à abordagem tradicional ao 
SPC (de fato, ambas as críticas são relacionadas) . 

A primeira é que SPC parece assumir que qualquer 
valor de desempenho de processo que está dentro dos li
mites de controle é aceitável, enquanto qualquer valor 
fora dos limites não é. Entretanto, é certo Que um valor 
próximo à média do processo ou valor "meta" pode ser 
mais aceitável que um Que está prÓXimo do limite de 
controle. Por exemplo, um engenheiro de manutenção 
que chega apenas 1 minuto atrasado representa um de
sempenho muito melhor que o de outra que chega 59 
minutos atrasado, mesmo que os limites de controle se
jam "hora citada ± 1 hora". Além do mais, Chegar 59 mi
nutos a rasado é praticamente tão ruim quanto chegar 61 
minutos atrasado! Segundo, a tentativa de manter o de
sempenho dentro de limites de controle pode indicar que 
o processo não est ' deteriorando-se, mas não o ajuda a 
melhorar. Mais ap ropriado que ver os limites de controle 

de SPC como uma característica fixa do processo, é 
vê-los como um reflexo de como o processo tem sido 
melhorado. Portanto, devemos esperar que qualquer me
lhoramento no processo possa estreitar os limites de 
controle. 

Função de perda de Taguchi 

Genichi Taguchi propôs a solução para as 
duas críticas do SPC apresentadas no quadro de 
comentário crítico. 13 Ele sugere que o assunto 
principal é o primeiro problema - as conseqüên
cias de estar fora das metas (ou seja, desviando 
do desempenho médio requerido de processo) 
estavam descritas inadequadamente por simples 
limites de controle. Em seu lugar, ele propôs a 
função de perda de qualidade (quality loss func
tion - QLF), uma função matemática que inclui 
todos os custos de qualidade ruim. Esses custos 
incluem desperdício, reparo, inspeção, manuten
ção, garantia e, geralmente, o que ele chamou 
custo de "perda para a sociedade". Essa função 
de perda é expressa da seguinte maneira: 

L = D2C 

Onde L = Custo total de perda para a sociedade 

D = desvio da meta de desempenho 

C = uma constante 

A Figura 17.12 ilustra a diferença entre a 
abordagem tradicional e a abordagem de Tagu
chi para interpretar a variabilidade de processo. 
Uma abordagem mais detalhada da QLF também 
responde ao segundo problema levantado no 
quadro de comentário crítico. Com as perdas au
mentando ao quadrado à medida que o desempe
nho é desviado da meta, há uma tendência natu
ral para reduzir a variabilidade de processo. Isso 
é chamado de filosofia de qualidade orientada a 
metas . 

Gráficos de controle para atributos 

Os atributos têm somente dois estados 
("certo" ou "errado", por exemplo). Assim, a es
tatística calculada é a proporção de errados (p) 

13 Para mais detalhes da abordagem de Taguchi, 
veja STUART, G. Taguchi methods: a hands·on approach. 
Addison-Wesley, 1993. 

http:cr�tico.13
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Unidade de controle 
inferior 

A perspectiva tradicional de controle 
do processo encara todo o desempenho 

dentro dos limites de tolerância da qualidade 
como igualmente aceitáveis 

em uma amostra. (Essa estatística segue uma dis
tribuição binomial.) Gráficos de controle que 
usam p são chamados "gráficos-p". 

No cálculo dos limites, a população média 
(p) - a proporção real, esperada ou nonnal de 
"defeitos" ou erros para acertos - pode não ser 
conhecida. Quem, por exemplo, sabe o número 
real de pessoas que viajam diariamente para o 
trabalho, que estão insatisfeitas com seu tempo 
de percurso? Nesses casos, a população média 
pode ser estimada com base na média da propor
ção de "defeitos", Cp) de m amostras cada uma 
com n elementos, onde m deveria ser pelo menos 
30 e n deveria ser pelo menos 100: 

p =pl + p 2 + p :3 ... p n 

m 

Um desvio-padrão pode então ser estima
do de: 

~ PCl - p) 
n 

Os limites de controle superior e inferior po
dem então ser estabelecidos como: 

PLA1'lf:.JAMENTO E CON"TROLE DE QU,AJJDADE 5/1 

Custo de variabilidade 
Alto 

Custo de variabilidade 
Baixo 

Uni dade de ,controle 
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Aceitável 
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inferior 

bom 

A perspectiva Taguchi de controle de 
processo usa a "função perda de qualidade" 

que objetiva uma faixa mais estreita de 
aceitação de variabilidade 

LST = P + 3 desvios-padrão 

LlC = P- 3 desvios-padrão 

É claro que o LIC não pode ser negativo e, 
quando for calculado assim, deveria ser em torno 
de zero. 

Exercício resolvido 

Uma empresa de cartões de crédito lida com muitas 
centenas de milhares de transações todas as semanas. 
Uma de suas medidas de qualidade dos serviços que for
nece a seus consumidores é a confiabilidade com que 
posta os extratos mensais de seus clientes. Opadrão de 
qualidade que elaestabelece para si é que os extratos de
veriam ser postados dentro de dois dias da "data de pos
tagem nominal ", que é especificada ao consumidor. A 
cada semana, toma amostras de 1.000 extratos de con
sumidores e reg istra a porcentagem dos que não são 
postados dentro do padrão de tempo. Quando o proces
so está trabalhando normalmente, somente 2% dos ex
tratos são postados fora do período especificado, isto é, 
há 2% de "defeitos". 

Os limites de contro le para o processo pOdem ser 
calculados como segue: 

http:variabilida.de
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Proporção média defeituosa, p = 0,02 
Tamanho da amostra n = 1.000 

Desvio-padrão 5 = ~ li (1 - li ) 
n 

0,02 (0,98) 
1.000 

= 0,0044 

Com os limites de controle a p ± 35: 

Limite superior de controle (LSC) =0,02 + 3 (0,004) 
=0,0332 =3,32% 

e 

Limite inferior de controle (LlC) = 0,02 - 3 (0,0044) 
=0,0068 =0,68%. 

A Fig ura 17.13 mostra o gráfico de controle da em
presa para essa medida de qualidade nas últimas sema
nas, junto com os limites de controle calculados. Ela 
mostra também que o processo está sob controle. 

Às vezes, é mais conveniente plotar o número real 
de defeitos (c) em vez da proporção (porcentagem) de 
defeituosos, aquilo que éconhecido como gráfico-c. Isso 
é muito similar ao gráfico-p, mas o tamanho da amostra
gem deve ser constante e a média de processo e os limi
tes de controle são calculados usando as seguintes fór
mulas: 

M'd· d c1 +c2 +c3 ···Cme la e processo c =-'-----''-----=-----'-''

m 

Limite superior de controle (LSC) =3,32% 

Limite inferior de controle (LlC) =0,68% 

Tempo 

Gráfico de controle par'a a porcentagem de extratos de consumidores que é postada fora de 
seu período de dois dias. 

Limites de controle = c± 3 fC 
Onde c = número de defeitos 


m= número de amostras 


Gráfico de controle para variáveis 

o tipo mais comum de gráfico de controle, 
empregado para controlar variáveis, é o gráfico 
X-R. De fato, ele é realmente dois gráficos em 
um. Um gráfico é usado para controlar a média 
da amostra (X). O outro é usado para controlar a 
variação dentro da amostra pela medida da faixa 
(R) . A faixa é usada, porque é mais simples de 
ser calculada do que o desvio-padrão da amostra. 

O gráfico de média (X) pode pegar mudan
ças na saída média do processo que está sendo 
representado. As mudanças no gráfico de médias 
sugeririam que o processo está deslocando-se ge
nericamente para fora do que deveria ser a mé
dia do processo, apesar de a variabilidade ineren
te ao processo não haver mudado (veja Figura 
17. 14) . 

A faixa (R) delineia a faixa de cada amostra, 
que é a diferença entre a maior e a menor medi
da na amostra . O monitoramento de faixa de 
amostra dá uma indicação de se a variabilidade 
do processo está mudando, mesmo quando a mé-· 
dia do processo permanece constante (veja Figu
ra 17.14) . 

VI 
(') 
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Variável arn 
Ostrada 

Média do processo que muda Faixa que muda com o tempo 
no tempo com faixa constante com média de processo constante 

bi.'1i!Fi 17.14 A média do processo ou a faixa do processo (ou ambas) podem mudar com o tempo. 

Limites de controle para gráfico de controle 
de variáveis 

Como com os gráficos de controle de atribu
tos, uma descrição estatística de como o processo 
opera sob condições nonnais (quando não há cau
sas assinaláveis) pode ser usada para calcular os 
limites de controle. A primeira tarefa para calcu
lar os limites de controle é estimar a média geral 
ou média da população (X) e a faixa média (R) 
usando m amostras, cada uma das quais de ta
manho n. 

A média da população é estimada com base 
na média de um grande número (m) de amos
tras, que significa: 

X= X l +X 2 +"'X rn 

m 

A faixa média é estimada com base nas fai
xas de um grande número de médias de amos
tras: 

R = R1 +R 2 + .. ·R I11 

m 

Os limites de controle para a média de 
amostra são: 

Umite superior de controle CLSC) = X + A 2 R 

Limite inferior de controle (LIC) = X + A 2 R 

Os limites de controle para o gráfico de fai
xa são: 

Limite superior de controle (LSC) = D4 R 

Limite inferior de controle (LIC) = D3 R 

Os fatores A 2, D3 e D4 variam com o tama
nho da amostra e são mostrados na Tabela 17.6. 

Tabela 17.6 Fatores para o cálculo de limites de 
controle. 

amostra 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

A.! 

1.880 
1.023 
0.729 
0.577 
0.483 
0.419 
0.373 
0.337 
0.308 
0.266 
0.235 
0.212 
0.194 
0.180 
0.167 
0.157 

. ' 
Da 

O 
O 
O 
O 
O 
0.076 
0.136 
0.184 
0.223 
0.284 
0.329 
0.364 
0.392 
0.414 
0.434 
0.452 

. , 

D4 

3.267 
2.575 
2.282 
2.115 
2.004 
1.924 
1.864 
1.816 
1.777 
1.716 
1.671 
1.636 
1.608 
1.586 
1.566 
1.548 

O LIC para o gráfico de médias pode ser ne
gativo (por exemplo, temperatura ou lucro po
dem ser menores do que zero), mas não pode ser 
negativo para um gráfico de faixa (ou a menor 
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medida na amostra seria menor do que a maior). 
Se o cálculo indica um De negativo para um grá
fico de médias, então o De deve ser estabelecido 
como zero. 

Exercício resolvido 

A GAM (Groupe As Maquillage) é uma empresa de 

cosméticos por encomenda, com sede na França, mas 

com instalações em toda a Europa, que manufatura e 

embala cosméticos e perfumes para outras empresas. 

Uma de suas fábricas, na Irlanda, opera uma linha de en

chimento, que enche automaticamente envoltórios plásti

cos com cremes para pele esela os recipientes com uma 

tampa de rosca. A força com que cada tampa é fixada é 

uma parte importante da qualidade do processo da linha 

de enchimento. Se a tampa é rosq ueada apertada de

mais, existe o perigo de quebra, se é rosqueada muito 

fracamente, pode abrir quando embalada. Qualquer uma 

dessas saídas poderia causar escape de produto em seu 

caminho entre a fábrica e o consumidor. A fábrica da 


>GAMI Item 73/70328A I 

Irlanda recebeu algumas reclamações de vazamento de 
produto que, se suspeita, foram causados pela fixação 
das tampas de maneira inconsistente em sua linha de en
chimento. 

O"aperto" poderia ser medido por um simples arte
fato de teste Que registrasse a quantidade de força de 
torque que era requerida para desapertar as tampas. A 
empresa decidiu tomar amostras dos recipientes saídos 
do processo das linhas de enchimento, testá-los quanto 
a seu torque de desaperto e colocar os resultados em um 
gráfico de controle. Diversas amostras de quatro recipien 
tes foram tomadas durante um período no qual o proces
so foi analisado assumindo que estivesse sob controle. 
Os seguintes dados foram calculados desse exercício. 

A média geral de todas as amostras X= 812 g/cm3 

A média de faixa da amostra Fi = 6 g/cm3 

Olimite de c ntro le para o gráfico da média (X) foi 
calculado como segue: 

UI 1 a o mpos ard d I > Q 
IGRÁFICO 

I Processo Torque Ccp · 3 I Produto 51u 'cI1 707 I Tolerância 807·317 


IMáquina 11.732 IOperador CH I Unidades 9 I em 


Data 216 

Tempo I 6:00 b'30 7,CO 730 6 CO 8'30 9:CJ 930 10:00 IO:JO 1I~ U' 30 12,QO 12 'JO Il-OO Ino 1400 100 15CV 15'30 

1 811 BlJ 81 1 817 812 : 813 813 817 80B 605 813 BI< BU 8(18, 81/ 80B IIOB 804 8Jl.1 BlJ 
~ 

"O ~ 2 812 814 813 814 813 BI4 B15 8í3 813 B08 812 805 B1 3 B06 8lJ 809 818 813 812 819"' '= 
'" '" 3 Bl3 815 815 812 812 814 813 814 811 806 816 806 8ll aro ! O8 Bl3 819 812 812 B13"Co 
~E 

4 812 814 813 81! I 815 8ll 815 813 807 109 B08 809 8C5 ~ 8/4 821 80B 820 807~ '" 813:,;; 
5 I 

Soma 3248 3256 3252 3248 3248 3256 ' 3252 3259 3245 3225 3250 3231 J24-j 3222 323 7 n.. 3266 3237 3248 3252 

Média X 812 814 8lJ BI' 812 814 813 b15 8!l B07 S13 808 jlj 806 BC? 811 817 809 812 813 

Faixa R 2 ? 4 5 2 2 4 4 5 3 7 7 4 5 9 6 13 9 16 12 

820 

815 

~ 812 ~----------~~--------~T-----~~--------------~---T--~~~----------~ 
~ 810 

805 

800 

15 

W4"M 17.15 Formulário de ontrole das máquinas de torque da GAM que mostram os gráficos das mé
dias (X) e de faixa (R). 



LSC = X+A2 R 

812+(A2 x 6) 


Da Tabela 17.6, sabemos, para uma amostra de ta
manho de 4, A2 = 0,729. Portanto: 

LSC = 812 + (0,729 x 6) 

= 816,37 

LlC 	 = X- (A2 R) 
= 812 - (0,729 x 6) 


=807,63 


Os limites de controle para o gráfico de faixa (R) fo
ram calculados como segue: 

LSC =D4 X R 
= 2.282 x 6 

= 13,69 

LlC 	 = ~ R 
=Dx6 

Depois de calcular essas médias e limites para o 
gráfico de controle , a empresa tomou regularmente 
amostras de quatro recipientes durante a produção, re
gistrou as medidas e as colocou em gráfiCO como mos
tra a Figura 17.15. 

Ográfico de controle revelou que somente com difi
culdade a média do processo poderia ser mantida sob 
controle. Foram requeridas intervenções ocasionais do 
operador. Também a faixa do processo estava moven
do-se para o limite de controle superior (tendo ultrapas
sado uma vez) . O processo parecia estar tornando-se 
mais variável. Depois da investigação, foi descoberto 
que, em razão da manutenção falha da linha, os cremes 
para pele estavam ocasionalmente contaminando a cabe
ça de torque (a parte da linha que se adapta à tampa). O 
resultado era um aperto aleatório das tampas. 

Interpretando gráficos de controle 

Pontos em um gráfico de controle que caem 
fora dos limites de controle são uma razão óbvia 
para se acreditar que o processo pode estar fora 
de controle, e, portanto, investigar o processo. 
Isso não é a única pista que poderia ser revelada 
pelo gráfico de controle, todavia. A Figura 17.16 
mostra outros padrões que poderiam ser inter
pretados como comportamento suficientemente 
não usual para exigir investigação. 

PLANf:JAMENTO.E co:--nOLE DE ~t[ 

Controle de processo, aprendizado e 
conhecimento 

Recentemente, o papel do controle de pro 
cesso, e SPC em particular, mudou. Cada vez 
mais, controle de processo é visto não apenas 
como um método conveniente para manter o 
p rocesso em controle, mas também como uma 
atividade que é fundamental para ganhar vanta
gem competitiva. Essa é uma mudança importan
te no status de spc. Tradicionabnente, SPC é vis
to como uma das técnicas de administração da 
produção mais práticas. No entanto, agora ela 
está sendo associada às capabilidades estratégi
cas da produção. 14 A lógica do argumento é a se
guinte : 

1. 	 SPC é baseado na idéia de que a varia
ção do processo indica se um processo 
está controlado ou não. 

2 . 	 Processos são colocados sob controle e 
melhorados pela redução gradual da va
riabilidade de processo. Isso envolve a 
eliminação das causas de variação. 

3 . 	 Não é possível eliminar as causas da va
riação sem entender melhor o funciona
mento do processo. Isso envolve um 
aprendizado do processo, onde a sua na
tureza é revelada de forma cad a vez 
mais detalhada. 

4. 	 Esse aprendizado SIgnifica que o conhe
cimento do processo é incrementado, o 
que por sua vez significa que os gerentes 
de operação serão capazes de prever 
como o processo irá se componar em 
circunstâncias diferentes. Isso também 
significa que o processo tem uma capa
bilidade maior de realizar suas tarefas 
em um nível de desempenho superior. 

5. 	 Essa m aior capabilidade de processo é 
particula rmente difícil de ser copiada 
pelos concorrentes. Ela não p ode ser 
comprada. Ela só ocorre quando tempo 
e esforço são dedicados ao controle dos 
processos. Portanto, a capabilidade de 
processo leva à vantagem competitiva. 

14 Baseado em: BETTS, A.; SLACK. N. Control know
ledge and leaming in process development. Warwick Wor
ldng Paper, 2000. 
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LCL ~----~--------

(a) Comportamento alternante - investigar (d) Comportamento estranhamente na média - investigar 

C/L p.n.,,.c;--i"ri+T-+--í----T--T---T-

(b) Dois pontos próximos de um limite de controle (e) Cinco pontos de um lado da linha central- investigar 
- investigar 

C/L I--i--i--~l+-i-i--i-+--í---

LCL ~----r~r--~~----
r r 

(c) Tendência aparente em um sentido- investigar (I) Súbita mu ança do níve - investigar 

Wa''''17.16 Além de pontos que caem fora dos Limites de controle, outras seqüências improváveis de 
pontos deveriam ser investigadas. 

Dessa maneira, controle de processo leva ao 
aprendizado, que incrementa o conhecimento de 
processo e cria capabilidades de processo que são 
difíceis de serem imitadas. 

Controle de processo na Walkers 

Walkers Snack Food Limited, parte da Pepsico 
Company mundial, opera em setor muito competitivo de 
bens de consumo não durável. Com consumidores cada 
vez mais exigentes, eles necessitam da vantagem com
petitiva dada por uma manufatura de alta qualidade que 
os ajude a manter os consumidores satisfeitos. Isso sig
nifica que eles devem manter um controle rígido de seus 
processos de manufatura, tarefa que é especialmente di
fícil, quando o sucesso de seus produtos signific ven
das explosivas e portanto volumes de produção crescen
tes. Walkers usa uma versão de controle estatístico de 
processo que eles chamam "administração de ponto de 
controle", para mantere melhorar seus níveis de qualida
de. Os pontos de controle no processo de manufatura 
são variáveis de proce sos que são especificadas e me
didas em cada linha de produção. Se as medidas caem 

fora dos limites de controle, procedimentos na forma de 
árvores de decisão ajudam a guiar os técnicos de produ
ção a trazer o processo para dentro dos padrões. 

Questües 

1. 	 Quais são as características de qualidade de produto 
para os produtos da Walkers que influenciam a satis
fação do consumidor? 

2. 	 Por que é importante que os funcionários que ope
ram os processos, mais que gerentes ou engenhei
ros, coletem e analisem os dados? 

3. 	 Qual o propósito da árvore de decisão corretiva no 
controle do processo? 

AMOSTRAGEM DE ACEITAÇÃO 

o controle de processo é usualmente o mé
todo preferido de controlar qualidade porque a 
qualidade está sendo "construída" no processo, 
em vez de ser inspecionada ao final. Entretanto, 
pode ser necessário inspecionar lotes inteiros de 



produtos ou serviços, seja antes ou depois de um 
processo. O propósito de amostragem de aceita 
ção é decidir, com base em uma amostra, se acei
tamos ou rejeitamos todo um lote. Os exemplos 
de quando lotes são julgados com base em uma 
amostra incluem partes de componentes eletrôni 
cos de um fornecedor, ou um lote de produtos 
acabados, ou um grande número de questões de 
exame de um examinador interno. A amostragem 
de aceitação é usualmente executada com base 
em atributos em vez de variáveis. Usa a proporção 
de certos e errados, ou defeituosos e aceitáveis. 

Novamente, em amostragem de aceitação, 
como no controle de processo, é importante en
tender os riscos inerentes ao uso de uma amostra 
para fazer um julgamento sobre um lote muito 
maior. A Tabela 17.7 ilustra os riscos de amostra 
gem de aceitação na forma de erros de Tipo I e 
de Tipo lI. 

Tabela 17.7 	 Riscos inerentes da amostragem de 
aceitação. 

o lote na verdade está 

Decísão OK Não OK 

Rejeitar o lote Erro do Tipo I Decisão correta 


Aceitar o lote Decisão correta Erro do ti po II 


Na amostragem de aceitação, o erro do Tipo 
I é geralmente referido corno risco do produtor, 
porque é o risco de a operação rejeitar um lote 
que é, na verdade, de boa qualidade. O erro de 
Tipo II é usualmente chamado de lisco do consu
midor, porque é o risco de aceitar um lote que é, 
na verdade, ruim e enviá-lo ao consumidor de 
um produto ou serviço. 

Planos de amostragem 

A amostragem de aceitação envolve uma 
amostra tomada de um lote e uma decisão de 
aceitar ou rejeitar o lote, por meio da compara
ção do número de "defeitos" encontrados na 
amostra com um número aceitável predetermina
do. O plano de amostragem que descreve este 
procedimento é definido por dois fatores, n e c, 
onde: 

n = tamanho da amostra 


c= número aceitável de defeitos por amostra. 


r I ANE..lAMEI\"TO f CO'\'rROU- DE Q\.!IJ..IDADE 

Se x = número de defeitos realmente en
conlTados na amostra, uma decisão é tornada 
com base na seguinte regra simples de decisão: 

Se x < c então aceite todo o lote. 

Se x > c então rejeite todo o lote. 

Diferentemente dos gráficos de controle, 
não é necessário que as organizações criem seus 
próprios planos de aceitação. Um conjilllto de ta
belas chamadas Tabelas de Inspeção de Amostra
gem Dodge-Romig fornece valores para n e c 
para dado conjunto de riscos. A habilidade deste 
plano para discriminar entre lotes bons e ruins é 
baseada na distribuição binomial e é descrita por 
uma curva característica de operação (CCO). A 
curva eco para um plano de amostragem mostra 
a probabilidade de aceitar um lote conforme a 
porcentagem real de defeituosos varia. Uma cur
va característica de operação pareceria com a da 
Figura 17.17. 

Neste exemplo, o nível de defeitos que está 
sendo considerado aceitável é 0,4% e o plano de 
amostragem é perfeito na discriminação entre lo
tes aceitáveis e não aceitáveis. A probabilidade 
de aceitar um lote cujo nivel real de defeitos é 
menor do que 0,4% é 100% e não existe nenhu 
ma chance de aceitar um lote cujo nível real de 
defeitos é maior do que 0,4%. Todavia, na práti 
ca, nenhum procedimento baseado em amostra
gem, e ponanto carregando riscos, poderia resul
tar nessa curva ideal. Somente 100% de inspeção 
usando um inspetor perfeito poderia fazer isso. 

Qualquer uso de amostragem terá que acei
tar a existência de erros do Tipo I e do Tipo 11. A 
Figura 17.17 mostra um plano de amostragem de 
250 itens (n = 250), rejeitando um lote se há 
mais do que 1 defeito Cc = 1) na amostra. Um 
lote é aceitável se contém 0,4% ou menos de de
feitos (1/250 = 0,04%). 

O que não é conhecido é a porcentagem real 
de defeitos em qualquer lote, e porque o procedi 
mento confia em urna amostra, sempre haverá 
uma probabilidade de rejeitar um bom lote em 
razão do número de defeitos na amostra ser dois 
ou mais, apesar de o lote, de fato, ser aceito (ris
co do Tipo I mOSlTado pela área hachura da) . Há 
também uma probabilidade de que, apesar de 
aceitar um lote (porque o número de defeitos 
que contém é zero ou um), o número de defeitos 
no lote todo seja maior do que 0,4% (risco do 



Nesta característica de operação real 
(onde n = 250 e c 

do tipo I e 11. vão ocorrer 
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o 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 007 0.08 

Porcentagem verdadeira de defeitos no lote 

W4iill 17.17 Características de operação real e ideal. 
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Nesta característica de operação ideal, aprobabilidade de 
aceitar o lote se este contém mais do que 0.04% de itens 
defeituosos é zero eaprobabilidade de aceitar o lote se 

este contém menos do que 0,04% de itens defeituosos é 1 

= 1), ambos os erros, 

D Erro do tipo I 

Erro do tipo II 

Tipo 11, mostrado na área inferior hachurada da 
Figura 17.17). Se o tamanho desses riscos é con
siderado muito grande, o tamanho da amostra 
pode ser aumentado, o que vai mover a fonna da 
curva no sentido da ideal. Todavia, isso implica 
aumentar o tempo e o custo de inspeção do lote. 

Criando um plano de aceitação de 
amostragem 

Para criar um plano de amostragem adequa
do (isto é, decidir os valores de n e c) , os niveis 
de quatro fatores precisam ser especificados. 
Esses foram identificados na curva de caracterís
tica de operação na Figura 17.18. Esses quatro 
fatores são então alimentados nas tabelas de 
Dodge e Romig para dar os respectivos valores 
de c e n. (O uso dessas tabelas está além do esco
po deste livro.) Os quatro fatores são erro do 
Tipo I, erro do Tipo 11, nível de qualidade aceitá
vel (AQL) e tolerância de porcentagem de defei
tos de lote (LTPD) . 

• 	Erro do Tipo I. O valor usual para o risco 
do produtor (erro de Tipo 1) é freqüente
mente estabelecido com a probabilidade 
de 0,05. Isso significa que a administra

ção está querendo ter 5% de chance de 
que um lote que seja de boa qualidade 
seja rejeitado, quando ele é na verdade 
aceitável. Isso também implica que há 
95% de chance de que um lote de boa 
qualidade seja aceito. 

• 	Erro do Tipo II. O valor para o risco do 
consumidor (erro de Tipo lI) é freqüente
mente estabelecido com a probabilidade 
de 0,1. Isso significa que a administração 
está querendo assumir que há, no máxi
mo, 10% de chance de um lote de má 
qualidade ser aceito, implicando que há 
90% de chance de que um lote de má 
qualidade seja rejeitado. 

• NQA. 	O nível de qualidade aceitável é a 
porcentagem real de defeitos em um lote 
que a organização está querendo errada
mente rejeitar (por acaso) 5% do tempo 
(presumindo 0, 05 de erro de Tipo 1) 
quando um lote é de fato aceitável. 

• LTPD. 	A tolerância de porcentagem de 
defeitos de lote (lot tolerance percentage 
defective) é a porcentagem real de defeitos 
em um lote que a administração está que
rendo erradamente aceitar 10% do tempo 
(presumindo 0,1 de erro de Tipo II) . 
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Comentário crítico 
Uma crítica freqüentemente feita à amostragem de 

aceitação é que ela presume que alguma quantidade de 
defeitos e falhas é aceitável para a organização. ou para 
seus consumidores. Aceitando a inevitabilidade de falha 
e a má qualidade. alega-se. a operação vai tornar-se dis
plicente para tentar eliminar as causas da má quali dade. 
Em vez de ver a qualidade primariamente como al go a 
ser melhorado. a amostragem de aceitação a vê como 
sendo quase "predeterminada" pelas características do 
processo. A principal tarefa é medir asaída e entender os 
riscos envolvidos. não para conseguir as causas raízes 
da má qualidade. Abordagens mais recentes do gerencia
mento da qualidade (como o TOM. veja Capítulo 20) su
gerem que o "correto da primeira vez" é a única aborda
gem aceitável e que a organização deveria lutar para 
produzir zero de defeitos. em vez de algum "mvel de qua
lidade aceitável ". 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Como podemos definir qualidade? 

• Há diversas maneiras. Entre essas estão a 
abordagem transcendente, que vê a quali
dade como "excelência inata"; a aborda
gem baseada na manufatura, que vê a 
qualidade como "livre de erros"; a abor

dagem baseada no usuário, que vê a qua
lidade como "adequada a seu propósito"; 
a abordagem baseada no produto que vê 
a qualidade como "um conjunto mensurá
vel de características"; e a abordagem ba
seada no valor, que vê a qualidade como 
um equilíbrio entre "custo e qualidade". 

• Neste capítulo, usamos uma deftnição de 
qualidade que combina todas essas abor
dagens para definir qualidade como "qua 
lidade é a conformidade consistente com 
as expectativas dos consumidores". 

Como podemos diagnosticar os proble
mas de qualidade? 

• 	Em um nível mais amplo, a qualidade é 
melhor modelada como a lacuna entre as 
expectativas dos consumidores relativa
mente ao produto ou serviço, e suas per
cepções relativas ao produto ou serviço. 

• Modelar a qualidade dessa maneira per
mite o desenvolvimento de uma fe rra
menta de diagnóstico que é baseada nas 
lacunas de percepção-expectativa. Se há 
uma lacuna) é provável que seja causada 
por uma ou mais lacunas entre os fatores 
que influenciam as expectativas e as per
cepções. 
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• Há quatro lacunas principais: 

- A lacuna entre as especificações dos 
consumidores e as especificações das 
operações; 

- A lacuna entre o conceito do produto 
ou serviço e a maneira como a organi
zação o especificou; 

- A lacuna entre a maneira que a qualida 
de foi especificada e a qualidade real
mente entregue; 

- A lacuna entre a qualidade realmente en
tregue e a maneira como o produto ou 
serviço foi descrito para o consumidor. 

• 	É a terceira lacuna (entre a esp cifieação 
da qualidade e a qualidade realmente en
tregue) que é a preocupação particular 
dos gerentes de produção. 

Quais são os passos que levam à confor
midade as especificações? 

• 	 Há seis passos: 

- Definir características de qualidade. 

- Decidir como medir cada uma das ca
racterísticas de qualidade. 

- Estabelecer padrões de qualidade para 
cada característica. 

- Controlar a qualidade contra esses pa
drões. 

- Encontrar a causa correta da má quali
dade. 

- Continuar a fazer melhoramentos. 

• A maioria do planejamento e controle de 
qualidade envolve amostragem do desem 
penho da operação. A amostragem pode 
fazer surgir julgamentos errôneos. Esses 
podem ser classificados como erros do 
Tipo I e erros do Tipo n. Os erros do Tipo 
I envolvem fazer correções onde não era 
necessário. Erros do Tipo TI envolvem não 
fazer correções onde elas de fato são ne
cessárias. 

Como o controle estatístico de processo 
pode ajudar no planejamento e controle 
da qualidade? 

• 	 O controle estatístico de processo (SPC) 
envolve usar gráficos de controle para 

rastrear o desempenho de uma ou mais 
características da operação. O poder dos 
gráfico de controle está em sua habilida
de de estabelecer "limites de controle", 
derivados da estatística, da variação natu
ral do processo. Esses limites de controle 
são freqüentemente estabelecidos a ± 3 
desvios-padrão da variação natural das 
amostras do processo. 

• Os gráficos de controle podem ser usados, 
seja para atributos, seja para variáveis . 
Um atributo é uma característica da quali
dade que pode ter dois estados (por 
exemplo, certo ou errado) . Uma variável 
é algo que pode ser mensurado em uma 
escala contínua. 

• Gráficos de controle pennitem aos geren
tes de produção distinguir entre a varia
ção "normal", que é inerente a qualquer 
processo e as variações que podem ser 
causadas pelo fato de o processo estar 
saindo de controle. 

Como pode a amostragem de aceitação 
ajudar no planejamento e controle da 
qualidade? 

• Amostragem de aceitação ajuda os geren
tes a entender os riscos que eles estão to
mando quando tomam decisões sobre um 
lote de produtos com base em uma amos
tra tirada do lote. Os riscos de qualquer 
plano de amostragem são mostrados por 
sua curva de característica operacional. 

• Algumas suposições 	da amostragem de 
aceitação (particularmente que certo nível 
de defeitos é aceitável) não são vistos 
como corretas pelos que propõem a admi
TÚstração total da qualidade - TQM (veja 
Capítulo 20). 

ESTUDO DE CASO 

Ligando para a Sue 

A Idéia de ter urna Consu ltora para Personal Ban
king (CPB) parecia uma grande idéia a primeira vez que 
foi sugerid . Por uma pequena taxa anual, nós teríamos 
um leque de serviços financeiros "de relacionamento" 
pensados para pessoas de negócios ocupadas como nós. 
Eles foram listados numa bonita brochura e incluíam: um 
grande limite de crédito com taxas de juros preferenciais, 
seguro de viagem an ual grátis, pontos em um esquema 



de fidelidade, um cartão de crédito "gold' sem limite de 
crédito, e nossa própria CPB (Sue) e seu assistente pes
soal (Richard), Que estariam sempre à disposição para 
ajudar. Todos os outros aspectos seriam como antes, 
mas nossas contas teriam que ser transferidas de nossa 
velha agência no sul (onde vivíamos até seis anos atrás, 
mas nunca tivemos o trabalho de mudar as contas) para 
o norte, onde trabalhamos atualmente. Ter uma agência 
de banco longe não tinha sido problema até recentemen
te. Se precisássemos que algo fosse fei to em qualquer 
das contas, nós simplesmente tínhamos que ligar para o 
gerente assistente no sul e pedir para que ele o fizesse. 
Mas recentemente, estabeleceu-se uma agência reg ional , 
o que não permite mais o tratamento direto com nossa 
agência. Além disso, nossas contas de negócio e priva
das eram gerenciadas por pessoas diferentes em escritó
rios diferentes, usando números de telefones diferentes. 
Já estávamos prontos para mudar! 

Apesar das atrações do pacote descrito, estávamos 
hesitantes em aceitar essa oferta generosa. Mudar todos 
os talões de cheques, todos os cartões de crédito, ordem 
de pagamentos, débito automático e outras cOisas que 
havíamos esquecido, como nossas contas pessoais e de 
negócio, parecia muito complexo etomaria muito tempo. 
Nós levantamos essa questão para o conselheiro que foi 
enviado para nos vender a idéia, em uma segunda-feira 
de dezembro: 

"Oh, isso não será problema ... nós podemos 
tomar contar disso. Tudo que sua esposa deve fa 
zer hoje é assinar alguns formulá rios que nos au
torizam a transferir as contas, e outro para os no
vos arranjos. O resto é por nossa conta Não 
haverá problemas, e fácil com toda a tecnOlogia 
que temos hoje. Você deverá ter novos talões de 
cheques em 7 dias, e todos os extratos serão 
transferidos automaticamente pelo computador. " 

Nós assinamos imediatamente - parecia um bom 
esquema, e só o valor do seg uro grátis já compensava a 
taxa anual. 

Os Quatro tal ões de cheque das duas contas chega
ram separadamente, num período de três dias o último 
Chegando na terça, nove dias depois do acordo. Os che
ques da conta de negócio tinham o nome do negóoio es
crito de forma errada, e os cheques da con ta corrente ti
nham as iniciais da minha mulher invertidas. Ao mesmo 
tempo, nós recebemos (de Sue) um pacote de boas-vin
das e um folheto com uma apresentação profissional 
com informações sobre a conta e os serviços de CPB, 
que confirmavam que as contas estavam ativas. Toda 
essa correspondêncIa tinha o endereço correto e estava 
escrita de forma amigável , usando nossos primeiros no
mes. Eu decidi ligar para Sue a respeito dos nomes mal 
escritos. 

"Eu sinto muito, senhor, eu vou pedir outros 
novos, e vou pedir que sejam mandados rapida-
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mente Eu sei que eles têm pedidos atrasados de
vido a problemas com os computadores no centro 
de cartões, mas os cartões CPB têm preferência. 
Enquanto isso, o senhor pode usar as suas contas 
antigas. uma vez que elas estão ligadas às novas. 
Eu ligarei para confirmar quando isso for feito. 
Outra vez eu gostaria de pedir desculpas por 
qualquer inoonveniente. " 

Uma hora depOis, ela ligou como havia prometido, 
confirmando suas ações. 

No décimo dia, nossos cartões chegaram, com nos
sos nomes corretos. No entanto, eles não podiam ser 
usados para efetuar retiradas sem as senhas pessoais e 
os cheques não podiam ser usados no comércio sem o 
cartão de garantia de cheques. O cartão de garantia tam
bém era cartão de retirada, para ser usado em caixas ele
trônicos com outra senha. Nenhuma senha tinha chega
do depois da segunda sexta-feira de termos assinado (11 
dias) Eu liguei para Sue para saber o que estava aconte
cendo. 

"Não se preocupe", ela disse com confiança, 
"as senhas vêm sempre um dia ou dois depois 
dos cartões, por razões de segurança, e o senhor 
deve receber os cartões de garantia mais ou me
nos ao mesmo tempo. " 

Ao meIO-dia da sexta-fei ra segUinte, depOISde vol
ta r de uma semana de viagem de negóci os, já estávamos 
preocupados. Embora os novos cartões de garantia de 
cheque tivessem chegado e estivessem corretos, nossos 
nomes no envelope estavam outra vez incorretos, o que 
parecia desconcertante e estranho. Ainda não havíamos 
recebido.as senhas. EJ.J liguei para a Sue, Que se descul
pou outra vez, expressou educadamente sua surpresa 
com nosso dilema, e pediu que eu esperasse enquanto 
eia checava o sistema. "Eles certamente foram emiti
dos oorretamente na segunda-fe ira ", ela disse confian
temente, "e foram mandados. . talvez tenham sido per
didos nos correios. Vou fa lar com a central de cartões 
sobre o que devemos fazer e ligo de volta. " 

"Teremos que ser rápidos", retruquei, "esta
mos a ponto de sair para um feriado prolongado, 
mas você pode me ligar no celular ... " 

Sue ligou duas horas depois e co nfirmou que em 
razão das senhas terem sido perd idas, seria necessário 
reemitir os cartões por razões de segurança. "O senhor 
deve receber os cartões de reposição e as senhas 
dentro de três dias", ela disse com confiança. "Podem 
continuar usando os cartões antigos até lá . " 

A sugestão dela pareceu razoável na hora, mas de
poiS revelou-se multo mais problemática do que havía
mos antecipado. Quando estávamos pagando a conta do 
hotel na noite de segunda-feira, descobrimos Que nossos 
cartões antigos haviam vencido, e a canta era acima de 
nossa garantia de cheque. Pagamos a conta combinando 

http:recebido.as
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cheques e o dinheiro que nos restava - um fim embara
çoso para um fim de semana agradável. 

Para nossa surpresa, no correio de terça-feira de 
manhã recebemos as duas senhas, com outros cartões 
de garantia de cheques e cartões de crédito. Fomos ao 
caixa eletrônico para retirar dinheiro de que precisáva
mos muito, mas as senhas não foram aceitas. Um exame 
detalhado do pacote revelou que as senhas eram dos 
cartões originais, e não dos de reposição. Nós empresta
mos dinheiro de um amigo e ligamos para a Sue. 

Sexta-feira, tudo já funcionava e tínhamos recebido 
uma carta de desculpas corretamente endereçada do 
centro de emissão de cartões em Glasgow. Um lindo bu
quê de flores naquela tarde e Sue telefonou para checar 
se estávamos felizes. Elaainda nos visitou na semana se
guinte, trazendo estojos de couro para os cartões e che
ques. Não tivemos mais problemas e geralmente o servi 
ço é excelente. Sue, no entanto, confessou que esses 
problemas são freqüentes (eles aparentemente usam 
muitos funcionários das agências nos centros de proces
samento, e erros são comuns). Contudo, nós podemos 
sempre ligar para a Sue. 

Questões 

1. 	 Quais são as lacunas entre as expectativas e percep
ções dos consumidores no processo descrito? 

2. 	 Como as expectativas dos co nsumidores fo ram in
fluenciadas desde o princípio? 

3. 	 Quais aspectos da especificação de qualidade de ser
viços do banco foram revelados para o consumidor? 
São razoáveis para esse tipo de conta? 

4. 	Avalie a reação da Sue para os problemas em cada 
estágio. O serviço do banco foi recuperado com su
cesso? 

5. 	 Quais foram os custos criados por esses problemas, 
e como eles se com param com os custos que estão 
implícitos na causa do problema? 

ESTU DO DE CASO 

Handles and Hinges Ltd (H&H) 

A H&H estabeleceu-se em Birmingham, Inglaterra, 
em 1984 por dois jovens empreendedores, Dave Philips 
e Chris Agnew, ambos experientes no comércio de ferra
gens. O negócio especializou-se no mercado de maçane
tas de "estilo" , puxadores de armário, detalhes de mobí
lias (principalmente usadas em mobílias de lojas e 
escritórios) e dobradiças de metal polido (bronze ou aço 
inoxidável) . Em 1994 as vendas tinham crescido para 
cerca de 5 milhões por ano. Esse sucesso foi baseado na 
reputação da H&H de alta Qual idade, projeto exclusivo, 
tanto de produtos tradicionais como de modernos, mui
tos dos quais selecionados e especificados por arqu ite

tos para projetos grandes e de prestígio, como o desen
volVimento de um novo escritório na Dockland de Lon
dres. Dave, o Executivo principal, com a responsabilida
de pelas vendas, acreditava que a maioria dos pedidos 
das construtoras era colocada para a H&H porque eles 
pressupunham que não tinham outra escolha, já que os 
produtos da H&H tinham sido explicitamente especifica
dos. As empresas maiores algumas vezes sugeriam para 
o arquiteto que produtos similares estavam disponíveis 
por menos da metade do preço. Esse conselho era inva
riavelmente ignorado, já que os arquitetos tinham sido 
atraídos pelo projeto e pela qualidade da H&H, e ficariam 
relutantes em arriscar "estragar" projetos de muitos mi
lhares de libras em nome de economizar alguns milhares 
de libras. Dave delineia as características do mercado, 
que se encontra em mudança. 

"Devido à contínua recessão na indústria de 
construção, particularmente de edifícios de es
critórios, nós, desde 1990, expandimos nossas 
vendas diretas para grandes empresas de varejo 
de ferragens do Reino Unido, que agora são res
ponsáveis por cerca de 40% de nossas vendas 
(em valor), mas somente cerca de 15% de nosso 
lucro bruto. Esse mercado é muito mais sensível 
a preço, assim nós temos que ser capazes de ma
nufaturar produtos padronizados simples de boa 
qualidade a baixos custos, comparados àqueles 
de nossos concorrentes. Algumas reduções de 
custos foram atingidas usando materiais mais fi
nos e baratos, semelhantes aos usados pelos pro
dutos de nossos concorrentes. Nós acabamos de 
receber nosso primeiro carregamento de folhas 
de bronze da Polônia com economia de mais de 
10%, neste caso. Nós também tivemos que nos 
reorganizar para reduzir nossos custos de proces
samento. Chris tem feito um ótimo trabalho de 
mudar toda a produção para métodos modernos 
de produção em lotes (veja Figura 17. 19). Toda
via , eu estou preocupado que estamos freqüente
mente atrasados nas entregas para os consumi
dores de varejo do Reino Unido, e isso dificulta 
manter um bom relacionamento e conseguir pedi
dos repetidos. A entrega rápida de quantidades 
relativamente pequenas é requerida no "segmen
to de varejo", enquanto o mercado de constru
ção/contratantes nos permite lead-times muito 
mais longos. A entrega confiável é crucial para 
evitar atrasos pelos quais nós temos, em muitas 
ocasiões, sido responsabilizados na forma de 
multas contratuais. 

"Quando os consumidores reclamam sobre 
entrega ou sobre produtos em falta , nós tentamos 
compensá-los de alguma forma, para manter os 
negócios - por exemplo, por notas de crédito ou 
descontos no próximo pedido. Nossos represen
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matérias-p rimas 

Peças compradas 
(porcas, eixos, 
parafusos) 

Operação Depa rta mento 

A,8,C,D,E,F USinagem 

E,I Montagem 

Pintura e 
G Ilaqueação 

H Inspeção 

J Embalagem 

Nota: Antes de 1993, as seguintes 
operações eram combinadas 
eexecutadas por artesãos 
individuais: (A + 8), (C + D), 
(E + F+ G+ H + I +J) 

Wa"" 17.19 

A 81anque de 
metal cortado 

I 

8 
Conformar maçaneta 

(prensa ou forma) 

o 
Submontagem 
de maçanetas 

i 

IH I~spe-
clOnar 

Para o armazém 

Típico processo de produção por lotes de mercadorias. 

C 
Tornear 
peças 

E 
Usinar 
cantos 

tantes gastam uma hora por semana lidando com 
as conseqüências de entregas atrasadas, mas, no 
lado positivo, uma reunião com um cliente é uma 
oportunidade para conseguir o próximo pedido. 
As empresas de varejo de ferragens freqüente
mente requerem entregas muito rápidas, o que, 
com freqüência, somente é atingido mudando a 
prioridade de produção de itens que foram pedi
dos primeiro. 

"Realmente, eu estou mais preocupado com 
os problemas dos relatórios de qualidade; um nú
mero crescente de construtoras tem reclamado 
sobre maçanetas amassadas ou arranhadas, mas 
nosso departamento de produção nos garante que 
elas deixaram a fábrica em boas condições e que 

devem ter sido danificadas no local, o que é es
perado em um grande canteiro de obras. O 
Gerente de Controle de Dualidade diz, todavia, 
que não podemos dar garantia absoluta de que 
eles estavam todos OK, porque nós somente faze
mos amostragem da produção final; se mais do 
que algumas em uma amostra são encontradas na 
inspeção final como fora dos padrões, todo o lote 
é rejeitado, reinspecionado, escolhido e retraba
Ihado. Usando transporte expresso de entrega e 
horas extras na fábrica, o retrabalho usualmente 
pode ser feito em cerca de uma semana, mas in
variavelmente os construtores reclamam com o 
arquiteto, talvez porque eles não gostem que lhes 
digam de quem comprar. Isso pode levar a mon
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tes de correspondência e reuniões entre a H&H, o 
construtor e o arquiteto, quando nós poderíamos 
estar fazendo outras coisas. Esse problema pare
ce te r piorado nos últimos dois anos; com fre
qüência também é difícil identificar se a produ
ção está abaIXO dos padrões. É com freqüência 
uma questão de quanto brilhante (ou liso) é o 
acabamento laqueado ou o polimento; outras ve~ 
zes, há arranhões em áreas que rea lmente não 
serão vistas no uso. Com freqüência. os consumi
dores são multo exigentes mesmo. " 

A discussão com Chris (o Diretor de Manufatura) 
colocou uma diferente perspectiva no problema. 

"O catálogo de vendas mostra fotos de nos
sos produtos preparados pa ra a fotografia; efe i
tos especiais são usados para dar um acabamen
to brilhante e polido, mas nós realmente usamos 
um acabamento liso. As amostras usadas pelO 
Departamento de Vendas são especialmerrte fei
tas por artesãos experientes para eliminar qual
quer arranhão ou fa lha menor; é claro que não 
podemos sempre repetír o padrão com os moder
nos métodos de produção em lotes. 

"Nós estavamos avisados que a reorganiza
ção da produção pOderia levar a problemas de 
qualidade, assim eu introduzi o controle estatlsti
co, um assunto que eu estudeI intensamente em 
um curso de métodos Quantitativos na faculdade 
local. Nossos inspetores agora tomam amostras 
aleatórias de lates de componentes e medem di
mensões importantes, como o diâmetro ou o com
primento das hastes de la tão, a espessura dos 
materiais de entrada etc. Os lotes que fallJam são 
ou rejeitados ou retrabalhados e todo o ma terial 
ande identificamos qualquer falha é devolvido 
para o fornecedor, e nossos compradores rotinei
ramente ameaçam colocar pedidos junto a outros 
fornecedores. Eu instruí os supervisores a inspe
cionar a ferramenta da prensa Imediatamente an
tes de começar cada lote de produção para ga
rantir que não 11aja falhas de superfície, assim eu 
acho que é imprová ve l que os amassados e man
chas sejam causados na produção, Eu precisa 
checar se isso está mesmo acontecendo. Afinal, 
nossa amostragem de inspeção final mudou para 
dar um nfvel de qualidade aceitável (NOA) de 2%, 
enquanto até recentemente era de 5%. Nós tive
mos que aumentar o número de inspetores finais 
em quatro a um custo de r 15.000 cada por ano. 
mas todo o grupo de gerenciamento concorda que 
com produtos de qualidade nós podemos estar 
confiantes na qualidade antes da embalagem. 
Nós treinamos alguns de nossas melhores monta 
dores em SPC e os transformamos em inspetores 

em tempo integral; a combinação da técnica de
les com suas habilidades estatísticas garante 
que nós tenhamos as pessoas certas para esse 
trabalho. Nós não pOdíamos confiar em nossos 
operadores para fazer qualquer checagem dimen
sionai; muitos deles quase não sabem como me
dir com uma régua, que dirá com micrômetro ou 
pa químetro. É melhor mantê-los concentrados no 
atingimento das metas corretas de produção. Eu 
acredito que a maioria dos problemas de qualida
de aqui deve ser causada por descuido ocasional 
de operador. 

amétodo de lote de produção tem-nos dado 
muito mais controle sobre as operações. Nós não 
mais temos que lidar com artesãos difíceis de 
contrata r. Que faziam tudo devagar e de maneira 
imprevisível. Agora nós fazemos os lotes mais 
econômicos em cada estágio, beneficiados com 
as economias de escala de corridas mais longas 
e mão-de-obra não habilitada e mais barata . Com 
bônus de incentivo baseados em desempenho 
efeti VO contra padrões de tempo acordados, todo 
nosso pessoal está trabalhando mais depressa 
para atingir as metas da empresa de produtivida
de mais alta Não há dúvida de que nossas opera
ções são agora mais produtivas do que nunca. 
Com alta qua lidade e baixos custos nós estamos 
agora preparados para um maior ataque à concor
rência. Nós esperamos que nosso lucro cresça 
drasticamente do atual inadequado 1% de retor
no sobre vendas!" 

Questões 

1. 	 Como empresa concorre em seu mercado e qual o 
papel da "qualidade" em sua estratégia competitiva? 

2. 	 Você acha que o uso de controle estatístico de quali
dade pe!a empresa é sensato? 

3. 	Aplique o modelo de lacuna de diagnóstico de quali
dade (Figura 17.5) para a empresa. 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Descreva e explique as diferenças entre 
necessidades, exigências e expectativas 
que o consumidor pode ter para: 
-	 um vôo classe turística para os Esta 

dos Unidos 
- uma boneca que faia 
- um curso de gerenciamento de pro

dução 

2. 	 Defina as características de qualidade 
para os seguintes produtos ou serviços e 



sugira formas pelas quais cada caracte
rística poderia ser medida. Identifique 
se as características são atributos ou va
riáveis: 
- uma refeição de restaurante 


- uma máquina de lavar 

- um serviço de táxi 


3. 	 Discuta as vantagens e desvantagens da 
inspeção 100%. Comente sobre a ade
quação da inspeção 100%, e como pode
ria ser executada, nos seguintes exem
plos: 
-	 a temperatura de uma refeição de 

restaurante 

- a adequação de um estudante para 
uma premiação de honra ao mérito 

- a pontualidade de uma frota de ôni
bus urbanos 

"T 

" - os resultados a serem conseguidos de 
um pacote de sementes para jardim 

4. 	 Explique por que, mesmo quando se faz 
a inspeção 100%, erros no produto ou 
serviço ainda podem chegar ao consu
midor. Ilustre sua resposta com um pro
duto ou serviço de sua escolha. O que 
pode ser feito para tentar minimizar a 
ocorrência desses erros? 

5. 	 Uma fábrica usa duas máquinas para 
cortar extrudados de plástico. A faixa 
de especificação (tolerância dimensio
nal) para saída da máquina 1 é 16,7 a 
17,3 cm e 22 a 26 cm para a máquina 2. 
As saídas das máquinas são normal
mente distribuídas em torno de 17 e 24 
cm, respectivamente, com desvio-pa
drão de 1,7 e 2,1 cm. A variação normal 
nas duas máquinas é 0,5 e 1,9 em. O 
gerente de produção tem o orçamento 
para atualizar uma das duas máquinas 
neste ano. Qual você recomendaria que 
fosse substituída com base em suas ha
bilidades de desempenhar o trabalho? 

6. 	 Uma manufatura de placas de circuito 
impresso está preocupada que o proces
so esteja ficando fora de controle. A 
proporção usual de placas com defeito é 
6%, que se pensa ser melhor do que a 
média da indústria. O gerente separou 
uma amostra por dia nos últimos 10 
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dias, com 100 placas em cada amostra. 
Os resultados são mostrados a seguir. 
Desenhe um gráfico de controle e o co
mente sobre a situação do processo. 

Número da amostra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de defeitos 
3 O 1 4 10 O 6 12 5 7 

7. 	 O gerente regional de uma rede fe rro 
viária nacional está considerando dar 
garantias aos consumidores sobre a 
confiabilidade da chegada dos trens na 
principal estação da região. Os tempos 
de chegada de 20 trens foram checados 
diariamente por um período de diversas 
semanas, no qual não houve nenhuma 
circunstância não usual conhecida. 
Achou-se que os trens estavam, em mé
dia, três minutos atrasados em relação 
a seu horário programado de chegada. 
A faixa média fo i de 12 minutos. Que 
conselho você daria para o gerente? 

8. 	 Descreva as vantagens do uso de gráfi
cos de controle para monitorar proces
sos. Discuta quanto adequados eles po
dem ser para as seguintes atividades: 
- monitoramento de reclamações em 

uma empresa de pacotes de férias 
- monitoramento de notas para exa

mes de cursos de administração de 
produção 

- falhas de motor em aviões 

- filas em caixas de supermercados 

9. 	 Uma vez por dia, uma empresa especia
lizada em cortadores de grama motori
zados faz uma checagem completa em 
uma pequena amostra de seus produ
tos. Há cinco checagens principais que 
cobrem a aparência (medida em termos 
do número de arranhões na lataria), a 
confiabilidade (tempo médio entre fa
lhas em horas), a velocidade máxima 
(em km/ h), o consumo de combustível 
(em km/l) e os níveis de ruído (em Db) 
das máquinas . A Tabela 17.8 dá os ní
veis UCL e LCL e as médias para cada 
fator e os resultados das últimas 10 
checagens . Comente se você acha ou 
não que alguma parte do processo pre
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Tabela 17.8 Amostras de checagem de cortadores de grama. 

Falor Aparência 

LSC 5 
Média 2 

LlC O 

Amostra 
1 2 
2 1 
3 2 
4 2 
5 1 
6 2 
7 4 
8 4 
9 4 

10 4 

Confiabilidade 

190 
150 
110 

112 
161 
120 
182 
115 
173 
143 
180 
119 
175 

Velocidade 

10.5 
9 

7.5 

8.6 
8.4 
8.7 
8.8 
9.0 
9.6 
9.1 
9.2 
9.8 
9.5 

Combustível Ruído 

45 3.4 
38 2.8 
31 2.2 

41 3.0 
38 2.9 
43 2.6 
35 2.8 
32 2.9 
41 2.7 
34 3.0 
33 2.3 
33 2.3 
32 2.5 

cisa de investigação e explique suas ra
zões. 

10. Explique o que se quer dizer com amos
tragem de aceitação. Compare essa 
abordagem para controle de qualidade 
com a do gerenciamento da qualidade 
total (TQM) explicada no Capítulo 20. 
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Tabela 17.8 Amostras de checagem de cortadores de grama. 
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150 
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cisa de investigação e explique suas ra
zões. 

10. Explique o que se quer dizer com amos 
tragem de aceitação. Compare essa 
abordagem par controle de qualidade 
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Parte IV 

Melhora ento 

Mesmo a melhor das operações produtivas precisará 
melhorar, porque os concorrentes também estão fazendo 
melhoramentos. Esta parte do livro olha para como os ge
rentes podem fazer sua produção desempenhar-se melhor, 
parar de falhar e coordenar suas atividades de melhoria. 
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Questões-chaves da Produção 

Capítulo 18 - Melhoramento da produção 

• 	 Como a produção pode medir seu desempenho em termos 
dos cinco objetivos de desempenho? 

• 	 Como os gerentes de produção podem priorizar o melho
ramento dos fatores competitivos significativos? 

• 	 Quais as abordagens gerais para administrar a velocidade 
de melhoria? 

• 	 Como a reengenharia de processo de negócios (business 
process re-engineering) (BPR) encaixa-se nas atividades de 
melhoramento? 

• 	 Quais técnicas podem ser usadas para o melhoramento da 
produção? 

Capítulo 19 - Prevenção e recuperação de falhas 

• 	 Por que as operações falham? 

• 	 Como a falha é medida? 

• 	 Como a falha e a falha potencial podem ser detectadas e 
analisadas? 

• 	 Como as operações podem aprimorar sua confiabilidade? 

• 	 Como as operações deveriam se recuperar quando as fa
lhas acontecem? 

Capítulo 20 - Administração da qualidade total 

• 	 De onde vieram as idéias de administração da qualidade 
total (TQM)? 

• 	 Quais são as principais diferenças entre a administração 
tradicional da qualidade e TQM? 

• 	 Qual é o papel da ISO 9000 em TQM? 

• 	 Quais são as principais questões da implementação de ini
ciativas de TQM? 

• 	 Como prêmios e modelos de qualidade contribuem para 
TQM? 



1·8 
Melhoramento da Produção 

mA"" 18.1 Modelo de melhoria da produção que mostra as questões abordadas neste capítulo. 

INTRODUÇÃO 

Mesmo quando uma operação produtiva é 
projetada e suas atividades planejadas e contro
ladas, a tarefa do gerente de produção não está 
acabada. Todas as operações, não importa quão 
bem gerenciadas sejam, podem ser melhoradas. 
De fato, em anos recentes, a ênfase mudou muito 
no sentido de que fazer melhoramentos é uma 
das principais responsabilidades do gerente de 
produção. Nesta parte do livro, escolhemos tratar 
do processo de melhoramento em três estágios. 
O primeiro, neste capítulo, olha para as aborda

gens e técnicas que podem ser adotadas para me
lhorar a produção. O segundo, no Capítulo 19, 
olha para o melhoramento de outra perspectiva, 
ou seja, é como as operações podem prevenir fa
lhas e como elas podem recuperar-se, quando 
ocorre uma falha. Finalmente, no Capítulo 20, 
vamos olhar para como o processo de melhora
mento inteiro pode ser apoiado mediante a abor· 
dagem do gerenciamento da qualidade total (to
tal quality management - TQM). Esses três 
estágios estão inter-relacionados como mostra a 
Figura 18.1. 

Abordado neste 
capítulo 



590 MELHORAM ENTO 

Como a operação pode medir seu desempenho em termos dos cinco objetivos de 
desempenh o? 

os gerentes de produção podem priorizar o melhoramento dos fatores competitivos 
cativos? 

Duais as abordagens gerais para administrar o passo dos melhoramentos? 

Como a reengenharia de processo de negócios (business process re-engineering) (BPR) 
enca ixa-se nas atividades de melhoramento? 

Dua is té cnicas podem ser usadas para o melhoramento da produção? 

MEDIDA E MELHORAMENTO DO 
DESEMPENHO 

Antes que os gerentes de produção possam 
idealizar sua abordagem para o melhoramento 
de suas operações, eles precisam saber o qu anto 
ela já é boa. A urgência, direção e prioridades de 
melhoramento serão determinadas parcialmente 
em razão de o atual desempenho de uma opera
ção ser julgado como bom, ruim ou indiferente. 
Todas as operações produtivas, portanto, preci
sam de alguma forma de medida de desempenho , 
como pré-requisito para mellioramento. 

Medida de desempenho 

Medida de desempenho é o processo de 
quantificar ação, no qual medida significa o pro
cesso de quantificação, e o desempenho da pro
dução é presumido como derivado de ações to
madas por sua administração. 1 O desempenho 
aqui é definido como o grau em que a produção 
preenche os cinco objetivos de desempenho em 
qualquer momento, de modo a satisfazer a seus 
consumidores. 

Os diagramas polares (que foram introduzi
dos no Capítulo 3) na Figura 18.2 ilustram esse 
conceito. Os cinco objetivos de desempenho que 
temos usado ao longo deste livro podem ser vis
tos como as dimensões do desempenho global 
que satisfazem aos consumidores. As necessida
des do mercado e as expectativas quanto a cada 
objetivo de desempenho vão variar (como discu
timos no Capítulo 3). A extensão em que a pro-

Baseado em NEEL Y, A. Performance measurement 
system des ign: theory and practice, Manufacturing En g in~ e

ring Gro up, Cambridg Unive rsity, Apr. 1993 . 

dução atende às necessidades do mercado tam
bém vai variar, possivelmente atendendo-as em 
algumas dimensões. Além disso, os requisitos do 
mercado e o desempenho da produção também 
podem mudar ao longo do tempo. Na Figura 
18.2, a produção está originalmente quase atin
gindo os requisitos do mercado, no que se refere 
à qualidade e à flexibilidade, mas está subdesem
penhando em sua velocidade, confiabilidade e 
custo. Passado algum tempo, a operação melho
rou sua velocidade e seu custo, ao casar seu de
sempenho com os requisitos do mercado, mas 
sua flexibilidade não mais atinge aos requisitos 
do mercado, não porque tenha-se deteriorado em 
sentido absoluto, mas porque os requisitos do 
mercado também mudaram. 

Medidas de desempenho 

Os cinco objetivos de desempenho - quali
dade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e 
custo - são realmente compostos de muitas me
didas menores. Por exemplo, o custo de uma 
operação é derivado de muitos fatores que po
dem incluir a eficiência de compras da operação, 
a eficiência com a qual ela converte os materiais, 
a produtividade de seu pessoal, a razão entre 
pessoal direto e indireto etc. Todos esses fatores 
individualmente dão uma visão parcial do de
sempenho de custos da produção, e muitos deles 
sobrepõem-se em termos da informação que in
cluem. Todavia, cada um deles dá uma perspecti
va do desempenho de custos da produção, o que 
poderia ser útil, seja para identificar áreas para 
melhoramento, seja para monitorar a extensão 
dos melhoramentos. Se a produção vê seu de
sempenho em "custo" como insatisfatório, desdo
brando-o em "eficiência de compras", "eficiência 
de transformação", "produtividade do pessoal" 

1 
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Custo Custo 

-Tempo 

Qualidade Flexibilidade Qualidade Flexibilidade 

o Desempenho da operação o Requisitos do mercado 

18.2 Necessidades e desempenho da produção, ambos podem mudar ao longo do tempo. 

etc., pode explicar as causas do mau desempe
nho. Se as causas significativas do mau desempe
nho podem ser identificadas, elas poderiam ser 
rastreadas ao longo do tempo, para avaliar o 
grau de melhoramento. 

A Tabela 18.1 mostra algumas medidas par
ciais que podem ser usadas para julgar o desem
penho de uma operação produtiva. 

Esther l aledo dei Castillo2 

Esther Toledo dei Castillo é a diretora de qualidade e 
ambiente da Alstom Transporte S.A. - Manutenção de sis
temas, a empresa de serviços de transporte espanhola 
uma unidade autônoma dentro do negócio de serviços de 
transporte do grupo Alstom, grupo de engenharia e 
transporte. Ela provê ampla gama de serviços para mui
tos operadores ferroviários, principalmente na Espanha, 
Portugal e na América do Sul. Embora a empresa tenha 
uma história como pioneira da administração da qualida
de que vem desde os anos 60, foi no final dos anos 90 
que ela recebeu o maior prêmio espanhol, o prêmio Prín
cipe Felipe. Tal reputação de qualidade é um ativo impor
tante em um mercado que é cada vez mais competitivo. 

"Nós estamos sempre procurando inovar em 
nossos contratos e na maneira com que nós en
tregamos nossos serviços, porque cada um de 
nossos consumidores quer mais e melhores servi
ços por preços menores. O melhoramento contí
nuo de nossos processos é a única maneira de 
tornar nossa empresa mais eficiente. " 

A empresa usa um conjunto definido de critérios 
para avaliar processos que são particularmente críticos 

European Quality. How alsto11l transporte is ho( on 
iI1l prove I1l ent. v. 6, n" 6, 1999. 

em suas operações. Um "dono de processo" é alocado a 
cada processo pelo comitê diretivo de qualidade da em
presa. Como as unidades da empresa são muito disper
sas geograficamente, é importante que a excelência em 
prática de gerenciamento de processo seja identificada e 
as lições sejam aprendidas por toda a empresa. Isso é 
ajudado pelo índ ice de excelência de processo da empre
sa (IEP), Que é um indicador do desempenho de um pro
cesso, como ele foi desenhado, controlado e melhorado. 
A pontuação IEP, que é expressa numa escala de 1 a 
100, é calculada pelo dono do processo e registrada no 
departamento de qualidade. 

"Com um número, nós sabemos o estado de 
um processo de maneira que podemos, a partir 
dele, medir o custo, confiabilidade e qualidade 
de cada processo, e isso nos permite comparar 
desempenhos. Se você não medir, não pode me
lhorar. Ese você não pode medir da maneira cor
reta, como saberá onde está?" 

Oreconhecimento de funcionários é outra parte im
portante da estratégia de melhoramento da empresa. O 
esquema de sugestões da empresa é projetado para in
centivar o pessoal a submeter de uma vez várias idéias 
relacionadas. Estas podem ser avaliadas e classificadas 
em uma pasta de sugestões de cada funcionário, que ga
nham crédito com isso. Nenhuma sugestão pessoal é 
creditada até que seja totalmente implementada. Quando 
idéias são sugeridas por um grupo de funcionários, os 
pontos são divididos entre eles, de maneira igualou de 
acordo com a decisão do grupo. Essa politica de pessoal 
é apoiada pelos esquemas de treinamento da empresa, 
muitos dos Quais são projetados para assegurar que os 
funcionários focalizem-se nos consumidores. 

"Não são todos que têm contato direto com 
os clientes, portanto treinamento é uma maneira 
de fazer com que todos pensem como um cliente e 
respondam a perguntas e reclama ções dos clien

2 
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Tabela 18.1 Algumas medidas parciais de desempenho típicas . 

Objetivo de desempenho 	 Algumas medidas típicas 

Qualidade 	 Número de defeitos por unidade 
Nível de reclamação de consumidor 
Nível de refugo 
Alegações de garantia 
Tempo médio entre falhas 
Escore de satisfação do consumidor 

Velocidade 	 Tempo de cotação do consumidor 
Lead time de pedido 
Freqüência de entregas 
Tempo de atravessamento real versus teórico 
Tempo de ciclo 

Confiabilidade 	 Porcentagem de pedidos entregues com atraso 
Atraso médio de pedidos 
Proporção de produtos em estoque 
Desvio-médio de promessa de chegada 
Aderência à programação 

Flexibilidade 	 Tempo necessário para desenvolver novos produtos/serviços 
Faixa de produtos ou serviços 
Tempo de mudança de máquina 
Tamanho médio de lote 
Tempo para aumentar a taxa de atividade 
Capacidade média/capacidade máxima 
Tempo para mudar programações 

Custo 	 Tempo mínimo de entrega/tempo médio de entrega 
Variação contra orçamento 
Utilização de recursos 
Produtividade da mão-de-obra 
Valor agregado 
Eficiência 
Custo por hora de operação 

teso Se alguém assume que o cliente está errada, 
é difícil assegurar-se que eles serão ajudados", 
diz a senhora Toledo de Castillo. 

Questões 

1. 	 Quais são os elementos-chaves nessa abordagem de 
melhoramento da empresa? 

2. 	 Você acha que essa abordagem éapropriada para to
das as operações? 

Padrões de desempenho 

Depois de uma operação ter medido seu de
sempenho, usando um conjunto de medidas par

ciais, ela precisa fazer um julgamento se seu de
sempenho é bom, mau ou indiferente. Há diversas 
formas de se fazer isso. Cada uma delas envolve 
comparação do nível de desempenho atualmente 
atingido com algum tipo de padrão. Quatro tipos 
de padrões são comumente utilizados. 

Padrões históricos 

Utilizar padrões históricos seria comparar o 
desempenho atual com desempenhos anteriores. 
Por exemplo, se uma organização entrega produ
tos a seus consumidores quatro semanas depois 
de o consumidor tê-los requisitado, seu desempe

I 



nho poderia ser julgado bom, se no ano passado 
ela levasse seis semanas para entregar. Os pa
drões de desempenho histórico são efetivos 
quando julgam se uma operação está melhoran
do ou piorando com o tempo, mas não dão ne
nhuma indicação se o desempenho pode ser con
siderado satisfatório. 

Padrões de desempenho meta 

Os padrões de desempenho meta são aqueles 
estabelecidos arbitrariamente para refletir algum 
nível de desempenho que é visto como adequado 
ou razoável. Por exemplo, se é considerado ra
zoável para a operação anterimmente menciona
da entregar em quatro semanas, então o desem

.	penho de uma operação que realmente faça a 
entrega em quatro semanas será considerado 
aceitável. Os orçamentos que as maiores organi
zações preparam são exemplos de padrões de de
sempenho meta. 

Padrões de desempenho da concorrência 

Os padrões de desempenho da concorrência 
comparam o desempenho atingido pela produção 
com aquele que está sendo atingido por um ou 
mais concorrentes da organização. Por exemplo, 
se a organização está entregando em quatro se
manas, mas a maioria de seus concorrentes en
trega em três semanas, seu desempenho pode 
não ser visto como bom. A vantagem dos padrões 
de desempenho baseados na concorrência é que 

/ 	 eles relacionam o desempenho de uma operação 
diretamente à habilidade de seus concorrentes 
no mercado. Em termos de melhoramento de de
sempenho estratégico, os · padrões da concorrên
cia são os mais úteis. Para algumas operações 
sem fins lucrativos, esse tipo de padrão de de
sempenho precisa ser modificado. A comparação 
com concorrentes pode nem sempre ser possível. 
Um departamento de polícia, por exemplo, teria 
dificuldade para identificar "concorrentes", mas 
poderia comparar seu desempenho com departa
mentos de polícia similares em outros lugares. 

Padrões de desempenho absolutos 

Um padrão de desempenho absoluto é o que 
é tomado em seus limites teóricos. Por exemplo, 
o padrão de qualidade de "zero defeito" ou o pa
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drão de estoques de "zero estoque" são ambo 
padrões absolutos . Esses padrões são. talvez, 
nunca atingíveis na prática, mas permitem a uma 
operação calibrar-se em relação ao limite teórico. 
No exemplo anterior, o produto que era de fato 
entregue ao consumid or em quatro semanas 
pode levar somente quatro horas para ser feito 
dentro da fábrica e entregue ao consumidor. Na 
prática, a operação provavelmente nunca vai 
atingir um tempo de entrega de quatro horas, 
IDas o padrão ilustrou quanto a operação poderia 
teoricamente melhorar. 

Operações de classe mundial em um país em desen
volvimento 

South African Breweries pie é hoje a terceira maior 
empresa cervejeira do mundo. SAB Limited, o braço do
méstico da organização, embarcou em um processo de 
melhoramento das capacitações da produção durante os 
anos 90. Esse processo era baseado em três "melhores 
práticas operativas": 

• 	Controle de processo: mensuração de qualidade, con
trole e ação corretiva a cargo dos operadores. 

• 	Administração do desempenho de processo: melho
ramento de rendimento e redução de desperdício em 
todas as suas formas - movimento, manejo de mate
riais, processamento, espera, superprodução. corre
ção e estoque. 

• 	Disponibilidade da planta: manutenção para a dispo
nibi lidade (veja o Capítulo 19) com os operadores que 
fazem manutenção autônoma simples (incluindo o 
monitoramento das condições) , com especialistas uti
lizados para tarefas especializadas e treinamento. 

A história atribulada da África do Sul resultou em 
uma mescla pouco comum de primeiro e terceiro mundo 
em um único país . Esse País foi classificado em 47~ lu
gar entre 59 países no Global Competitive Report de 
1999, pUblicado pelo World Economic Forum. De inte
resse particular é a classificação das habilidades da 
mão-de-obra, em que ela ficou em último lugar. Histori
camente , uma infra-estrutura educacional ruim resultou 
em muitos sul-africanos , funcionalmente, analfabetos. 
I,sso obviamente tem implicações enormes para as em
presas que tentam implementar operações de classe 
mundial no chão-de-fábrica. Tentativas de melhorar a si
tuação por meio de aulas de leitura de meio período tive
ram sucesso limitado, e percebeu-se que a implementa
ção bem-sucedida das mudanças pretendidas resultaria 
em alguma modificação do trabalho e, infelizmente, na 
perda de emprego para algumas pessoas. De acordo 
com um benchmark internacional feito em conjunto por 
funcionários e gerência, chegou-se à conclusão de que á 

SAB precisaria implementar novas práticas de trabalho 



594 MELHQRAMEJITO 

de classe mundial para continuar competitiva internacio
nalmente, mas isso afetou de forma negativa os funcio
nários, que precisariam de ajuda durante a transição. 
Uma visita a um órgão especializado em Genebra resul
tou na instituição pela gerência e pelos funcionários do 
Projeto Noah: uma iniciativa orientada a desenvolver al
ternativas para funcionários dispensados. O processo 
envolveu um apoio continuado administrativo de negó
cios e psicológico para empregados que foram para ativi
dades alternativas de emprego ou de empreendimento. O 
projeto Noah é agora amplamente reconhecido como 
grande sucesso, com ex-funcionários comandando uma 
série de pequenas empresas lucrativas, sendo que mui
tas prestam serviços terceirizados de limpeza, manuten
ção de instalações e serviços de alimentação para outras 
empresas de manufatura. O programa de melhoramento 
permitiu que a SAB atingisse resultados de classe mun
dial , com as novas práticas de trabalho que resultam em 
grandes melhoramentos na confiabilidade da produção e 
da qualidade do produto. 

Questão 

Quais são os principais desafios na implementação 
de programas de melhoramento em países em desenvol
vimento? 

Benchmarking 

Uma abordagem que algumas empresas 
usam para comparar suas operações com aquelas 
de outras empresas é chamada benchmarking. 
Originalmente o termo benchmark deriva da agri
mensura onde um "marco" (mark) , cortado na 
rocha, funcionaria como ponto de referência . 
Em 1989, a Xerox Corporation usou o termo 
benchmarking competitivo para descrever um 
processo: 

"usado pela função de produção para revitali
zar-se comparando suas características, con
juntos e componentes de seus produtos com os 
dos concorrentes."3 (Veja quadro sobre o pro
cesso de benchmarking da Rank Xerox.) Des
de aquele tempo, o termo benchmarking am
pliou seu significado de diversas formas. 4 

3 CAMP, C. Benchmarking: th e sea r·ch fo r best 
practices which lead fo superior performance - Parts 1 to 
5, Quality Pmgress, Jan./May, 1989. 

4 PICKERlNG, r. M.; CHAMBERS, S. Competitive 
benchmarking: progress and future developments, ComputeI' 
lntegra tede Manufacturing Systems, v. 4, n" 2, May 1991. 

• Não é mais restrito somente às operações 
de manufatura, mas também tem sido 
aplicado a outras áreas funcionais , como 
compras e marketing. 

• 	 Não está mais confinado somente às orga
nizações de manufatura, mas também em 
serviços como hospitais e bancos. 

• Não é mais somente praticado por espe
cialistas e consultores, mas pode envo[ver 
todo o pessoal na organização. 

• 	 O termo competitivo foi ampliado para 
significar mais do que apenas a compara
ção direta com concorrentes. Agora, ben
chmarking significa para ganhar vantagem 
competitiva (talvez, por comparação com 
e aprendendo com organizações não con
correntes). 

obenchmarking da Xerox5 

Possivelmente a mais conhecida pioneira em ben
chmarking na Europa é a Rank Xerox, que criou o mer
cado de copiadoras. O monopólio virtual da empresa em 
seu setor quase tornou-se sua ruína. Em 1980, a ameaça 
para a Rank Xerox das empresas copiadoras japonesas 
emergentes tornou-se clara. Um estudo em profundidade 
identificou que mudanças fundamentais eram necessá
rias. Para entender como isso deveria ocorrer, a empresa 
decidiu avaliar-se internamente - um processo que se 
tornou conhecido como benchmarking competitivo. Os 
resultados desse estudo chocaram a empresa. Seus rivais 
japoneses estavam vendendo máquinas pelo preço de 
custo da Xerox. Isso nem podia ser explicado por dife
renças de qualidade. O estudo descobriu que, quando 
comparada com suas rivais japonesas, a Xerox tinha 
nove vezes mais fornecedores, estava rejeitando dez ve
zes mais máquinas na linha de produção e levando o do
bro do tempo para colocar os produtos no mercado. O 
benchmarking também mostrou que a produtividade 
precisaria crescer 18% por ano durante cinco anos se 
quisesse alcançar seus rivais. 

A Rank Xerox vê o benchmarking como uma ajuda 
no atingimento de dois objetivos. No nível estratégico, 
ajuda a estabelecer padrões de desempenho, enquanto 
no nível operacional ajuda a entender as melhores práti
cas e métodos de operação, que pOdem ajudá-Ia a atingir 
seus objetivos de desempenho. O processo de ben

5 ROGERS, B. Benchmarking as a tool in rank xe 
rox 's quali ty management strategies, Quality Link, Nov.jDec.; 
CROSS, R.; LEONARD, P. Benchmarking: a strategic and tac
tica! perspective. In : DALE, B. (Ed .). Managing qualily- 2 . 
ed. Prentice Hall, 1994. 



chmarking desenvolvido pela Rank Xerox tem cinco fa
ses (veja Figura 1'8.3). 

Sua experiência no uso dessa abordagem levou a 
Xerox a algumas conclusões: 

• A primeira fase, planejamento, é crucial para o suces
so do processo todo. Um bom plano vai identificar um 
objetivo realístico para o estudo de benchmarking, 
atingível e claramente alinhado com as prioridades 
dos negócios. 

• 	Um pré-requisito para o sucesso do benchmarking é 
compreender por completo seu próprio processo. 
Sem isso, é difícil comparar seu processo com os de 
outras empresas. 

• 	Olhar para o que está disponível de imeQiato. Muitas 
informações já estão no domínio público. Balanços 
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publicados, revistas, conferêncIas e associações pro
fissionais podem proporcionar infomação Que é útil 
para os propósitos do benchmarking 

• 	Ser sensível ao pedir informações a outras 'E 

A regra de ouro é "Não faça nenhuma pcri] 
você não gostaria que lhe fizessem ' 

Questões 

1. 	 Que tipo de informação a Xerox descobriu em seu 
estudo de benchmarking? 

2. 	 Entre os cinco objetivos de desempenho (quahdade 
velocidade , confiabilidade, flexibilidade e custo 
qual , em sua opinião, é o mais difícil de descobrir so 
bre o desempenho do competidor? 

Planejamento 

Análise 

Integração 

/ 

Ação 

1 Identifique saídas de benchmark 

2 Identifique o melhor concorrente 

3 Determine o método de coleta de dados 

4 Determine aatual lacuna competitiva 

5 Projete os níveis de desempenho 

6 Estabeleça metas funcionais 

Comunicação Análise de 
de dados ~ aceitação 

- .. ----- ------------ -- -. . .. . 

7 Desenvolva planos de ações funcionais 

8 Implemente especificações 

I 9 Monitore resu ltados/relate progressos 

10 Recalibre os benchmarks·Posição de liderança obtida 
Maturidade • Processo totalmente integrado em novas 

práticasr 
W..."iji 18.3 Processo de benchmarking da Xerox. 
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Tipos de benchmarking 

Há muitos tipos diferentes de benchmarking 
(que não são necessariamente mutuamente ex
clusivos), alguns dos quais são listados a seguir: 

• 	 Benchmarking interno é uma comparação 
entre operações ou partes de operações 
que estão dentro da mesma organização. 
Por exemplo, uma grande manufatura de 
veículos com diversas fábricas pode esco
lher fazer o benchmarking de cada fábrica 
em relação às outras. 

• 	 Benchmarking externo é uma comparação 
entre uma operação e outras operações 
que são partes de diferentes organizações. 
Benchmarking não competitivo é o ben
chmarking contra organizações externas 
que não concorrem diretamente nos mes
mos mercados. 

• 	 Benchmarking não competitivo é o ben
chmarking feito contra organizações ex
ternas que não são concorrentes pejos 
mesmos mercados. 

• 	 Benchmarking competitivo é uma compa
ração direta entre concorrentes no mesmo 
mercado ou em mercados similares. 

• 	 Benchmarking de desempenho é uma com
paração entre níveis de desempenho atin
gidos em diferentes operações. Por exem
plo, uma organização pode comparar seu 
próprio desempenho em termos de alguns 
ou de todos os seus próprios objetivos de 
desempenho - qualidade, velocidade, 
confiabilidade, flexibilidade e custo - com 
o desempenho de outras organizações nas 
mesmas dimensões. 

• 	 Benchmarking de práticas é uma compara 
ção entre as práticas de operação de uma 
organização, ou forma de fazer as coisas, 
com aquelas adotadas por outra opera
ção. Por exemplo, uma grande loja de va
rejo pode comparar seus sistemas e proce
dimentos para controlar níveis de estoque 
com aqueles usados por outras lojas de 
departamentos. O objetivo é, usualmente, 
ver se alguma coisa pode ser aprendida 
das práticas adotadas por outras organi 
zações, que então poderia ser transferida 
para as práticas operacionais da própria 
organização. 

Objetivos de benchmarking 

O benchmarking preocupa-se, entre outras 
coisas, em ver de que forma vai a operação. Pode 
ser visto, portanto, como uma abordagem para o 
estabelecimento realístico de padrões de desem
penho. Também se preocupa com a pesquisa de 
novas idéias e práticas, que podem ser aptas para 
serem copiadas ou adaptadas. Por exemplo, um 
banco pode aprender com um supermercado 
como lidar com flutuações de demanda ao longo 
do dia. O sucesso do benchmarking, todavia, de
ve-se largamente a mais do que sua habilidade 
de estabelecer padrões de desempenho e de habí
litar as organizações a copiarem coisas umas das 
outras. O benchmarking consiste essencialmente 
em estimular a criatividade e proporcionar estí
mulo que possibilite às operações entenderem 
melhor como poderiam melhor servir seus consu
midores. Muitas organizações acham que é o pro
cesso de olhar para diferentes partes de sua pró
pria empresa ou de olhar para empresas externas 
que lhes permite entender a conexão entre as ne
cessidades do mercado externo, que uma opera
ção está tentando satisfazer, e as práticas inter
nas que a operação está usando para tentar 
satisfazê-lo. Em outras palavras, o benchmarking 
pode ajudar a reforçar a idéia das contribuições 
diretas que uma operação tem para a competi ti
vidade de sua organização. 

PRIORIDADES DE MELHORAMENT06 

No Capítulo 3, quando discutimos a pers
pectiva dos "requerimentos do mercado", identi
ficamos duas importantes influências na maneira 
com que a produção decide qual objetivo de de
sempenho requer atenção particular: 

• necessidades 	e preferências de consumi
dores; 

• desempenho e atividades dos concorren
tes. 

A consideração das necessidades dos consu
midores tem um significado particular na confor
mação dos objetivos de todas as operações. O 
propósito fundamental de operações é criar bens 

6 Baseado em SLACK, N. The importance - perfor· 
mance matrix as a determinant af impravement priorities. 
Interna tianal Jaurnal af Operatians and Productian Manage
ment, v. 4, n" 5, p. 59-75, 1994. 



e serviços de tal forma a atingir as necessidades 
dos consumidores. O que os consumidores acham 
importante, a operação também deveria olhar 
como importante. Se os consumidores, para um 
produto ou serviço, preferem preços baixos a arn" 
pIa gama, então a operação deveria dedicar mais 
energia em reduzir seus custos do que em au
mentar a flexibilidade, o que a possibilitaria pro
porcionar uma faixa mais larga de produtos ou 
serviços. As necessidades e preferências dos con
sumidores definem a importância dentro da ope
ração. 

O p~pel dos concorrentes é diferente do dos 
consumidores. Os concorrentes são pontos de 
comparação em relação aos quais a operação 
pode julgar seu desempenho. Do ponto de vista 
competitivo, à medida que as operações melho
ram seu desempenho, o desempenho que mais in
teressa é o que leva a operação a superar os níveis 
de desempenho atingidos por seus concorrentes , 
O papel dos concorrentes, então, é a determina
ção do nível de desempenho a ser atingido. 

Tanto a importância como o desempenho 
precisam ser considerados em conjunto antes que 
qualquer julgamento possa ser feito quanto às 
prioridades relativas para melhoramentos. So
mente porque algo é particularmente importante 
para seus consumidores, não significa que neces
sariamente uma operação deveria dar-lhe imedia
ta prioridade para melhoramento. Pode ser que a 
operação já seja consideravelmente melhor do 
que seus concorrentes em servir os consumidores 
nesse aspecto. De maneira similar, somente por
que uma operação não é muito boa em algo, 
quando comparada com o desempenho de seus 
concorrentes, não significa necessariamente que 
ela deveria de imediato ser melhorada. Os consu
midores podem não valorizar particulannente 
esse aspecto de desempenho. Tanto importância 
como desempenho precisam ser vistos juntos 
para se julgar a priorização de objetivos. 

SEGUINDO AS REGRAS DE BENCHMARKJNG 

Alguns dos exemplos mais bem-sucedidos de ben
chmarking ocorrem quando algumas empresas coopera
ram na troca de informações sobre elas próprias. No en
tanto, o potencial para equívocos de entendimento, 
relatórios e simplesmente de informação é grande, Mui
tas organizações são, compreensivelmente, cautelosas 
para ceder informações que poderiam beneficiar compe
tidores potenciais sem ser recompensadas. Para impor 
algumas regras no processo de identificação e aprendiza
do de melhores práticas, é importante que as empresas 
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concordem mutuamente sobre ' protor:,olos" de como 
elas devem comportar-se du rante a ~roCd de informa
ções, O protocolo a seguir, recomendajo pe:o Producti
vity and Quality Center dos EUA, fom~ce algullS asslln 

tos que podem ajudar na troca mútua de 

1, 	 Conheça e respeite o CÓdigo de Conouta o:>oen
chmarking. 

2, 	Tenha conhecimento básico de benchma J1.. ''1g i: sIga 
um processo de benchmarking. 

3. 	 Antes de iniciar um contato com potenciais parre!ros 
de benchmarking, determine o que será SUjeito a 
benchmark, identifique as variáveis-chaves de dE
sempenho que você quer estudar, reconheça empre
sas com desempenho superior e complete uma auto
avaliação rigorosa. 

4, 	 Desenvolva um questionário e um guia de entrevistas 
e os compartilhe antecipadamente se for requisitado. 

5. 	 Tenha autoridade para compartilhar e esteja disposto 
a compartilhar informações com parceiros de ben
chmark. 

6. 	 Identifique um anfitrião espeCífico e concorde mutua
mente no agendamento de reuniões. 

Quando o processo de benchmark evolui para visi
tas pessoais: 

• 	Providencie com antecipação a agenda de encontros. 

• 	Seja profissional , honesto, cortês e rápido em res
ponder. 

• 	Apresente todos os presentes e explique por que eles 
estão participando. 

• 	Siga a agenda. 

• 	Use li ng uagem universal, não jargão particular. 

• 	Tenha certeza de que nenhuma das partes está com
partilhando informação proprietária, a menos que te
nha sido autorizada pela autoridade responsável. 

• 	Compartilhe informação sobre seu processo e, se re
quisitado, considere compartilhar o resultado dos es
tudos. 

• 	Se ofereça para facilitar uma futura visita recíproca, 

• 	Conclua encontros e visitas de acordo com a agenda. 

• 	Agradeça a seu parceiro de benchmark por comparti
lhar seu processo. 

Questões 

1, 	 Muito do protocolo de benchmarking parece preocu
pado com o planejamento que acontece antes que as 
empresas conversem diretamente. Por que você acha 
que isso é tão importante? 

2. 	 Por que você acha que "os comportamentos" em 
cada visita pessoal são importantes? 
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de um lado, e aqueles vistos como «bons demais" 
ou "excessivos" de outro. Separar a matriz dessa 
forma resulta em quatro zonas que implicam prio
ridades muito diferentes: 

• 	 Zona "adequada": os fatores competitivos, 
nesta área, caem acima da fronteira infe
rior de aceitabilidade e, portanto, deve
riam ser considerados satisfatórios. 

• 	 Zona de "melhoramento": ao cair abaixo 
da fronteira inferior da zona de aceitabili
dade, qualquer fator nessa zona vai ser 
candidato a melhoramento. 

• 	 Zona de "ação urgente": esses fatores são 
importantes para os clientes, mas o de
sempenho é inferior ao dos concorrentes. 
Eles devem ser considerados candidatos 
para melhoramento imediato. 

• 	 Zona "excesso?": os fatores, nesta área) 
são de "alto desempenho", mas não são 
importantes para os clientes. Deve-se per
guntar, portanto, se há recursos, dedica
dos a atingir esse desempenho, que pode
riam ser mais bem usados em outro lugar. 

Exercício resolvido 

A EXL Laborator ies é uma subsidiária de 
uma empresa de eletrônica. Ela executa contra 
tos de pesquisa e desenvolvimento e dá solução 
de problemas técnicos para ampla gama de em
presas, incluindo empresas do mesmo grupo. Ela 
está particularmente interessada em melhorar o 

nível dos serviços que oferece a seus consumido
res. Entretanto, precisa decidir quais aspectos de 
seu desempenho deve melhorar em primeiro lu
gar. A empresa idealizou uma lista dos aspectos 
mais importantes de seu serviço: 

• A 	 qualidade de suas soluções técnicas: a 
adequabilidade percebida pelos consumi
dores. 

• A qualidade de suas comunicações com con
sumidores: a freqüênCia e a utilidade da 
informação. 

• A qualidade da documentação pós-projeto: 
a utilidade das instruções e documenta
ções que ela entrega aos consumidores 
com os resultados finais da investigação. 

• A velocidade 	de entrega de suas investiga
ções: o tempo entre um consumidor re
querer e a entrega dos resultados finais. 

• 	A confiabilidade de entrega das investiga
ções: a habilidade de entregar na data 
prometida. 

• A flexibilidade 	de entrega com que ela con
duz investigação: a habilidade de entregar 
o relatório numa data de entrega revisada. 

• 	A flexibilidade de especificação da investi
gação: a habilidade de mudar a natureza 
da investigação. 

• O preço da investigação: a quantia total de 
dinheiro cobrada do consumidor. 

EXL assinala um escore a cada um desses fa
tores na escala de 1 a 9, descrito na Figura 18.4. 
Isso é mostrado, também, na Figura 18.7. 

Escala de importânCialdesempenh~ 

1 234567891 
Solução ,técnJca --)f- - .. - - - - - -- - --- --- - - - - - - - - - - -- 

Com uni caçoes ------)f - ------- ------------.. -- -- 

Documentação -- -- -..------- - - ----*------ ----- 

Velocidade de entrega ----------------*--+----------- 


Confiabilidade de entrega -------------)(-- .. --------------- 

Flexibilidade de entrega -------- -- ------..--~------------


Flexibilidade de especificação --------- * --. ------------------- 
Preço/custo - --------* --- ------- --. ---- --- 

11 234 5 6 78 9 1 
Legenda 
x Classificação de importância 
• 	 Classificação de desempenho 

W.,iifl18.7 	Classificaçdo da I importância pa:ra os consumidores" e do "desempenho em relação aos 
concorrentes" na escala de nove pontos para o laboratórios EXL. 
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W4"@i 18.8 Matriz importância-desempenho para os laboratórios EXL. 

A EXL então voltou sua atenção para julgar 
o desempenho dos laboratórios contra organiza
ções concorrentes. Embora eles tenham coletado 
informações de benchmark para alguns aspectos 
de desempenho, tiveram que estimar outros. 
Estes também são mostrados na Figura 18.7. 

O laboratório colocou as classificações de 
importância e de desempenho em uma matriz 
importância-desempenho. Isso é mostrado na Fi
gura 18.8. Ela mostra que o mais importante fa
tor competitivo - a habilidade de entregar ótimas 
soluções técnicas a seus consumidores - cai con
fortavelmente dentro da zona adequada. A flexi
bilidade de especificação e a flexibilidade de en
tregas também estão na zona adequada, embora 
mais precariamente. Tanto velocidade de entre
gas como confiabilidade de entregas parecem 
precisar de melhoramento, já que ambas estão 
abaixo do nível mínimo de aceitabilidade para 
suas respectivas posições de importância. Toda
via, dois fatores competitivos - comunicação e 
custo/preço - estão claramente precisando de 
melhoramentos imediatos. A esses dois fatores, 
portanto, deveriam ser destinadas as mais urgen
tes prioridades de melhoramento. A matriz tam
bém indicou que a documentação da empresa 
poderia ser vista como "boa demais". 

A matriz não revelou nenhuma grande sur
presa. É provável que já se sabia que os fatores 
competitivos na área de "ação urgente" precisa
vam de melhoramento. Todavia, o exercício foi 
considerado útil por duas razões: 

• Ele ajudou 	a discriminar, entre muitos 
fatores, os que precisavam de melhora
mento. 

• O exercício deu direção e 	uma estrutura 
para o debate sobre prioridades de me
lhoramentos. 

ABORDAGENS DE MELHORAMENTOS 

Uma vez que a prioridade de melhoramento 
tenha sido determinada, uma operação precisa 
considerar a abordagem ou a estratégia que dese
ja usar para executar o processo de melhoramen
to. Duas particulares estratégias representam fi
losofias diferentes e, em alguma medida, 
opostas. Essas duas estratégias são melhoramento 
revolucionário e melhoramento contínuo. 

Melhoramento revolucionário 

O melhoramento revolucionário (ou melho
ramento baseado em "inovação", como algumas 
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li),"" 18.9 Padrão pretendido e real de melhoria de desempenho com melhoria revolucionária. 

vezes é chamado) presume que o principal veícu
lo para melhoramento é uma mudança grande e 
dramática na forma como a operação trabalha. 
Por exemplo, a introdução de uma máquina 
nova, mais eficiente, na fábrica, ou o total repro
jeto de um sistema computadorizado de reservas 
de hotel, ou a introdução de um programa de 
graduação novo e melhor em uma universidade 
são todos exemplos de melhoramentos revolucio
nários. O impacto desses melhoramentos é relati
vamente repentino, abrupto e representa um de
grau de mudança na prática (e, espera-se, de 
desempenho). Esses melhoramentos são rara
mente baratos, usualmente demandam grandes 
investimentos de capital, e com freqüência inter
rompem ou perturbam os trabalhos em curso na 
operação; freqüentemente, envolvem mudanças 
nos produtos/ serviços ou na tecnologia do proces
so. A Figura 18.9 ilustra o padrão de desempenho 
com diversos melhoramentos revolucionários. 

O padrão de melhoramento ilustrado pelo 
gráfico na Figura 18.9 é considerado por muitos 
como mais representativo do que realmente 
acontece quando a produção depende de melho
ramentos revolucionários puros. 

Melhoramento contínuo 

Melhoramento contínuo, como o nome indi
ca, adota uma abordagem de melhoramento de 
desempenho que presume mais e menores passos 

de melhoramento incrementaI. Por exemplo, mo
dificar a forma com que um produto é fixo a uma 
máquina, para reduzir o tempo de mudança, ou 
a simplificação da seqüência de questões quando 
se faz uma reserva de hotel, ou reprogramação 
das datas de entrega de trabalhos de um curso de 
uma universidade de modo a uniformizar a carga 
de trabalho dos estudantes são todos exemplos 
de melhoramentos incrementais. Já que não exis
te garantia de que esses passos para um melhor 
desempenho serão seguidos por outros passos, a 
filosofia global do melhoramento contínuo tenta 
garantir que haverá. O melhoramento contínuo 
não se preocupa com a promoção dos pequen<;,>s 
melhoramentos. Ele vê os pequenos melhora
mentos, todavia, como tendo uma vantagem sig
nificativa sobre os grandes: eles podem ser segui
dos de forma relativamente indolor por outros 
pequenos melhoramentos (veja Figura 18.10). 

O melhoramento contínuo também é conhe
cido como kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa 
cuja definição é dada por Masaaki ImaF (foi um 
dos principais proponentes do melhoramento 
contínuo), como segue: 

"Kaizen significa melhoramento. Mais: 
significa melhoramento na vida pessoal, na 
vida doméstica, na vida social, e na vida de 
trabalho. Quando aplicada para o local de 

7 IMAI , M. Kaizen: the key to Japan's competitive 
success . McGraw·HilI, 1986. 
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má"f' 18.10 Padrão de melhoria de desempenho com melhorias contínuas. 

trabalho, kaizen significa melhoramentos 
contínuos que envolvem todo mundo - admi
nistradores e trabalhadores igualmente." 

No melhoramento contínuo, não é a taxa de 
melhoramento que é importante, é o momentum 
de melhoramento. Não importa se melhoramen
tos sucessivos são pequenos, o que de fato impor
ta é que a cada mês (ou semana, ou trimestre, ou 
qualquer que seja o período adequado) algum 
melhoramento tenha de fato acontecido. 

Construindo a habilidade de melhorar 
continuamente 

A habitidade de melhorar continuamente 
não é algo que ocorre sempre naturalmente aos 
gerentes de produção e funcionários. Existem ha
bilidades específicas, comportamentos e ações 
que precisam ser desenvolvidos conscientemente 
se quisermos que o melhoramento contínuo seja 
sustentável no longo prazo. John Bessant e Sarah 
Caffyn, da Universidade de Brighton, distinguem 
entre o que chamam de "habilidade organizacio
nal" (a capacidade ou aptidão para adotar uma 
abordagem particular para melhoramento contí
nuo), "comportamento constitutivo" (as rotinas 
de comportamento que os funcionários adotam e 
que reforçam a abordagem de melhoramento 
contínuo) e "facilitadores" (os procedimentos ou 
técnicas usadas para avançar o esforço de melho
ramento contínuo) . Eles identificam seis habili
dades organizacionais genéricas, cada um com 
seu conjunto de comportamentos constitutivos. 
Eles estão identificados na Tabela 18.2. Exem

pIos de facilitadores são as técnicas de melhora
mento descritas mais à frente, neste capítulo. 

Diferenças entre melhoramento 
revolucionário e melhoramento contínuo 

o melhoramento revolucionário dá grande 
valor para soluções criativas. Ele incentiva o pen
samento livre e a iniciativa individual. É uma fi
losofia radical, à medida que alimenta uma abor
dagem de melhoramento, que de fato não aceita 
muitas limitações sobre o que é possível. "Come
çar com uma folha de papel em branco", "voltar 
aos princípios básicos" e "repensar completamen
te o sistema" são todos típicos princípios do me
lhoramento revolucionário. O melhoramento 
contínuo, por outro lado, é menos ambicioso, 
pelo menos a curto prazo. Ele favorece a adapta
bilidade, o trabalho em grupo e a atenção de de
talhes. Ele não é radical; antes é construído da 
experiência acumulada dentro da operação e, 
com freqüência, confia nas pessoas que operam o 
sistema para melhorá-lo. Uma analogia que aju
da a entender a diferença é a corrida de curta 
distância e a maratona. O melhoramento revolu
cionário é uma série de corridas rasas explosivas 
e impressionantes. O melhoramento contínuo, 
como a corrida de maratona, não requer a espe
cialidade e a proeza que requer a corrida rasa, 
mas requer que o corredor (ou gerente de produ
ção) mantenha-se correndo. A Tabela 18.3 lista 
algumas diferenças entre as duas abordagens. 

Não obstante as diferenças das duas aborda
gens, é possível combinar as duas, desde que em 

http:lIEI.I-IORA.ME


604 \1aHORAJ'I'1 ' NTO 

Tabela 18.2 Habilidades para melhoramento contínuo (Me) e alguns comportamentos associados. 8 

Habilidade organizacional Comportamentos constitutivos 

Adotando o hábito do MC 
Desenvolvendo a habilida
de de gerar envolvimento 
sustentável em Me 

As pessoas usam ciclos formais de identificação e solução dos problemas. 
As pessoas usam técnicas e ferramentas simples. 
As pessoas usam medidas para dar forma ao processo de melhoria. 
Indivíduos e grupos iniciam e desenvolvem atividades de Me, que participam do processo. 
Idéias são respondidas rapidamente : ou implementadas, ou justificada a não-implementação. 
Gerentes apóiam o processo de eM por meio da alocação de recursos. 
Gerentes reconhecem de maneira formal a contribuição dos funcionários para o Me. 
Gerentes dão o exemplo, tornando-se ativamente envolvidos na implementação de Me. 
Gerentes apóiam experimentos não punindo erros; ao contrário, incentivam que se aprenda 
com eles. 

Foco no MC 
Gerando e sustentando a 
habilidade de ligar Me aos 
objetivos estratégicos da 
organização 

Indivíduos e grupos usam os objetivos estratégicos da organização para priorizar os melhora
mentos. 
Todos são capazes de explicar qual é a estratégia de operações e quais são os objetivos. 
Grupos e indivíduos avaliam as mudanças propostas contra os Objetivos das operações. 
Indivíduos e grupos medem/monitoram os resultados das atividades de melhoramento. 
Atividades de eM são parte integral do trabalho de indivíduos egrupos, não uma atividade pa
ralela. 

Divulgação 
Gerando a habil idade de 
passar o Me por meio de 
barreiras organizacionais 

As pessoas colaboram em grupos interfuncionais. 

As pessoas entendem ecompartilham uma visão holística (entendimento e posse do processo). 

As pessoas são orientadas para os consumidores internos eexternos em suas atividades de Me. 

Há projetos específicos de Me com atores exteriores (consumidores, fornecedores etc.). 

Atividades de Me relevantes envolvem representantes de níveis hierárquicos diferentes. 


MC no sistema de MC 
Gerando a habilidade de 
administrar estrategica
mente o desenvolvimento 
do Me 

osistema de Me é continuamente monitorado e desenvolvido. 

Há um processo de planejamento cíclico em que o sistema de Me é regularmente revisado e 

alterado. 

Há uma revisão periódica do sistema de Me em relação a toda a organização. 

Aalta gerência torna disponíveis recursos suficientes (tempo, dinheiro, pessoal) para apoiar o 

desenvolvimento contínuo do sistema de Me. 

osistema de Me é desenhado para que se encaixe na estrutura e infra-estrutura atual. 

Quando uma grande mudança organizacional é planejada, seu impacto potenCial sobre Me é 

avaliado. 


Reforço do conceito o "estilo de gestão" reflete compromisso com os valores de Me. 
Gerando a habilidade de Quando alguma coisa vai mal , as pessoas em todos os níveis procuram esclarecer as razões, 
articular e demonstrar os em vez de procurar culpados. 
valores de Me Pessoas em todos os níveis demonstram crença compartilhada no valor de pequenos passos. 

Todos podem contribuir, envolvendo-se ativamente em conseguir e reconhecer melhoramen
tos incrementais. 

Construindo a organ iza
ção que aprende 
Gerando a habilidade de 
aprender por meio da ati
vidade de Me 

Todos aprendem com suas experiências, boas ou ruins. 
Indivíduos procuram oportunidades para desenvolvimento pessoal/aprendizado. 
Indivíduos e grupos em todos os níveis compartilham o aprendizado. 
A organização captura e compartilha o aprendizado de indivíduos e grupos. 
Gerentes aceitam e agem sobre todo o aprendizado que acontece. 
Mecanismos organizacionais são usados para empregar o que foi aprendido em toda a orga
nização. 

BESSAJ ,J.; CAFFYN, S. High involvement inno
vation. In temational Jou rn al of Technology Ma nagement, 
v. 14, n" 1, 1997. 

8 
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Tabela 18.3 Algumas características de melhoramento contínuo e revolucionário (baseado em ImaiJ .9 

Melhoramento revolucionário Melhoramento contínuo 

Efeito 


Passo 


Armação de tempo 


Mudança 


Envolvimento 


Abordagem 


Estímulos 

Riscos 
\ 

Requisitos práticos 

Orientação de esforços 

Critérios de avaliação 

Curto prazo, mas dramático. 


Passos grandes. 


Intermitente e não incrementaI. 


Abrupta e volátil. 


Seleciona alguns "campeões". 


Individualismo, idéias e esforços individuais. 


Inovação tecnológica, novas invenções, no
vas teorias . 

Concentrados, "todos os ovos em uma cesta". 

Requer grande investimento, mas pequeno 
esforço para mantê-lo. 

Tecnologia 

Resultados e lucro. 

Longo prazo, mas não dramático 

Passos pequenos. 

Contínuo e incrementaI. 

Gradual e constante. 

Todos 

Coletivismo, esforços de grupo e abordagem 
de sistemas. 


Know-how tradicional e estado da arte. 


Dispersos, muitos projetos simultaneamente. 


Requer pequeno investimento, mas grande 

esforço para mantê-lo. 


Pessoas 


Processo eesforços por melhores resultados. 


momentos diferentes . Melhoramentos grandes e 
dramáticos podem ser implementados se e quan
do eles pareçam significar passos de melhora
mentos significativos, mas entre essas ocasiões a 
operação pode continuar fazendo seus melhora
mentos kaizen discretos e menos espetaculares 
(veja Figura 18.11). 

Ciclo PDCA 

o conceito de melhoramento contínuo im
plica literalmente processo sem fim, questionan
do repetidamente e requestionando os trabalhos 
detalhados de uma operação. A natureza repeti
da e cíclica do melhoramento contínuo é melhor 
resumida pelo que é chamado ciclo PDCA (ou 
roda de Deming - assim chamado em homena
gem ao famoso "guru" de qualidade W. E. De
ming [veja Capítulo 20]) . O PDCA é a seqüência 
de atividades que são percorridas de maneira cí
clica para melhorar atividades (veja Figura 
18.12). 

lMAI, M. Op. cit. 

o ciclo começa com o estágio P (de plane~ 

jar), que envolve o exame do atual método ou da 
área-problema estudada. Isso envolve coletar e 
analisar dados de modo a formular um plano de 
ação que, se pretende, melhore o desempenho. 
(A seção seguinte deste capítulo explica algumas 
das técnicas que podem ser usadas para coletar e 
analisar dados neste estágio.) Uma vez que o pla
no de melhoramento tenha sido concordado, o 
próximo estágio é o estágio D (do verbo do,fazer). 
Esse é o estágio de implementação durante o 
qual o plano é tentado na operação. Esse estágio 
pode envolver um mini ciclo PDCA para resolver 
os problemas de implementação. A seguir, vem o 
estágio C (de checar) , no qual a solução nova 
implementada é avaliada, para ver se resultou 
no melhoramento de desempenho esperado. Fi
nalmente, pelo menos para este ciclo, vem o está
gio A (de agir). Durante esse estágio, a mudança é 
consolidada ou padronizada, se foi bem-suce
dida. Como alternativa, se a mudança não foi 
bem-sucedida, as lições aprendidas da "tentativa" 
são formalizadas antes que o ciclo comece nova
mente. 

O último ponto sobre o ciclo PDCA é o mais 
importante - o ciclo começa de novo. Somente 9 
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W.Y'if' 18.11 Padrão de melhoria de desempenho com melhoria contínua sobreposto a melhoria revolu
cionária. 

aceitando isso numa filosofia de melhoramento 
contínuo é que o ciclo PDCA literalmente nunca 
pára, e esse melhoramento toma-se parte do tra
balho de cada pessoa. 

Abordagem da reengenharia do processo 
de negócios 

Típica da forma radical "revolucionária" de 
atacar melhoramentos é a abordagem da reenge
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nharia do processo de negócios eBPR - business 
process re-engineering) . O BPR é uma mistura de 
idéias que foram correntes no gerenciamento de 
produção por algum tempo. Os conceitos just in 
time, os fluxogramas de processos, o exame críti
co no estudo de método, o gerenciamento de 
rede de operações e as operações focalizadas no 
consumidor, todos contribuem para o conceito 
BPR. É o desenvolvimento do potencial das tec 
nologias de informação que possibilita o reproje-
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iila"2'118.12 Ciclo PDCA é a base da melhoria contínua. 
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ma111118.13 	 BPR defende a reorganização (reengenhan a) das microoperações para refletir- os processos 

naturais de negócios baseados no consumidor. 

to fundamental de processos, todavia, que atuou identificamos as diferenças entre uma microope
como catalizador na junção dessas idéias. O BPR ração convencional organizada em tomo de uma 
foi definido como: 10 função especialista e um processo de negócio (a 

Figura 1.6 no Capítulo 1 ilustra essa idéia) . A no
"o repensamento fundamental e o reprojeto ção principal de BPR é a redefinição das microor
radical do processo de negócios, para atingir ganizações em 	uma operação completa, para re
melhoramentos dramáticos em medidas críti fletir os processos de negócio que satisfazem às 
cas de desempenho, como custos, qualidade, necessidades dos consumidores . A Figura 18.13 
serviços e velocidade". ilustra essa idéia. 

Processo versus função Princípios do BPR 

Subliminar à abol. J;- '-(~m BPR está a crença Mesmo que o BPR não seja uma idéia intei
de que as operações r '. criam ser organizadas ramente original, ele pode , ser visto como uma 
em tomo do processo total, que adiciona valor coleção útil de princípios que incorporam a abor
para consumidores, mais do que em tomo de dagem revolucionária. Os principais princípios do 
funções ou ativida(~.es, que desempenham as vá BPR foram resumidos como seguem:Jl 

rias etapas da atividade de agregar valor. Nós já 

10 HAMMER, M. ; CHAMPY, J. Rc-cngineering the 11 HAMMER, M. Re-engineering work: don't auto· 
corporation. Nicholas Brealey Publishing, 1993. mate obliterate. Harvard Business Review, v. 68, n" 4, 1990. 

http:ativida(~.es
http:ma111118.13
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• 	 Repensar os processos de negócios de ma
neira a cruzar barreiras entre funções, or
ganizar o trabalho em torno do fluxo na
tural de informação (ou de materiais, ou 
de consumidores). Isso significa organi
zar-se em torno das saídas de um proces
so em vez das tarefas que concorrem para 
elas. 

• Lutar por melhoramentos de desempenho 
dramáticos, por meio de repensar radical
mente e reprojetar o processo. 

• 	 Fazer com que aqueles que usam as saí
das de um processo desempenhem o pro
cesso. Checar para ver se todos os consu
midores internos podem ser seus próprios 
fornecedores, em vez de depender de ou
tra função nos negócios para lhes fornecer 
(que torna mais longas e separadas as 
etapas do processo). 

• Colocar pontos de decisão onde o traba
lho é desenvolvido. Não separar aqueles 
que fazem o trabalho daqueles que con
trolam e gerenciam o trabalho. O controle 
e a ação são somente mais um tipo de re
lação consumidor-fornecedor que pode 
ser fundida. 

Exemplo 12 

Podemos ilustrar essa idéia de reorganizar 
(ou fazer reengenharia) em torno dos processos 
de negócios por meio do seguinte exemplo sim
ples. A Figura 18.14 (a) demonstra a organização 
tradicional de uma empresa comercial que com
pra bens de consumo de diversos provedores, ar
mazena e vende para lojas de varejo. No coração 
da operação, está o armazém que recebe os bens, 
armazena, embala e despacha quando requerido 
pelo consumidor. Pedidos para mais estoque são 
colocados pelo setor de compras, que também se 
encarrega do planejamento de materiais e con
trole de estoque. O departamento de compras 
compra os bens com base em uma previsão que é 
preparada pelo departamento de Marketing, que 
toma informação do departamento de Vendas, 
que é quem processa os pedidos dos consumido
res. Quando um consumidor realmente faz um 

12 Baseado em um exemplo em KRUSE, G. Funda
mental innovation, Manufacturing Engineer, Feb. 1995. 

pedido, é trabalho do departamento de vendas 
instruir o armazém a embalar, despachar o pedi
do e avisar o departamento de finanças para 
mandar a fatura para o cliente. Portanto, tradicio
nalmente, cinco departamentos (cada um, uma 
microoperação) têm de organizar entre e)es o 
fluxo de informações e materiais dentro da ope
ração total. Mas a cada interface entre os depar
tamentos, há a possibilidade de erros e erros de 
comunicação. Além disso, quem é responsável pe
las necessidades do consumidor? Atualmente, três 
departamentos separados têm algum tipo de tra
tamento com o consumidor. De maneira similar, 
quem é responsável pela relação com os fornecedo
res? Dois departamentos têm relação com os for
necedores. 

Eventualmente, a empresa foi reorganizada 
em torno de dois processos de negócio funda
mentais. O primeiro (chamado operações de 
compra) tratava de tudo que se relacionasse com 
os fornecedores. Esse processo tinha o foco e a 
responsabilidade inequívoca de desenvolver boas 
relações de trabalho com os fornecedores. O ou
tro processo de negócio (chamado operações de 
serviço ao consumidor) tinha a responsabilidade 
total de satisfazer às necessidades dos consumi
dores. Isso inclui falar, com uma única voz, aos 
consumidores. 

Comentário crítico 

Toda a idéia de reengenharia de processos de negó
cio tem causado considerável controvérsia. A maioria de 
seus críticos é acadêmica, mas alguns questionamentos 
práticos também têm sido levantados. Em um nível con
ceituai, as críticas a BPR incluem o seguinte: 

• 	Pela própria natureza, BPR preocupa-se somente com 
as atividades de trabalho em vez de preocupar-se com 
as pessoas que desempenham as tarefas. É por isso 
que muitas pessoas transformam-se em "engrenagens 
na máquina". BPR simplesmente poria "óleo nas ro
das" dessa máquina destrutiva. 

• 	BPR é imprecisa como abordagem. Seus proponentes 
não podem chegar a um acordo se ela deve ser radical 
ou se pode ser implementada gradualmente, ou exata
mente o que é um processo, ou se deve ser de cima 
para baixo ou de baixo para cima, ou se deve ser 
apoiada por tecnologia da informação ou não. 

• 	BPR é tratada como a última palavra em gestão por al
guns gerentes e como a cura para todos os males. É 
como se, dizem os críticos, usássemos cirurgia para 
todas as doenças, mesmo para aquelas que se cura
riam só com alguma fisioterapia. 
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(a) Antes e (b) depois da reengenharia de uma empresa de comércio de bens de consumo. 

• 	BPR é meramente uma desculpa para dispensar fun
cionários, Empresas Que Querem fazer downsizing 
(isto é, reduzir os funcionários em uma operação) es
tão Usando BPR como desculpa, Isso coloca os inte
resses de curto prazo dos acionistas da empresa aci
ma ou de seus interesses de longo prazo ou dos 
interesses dos funcionários da empresa. 

• 	Uma combinação de redesign radical junto com 
downsizing pOde significar a perda da experiência vital 
da produção. Isso a deixaria vulnerável a Qualquer tur 

bulência mais séria, uma vez que ela já não teria o co
nhecimento e expe riência para lidar com mudanças 
inesperadas. 

Compromissos de melhoria 

Uma das questões importantes a ser decidi
da por qualquer gerente de produção é a priori
dade reJativa de seus objetivos de desempenho. 



610 MELI:IORAMENTO 

Objetivo de 
Objetivo de desempenho 2 

Objetivo de desempenho 2 
Objetivo deObjetivo de desempenho 2 


Objetivo de 
 desempenho 1
desem~ desempenho 1 

* + t * 
t 

No curto prazo, um objetivo Portanto, um aspecto do Mas, ao mover-se o pivô 
de desempenho pode ser desempenho pode ser melhorado dos trade-ofts, é possível 

permutado por outro às custas de outros alcançar melhorias de 
longo prazo de todos os 

aspectos do desempenho. 

lii4'IF'18.15 Paradigma de trade-off e suspendendo o "pivô" dos trade-offs. 

Para fazer isso, deve considerar que a possibili
dade de melhorar o desempenho para atingir 
um objetivo significa o sacrifício de algum de
sempenho por outro. Colocado de outra maneira, 
deve-se considerar a "troca" de um aspecto de de
sempenho por outro. Essa idéia é denominada pa
radigma de compromisso (ou de "troca'') e, levada 
ao extremo, implica que o melhoramento do de
sempenho em um aspecto pode ser obtido às ex
pensas do desempenho em outro. "Nada vem de 
graça" pode ser a expressão que resume a teoria 
dos compromissos (em língua inglesa, trade-offs). 

Provavelmente, a síntese mais conhecida da 
idéia de compromisso (trade-offs) vem do profes
sor Wickham Skinner, o mais influente dos cria
dores da abordagem estratégica de produção. Ele 
disse: 13 

"a maioria dos gerentes admitirá, prontamen
te, que há compromissos ou trocas a serem fei
tas no projeto de um avião ou caminhão. No 
caso de um avião, os compromissos envolve
riam assuntos como velocidade de cruzeiro, 
distâncias de decolagem e pouso, custo inicial, 
manutenção, consumo de combustível, confor
to do passageiro e capacidade de carga ou de 
passageiros. Por exemplo, ninguém pode fazer 
o projeto de um avião de 500 passageiros que 
pode pousar sobre um porta-aviões e também 
romper a barreira do som". 

Todavia, esse modelo de compromisso entre 
objetivos de desempenho pode ser questionado, 

principalmente pelas empresas que têm 
proporcionado benefícios simultâneos a seus con
sumidores. Antes, não havia dificuldades para se 
fabricar um automóvel de alta confiabilidade e 
isento de erros, desde que se pagasse seu preço. 
Agora, com algumas exceções, mesmo carros de 
preço baixo podem ser confiáveis e quase livres 
de qualquer defeito. Os fabricantes de automóveis 
descobriram que eles não apenas podiam reduzir 
o número de defeitos em seus veículos sem que 
isso significasse, necessariamente, custos mais al
tos, mas poderiam também reduzir os custos di
minuindo os erros de manufatura. Colocado em 
termos do modelo de "gangorra", mostrado na 
Figura 18.15, há duas maneiras de melhorar a 
posição de um dos lados. Uma é desnivelar o ou
tro lado da gangorra, em outras palavras, melho
rar um aspecto da produção às expensas de ou
tro. Entretanto, outra maneira é elevar o pivô da 
gangorra. Isso melhoraria um dos lados sem pre
judicar o outro. Alternativamente, isso pode ser 
feito de ambos os lados da gangorra. O "pivô" de 
uma operação real é o conjunto de restrições que 
impede que ambos os aspectos de desempenho 
sejam simultaneamente melhorados. Às vezes, as 
restrições são técnicas, outras, de atitude. Toda
via, o "pivô" está impedindo um aspecto de de
sempenho de melhorar, sem reduzir o desempe
nho do outro. Assim, o "pivô" deve ser o alvo de 
qualquer processo de melhoria. 

Reduzindo o compromisso 

13 SKINNER, W. Manufacturing: the formidable A abordagem que vem sendo adotada neste 
competitive weapon, Wiley. 1985. livro de modo geral é que, embora haja situações 

http:lii4'IF'18.15


em que (especialmente no curto prazo) compro
missos entre objetivos de desempenho devam ser 
feitos, uma das principais tarefas do gerente de 
produção é impedir a deterioração de um objeti
vo de desempenho enquanto outro melhora. 

Em alguma extensão, mesmo que pareça 
inevitável, os compromissos podem ser reduzi
dos. Por exemplo, uma das decisões que qual
quer gerente de supermercado tem de tomar é 
sobre quantos caixas devem ficar abertos em de
terminados horários. Se forem muitos, haverá 
ocasiões em que os funcionários não terão qual
quer consumidor para atender. Entretanto, os 
consumidores terão excelentes serviços em ter
mos de pouco ou nenhum tempo de espera. 
Inversamente, se poucos caixas estiverem aber
tos, os funcionários estarão sempre ocupados, 
mas os consumidores terão que esperar em lon
gas filas. Parece haver uma relação direta entre a 
utilização dos funcionários (e dos custos) e o 
tempo de espera do consumidor (rapidez do ser
viço). Todavia, mesmo o gerente de supermerca
do, ao decidir sobre quantos caixas deve manter 
abertos, vai, de alguma maneira, afetar a relação 
entre o tempo de espera do consumidor e a utili
zação de funcionários . Por exemplo, o gerente 
pode alocar determinado número "base" de fun
cionários para operar os caixas, mas também trei:- . 
nar outras para assumir caixas extras nos picos 
de demanda. Se o gerente perceber as filas nos 
caixas crescendo, esses outros funcionários po
dem, rapidamente, ser utilizados como caixas. Ao 
desenvolverem um sistema flexível de utilização 
de funcionários, os gerentes podem melhorar o 
serviço aos consumidores e, ao mesmo tempo, 
manter alta a utilização de funcionários. 

TÉCNICAS DE MELHORAMENTO 

Todas as técnicas descritas neste livro po
dem ser vistas como técnicas de "melhoramento", 
à medida que elas tentam melhorar algum aspec
to do desempenho de uma operação. Entretanto, 
algumas técnicas são particularmente úteis para 
melhorar operações. Por exemplo, o controle es
tatístico de processo (SPC), no Capítulo 17, e a 
análise de efeito e modo de falha (FMEA), no Ca
pí tulo 19, poderiam ser usados para quase qual
quer tipo de projeto de melhoramento. No res
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tante deste capítulo, selecionamos algumas técni 

cas que, ou não foram descritas em outro lugar, 

ou precisam ser reintroduzidas em seu papel de 

ajudar o melhoramento de operações. Por exem

. pl0, fluxogramas foram usados no Capítulo 5 

como uma técnica de projeto. Mais tarde, vamos 

usar essencialmente a mesma técnica para gerar 

melhoramentos nas operações existentes. 

Análise entrada-saída 

Um pré-requisito para entender qualquer 
oportunidade para melhoramento é entender o 
contexto em que a operação entrada-processo
saída está estabelecida. 

Três tarefas estão envolvidas na formulação 
do modelo entrada-saída: 

1. 	 identificar as entradas e as saídas do 
processo; 

2. 	 identificar as fontes de entradas e as 
destinações das saídas; 

3.· 	 esclarecer os requisitos dos consumidores 
internos, que são servidos pelas saídas do 
processo, e esclarecer que necessidades 
o processo tem para os fornecedores que 
para ele fornecem. 

Exemplo: Kaston Pyral Services Ltd. 

A Kaston Pyral Services Ltd. (KPS) é a divi
são de serviço de campo da Kaston Pyral Interna
tional, que manufatura e instala sistemas de 
aquecimento a gás. No mesmo grupo, está a KP 
Manufacturing, que faz os sistemas e as peças so
bressalentes, e a KP Contracts, que instala os sis
temas. A Figura 18.16 mostra um diagrama de 
entrada-saída para a KPS. O propósito é atingir 
um entendimento acordado da função operacio
nal de qualquer que seja a parte da organização 
onde exista um problema. Não se pretende que 
os diagramas de entrada-saída dêem qualquer 
resposta a eles. Eles, contudo, proporcionam um 
encaminhamento útil do problema. 

Fluxogramas 

Os diagramas de entrada-saída dão uma vi
são geral útil do contexto do processo e de opor
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Uh"" 18.16 Diagrama completo de entrada - saída mo 'trando os fornecedores e requisitos de todas as 
entradas e consumidores. 

tunidades de melhoramentos. Uma técnica mais 
detalhada é o fluxograma. O fluxograma dá uma 
compreensão detalhada das partes do processo 
em que algum tipo de fluxo ocorre. Eles foram 
brevemente descritos no Capftulo 5, no contexto 
de projeto de novos produtos e serviços, mas têm 
uma aplicabilidade muito mais ampla. Registram 
estágios na passagem de informação, produtos, 
trabalho ou consumidores; de fato, qualquer coi
sa que flua por meio da operação. Fazem isso so
licitando que os tomadores de decisão identifi
quem cada estágio no fluxo do processo como: 

• 	 uma ação de algum tipo - registrada em 
um retângulo - ; ou 

• 	 uma questão/decisão - registrada em um 
losango. 

O propósito disso é garantir que todos os di
ferentes estágios nos processos de fluxo estejam 
incluídos no processo de melhoramento, e que 
todos esses estágios estejam de alguma forma em 
seqüência lógica. O ato de registrar cada estágio 
do processo rapidamente faz aflorar fluxos mal 
organizados. A técnica também pode tornar cla
ras as oportunidades de melhoramentos e escla
recer a mecânica interna ou a forma de trabalhar 
de uma operação. Finalmente, e provavelmente o 
mais importante, o fluxograma destaca áreas 
problemas em que não existe nenhum procedi

mento para lidar com um conjunto particular de 
circunstâncias. 

Exemplo: Kaston Pyral Services Ltd. 
(continuação) 

Como parte de seu programa de melhora
mentos, o grupo da KPS está preocupado com o 
fa to de que os consumidores não estejam sendo 
bem servidos, quando telefonam com questões 
menores sobre a operação de seus sistemas de 
aquecimento. Essas questões não estão usual
mente relacionadas com prob~emas sérios, mas 
com freqüência relacionam-se a irritações meno
res que podem ser igualmente daninhas para a 
percepção dos consumidores dos serviços da KPS. 

A Figura 18.17 mostra o fluxograma para 
esse tipo de questão de consumidor. O grupo 
achou o gráfico útiL Nunca tinha sido feito um 
diagrama formal do procedimento dessa forma 
antes, e ele trouxe à tona três áreas em que a in
formação não estava sendo registrada. Estes são 
os três pontos marcados com interrogação no flu
xograma da Figura 18.17. Como resultado dessa 
investigação, foi decidido registrar todas as ques
tões de consumidores de modo que a análise pu
desse revelar mais informações sobre a natureza 
dos problemas. 
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61;11" 18.17 Fluxograma para questõe.ç do consumidor. 

Diagramas de relacionamento balho toda manhã e quanto tempo leva o trajeto. 

Colocando cada tempo de percurso em um gráfi


Os diagramas de relacionamento são um co, que tem o momento de partida em um eixo e 

método rápido e simples de identificar se há uma o tempo de percurso em outro, teríamos uma in

conexão entre dois conjuntos de dados: por dicação se o momento de saída e o tempo de per

exemplo, o momento em que você sai para o tra- curso estão relacionados e, se estão, como. A Fi
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W.§i!iji 18.18 Diagrama de relacionamento para tempo de percurso contra horário de partida. 

gura 18.18 mostra o gráfico do percurso de uma 
pessoa. Ele parece mostrar que (a) há um relacio
namento entre os dois conjuntos de dados; (b) 
que os tempos maiores de percurso ocorreram 
entre 8:15 e 8:22; e (c) que o tempo de percurso 
é menos previsível entre 8:15 e 8:30 da manhã. 

Os diagramas de relacionamento podem ser 
tratados de maneira muito mais sofisticada, me
diante a quantificação de quanto forte é o relacio
namento entre os conjuntos de dados. Contudo, 
apesar de a abordagem poder ser sofisticada, 
esse tipo de gráfico somente identifica a existên
cia de um relacionamento, não necessariamente 
a existência de uma relação de causa e efeito. Se 
o diagrama de relacionamento mostra uma cone
xão muito forte entre conjuntos de dados, isso é 
uma importante evidência de relação de causa e 
efeito, mas não uma prova positiva. Poderia ser 
coincidência! 

Exemplo: Kaston Pyral Services Ltd. 
(continuação) 

O grupo de melhoramento da KPS comple
tou sua primeira pesquisa de satisfação do consu
midor. A pesquisa pediu aos consumidores que 
classificassem os serviços em uma escala de um a 
dez em prontidão, cordialidade, nível e aconse
lhamento etc. Os escores foram, então, resumi
dos para dar o "escore" de satisfação total para 
cada consumidor: quanto mais alto o escore, 
maior a satisfação. 

A dispersão dos escores de satisfação con
fundiu o grupo, e eles consideraram quais fatores 
poderiam estar causando essas diferenças e a for
ma como os consumidores os viam. Dois fatores 
foram propostos para explicar as diferenças: 

• 	o número de vezes que o consumidor ti
nha recebido visita de manutenção pre
ventiva o ano passado; 

• 	o número de vezes que o consumidor ti
nha ligado para assistência técnica de 
emergência. 

Todos esses dados foram co[etados e coloca
dos em diagramas de relacionamento, como mos
trado na Figura 18.19. A Figura 18.19 (a) mostra 
que parece haver um claro relacionamento, entre 
um escore de satisfação do consumidor e o nú
mero de vezes que foi visitado pela assistência 
técnica regular. O diagrama de relacionamento 
na Figura 18.19 (b) é menos claro. Enquanto to
dos os consumidores que tiveram escores de satis
fação muito altos fizeram muito poucas chamadas 
de emergência, também havia consumidores com 
escores de satisfação muito baixos. Como resulta
do dessa análise, o grupo decidiu pesquisar a vi- . 
são do consumidor sobre sua assistência técnica 
de emergência. 

Diagramas de causa-efeito 

Os diagramas de caúsa-efeito são um méto
do particularmente efetivo de ajudar a pesquisar 
as raízes de problemas. Eles fazem isso pergun
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tando as mesmas questões: o que, onde, como e 
por que, mas desta vez acrescentando algumas 
"respostas" possíveis de forma explícita. Eles 
também podem ser usados para identificar áreas 
em que são necessários mais dados. Os diagra
mas de causa-efeito (que também são conhecidos 
como diagramas de "espinha de peixe" e "diagra
mas Ishikawa") tornaram-se extensivamente usa
dos em programas de melhoramentos. A Figura 
18.20 mostra a forma geral do diagrama causa
efeito. 

O procedimento para se desenhar um dia
grama causa-efeito é o seguinte: 

Passo 1 Coloque o problema na caixa de 
"efeito". 

Passo 2 Identifique as principais catego
rias para causas possíveis do pro
blema. Embora qualquer catego
rização possa ser usada para os 
ramos centrais do diagrama, há 
cinco categorias comuns: equipa

mento, mão-de-obra, materiais, 
métodos e dinheiro. 

Passo 3 	 Use a busca sistemática de fatos e 
discussão em grupos para gerar 
possíveis causas sob essas catego
rias . Qualquer coisa que possa re
sultar em um efeito que está sen
do considerado deveria ser 
listada como causa potencial. 

Passo 4 	 Registre todas as causas poten
ciais no diagrama sob cada cate
goria, e discuta cada item para 
combinar e esclarecer as causas. 

Algumas dicas no uso dos diagramas de 
causa-efeito 

• 	Use diagramas separados para cada pro
blema. Não confunda a questão combi
nando problemas em um diagrama único. 

Efeito 

wa";; 18.20 Diagrama de causa-efeito. 
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w:"'*' 18.21 Diagrama de causa-efeito para análÜe de toner de Hewlert-Packard. 

• Assegure-se de que os diagramas estejam 
visíveis a rodos os en olvidos. Use gran
des folhas de papel com muito espaço en
tre os itens. 

• Não 	sobreponha diagramas. Use diagra
mas separados para cada categoria maior 
no diagrama de causa-efeito master se 
necessário. 

• Esteja sempre preparado para retrabalhar, 
separar, refina r e mudar categorias. 

• Tome cuidado para não usar declarações 
vagas como "possível falta de". Antes, des
creva o que está acontecendo realmente: 
por exemplo "as pessoas não estão preen
chendo os fonnulários adequadamente". 

• Cir ule as causas que parecem particular
mente significativas. 

Identificação de problema da HewleH-Packard 

A Hewlett-Packard é orgulhosa de sua reputação de 
produtos e serviços de alta qualidade. Em razão disso, 
estava especialmente preocupada com prO blemas Que 
estava tendo com a devolução de cartuchos de toner de
feituosos por seus consumidores. Cerca de 2.000 destes 
estavam sendo devolvidos todos os meses. O grupo do 
Reino Unido suspeitou Que nem todas as devoluções 
eram realmente resu ltado de um produto defeituoso. Ra-

Manchada ,------, 
Cartucho de foner 

"defeituoso" 
devolvido 

zão pela qual o grupo decidiu investigar o problema. O 
diagrama de causa-efeito Que eles geraram é mostrado 
na Figura 18.21. 

Três grandes problemas foram identificados. Pri
meiro, alguns usuários não estavam familiarizados com a 
Impressora ou não eram capazes de resolver seus pro
blemas menores de impressão. Segundo, alguns dos 
vendedores não estavam alertas para como eliminar seus 
problemas menores. Terceiro, havia claramente algum 
abuso da política de devoluções sem "nenhuma pergun
ta" da Hewlett-Packard. Cartuchos de toner vazios esta
vam sendo enviados para empresas de reenchimento 
não autorizadas, que vendiam os cartuchos repreenchi
dos a preços reduzidos. Alguns cartuchos estavam sendo 
reenchidos mais de cinco vezes e estavam compreensi
velmente inutilizados. Além disso, o toner nos cartuchos 
reench idos não estava dentro dos altos padrões de quali
dade da Hewlett-Packard. O grupo prosseguiu usando a 
seqüência PDCA de solução de problemas e fez suges
tões que tornavam sua política de devoluções mais rigo
rosa, da mesma forma que melhoravam a forma pela 
qual os consumidores eram instruídos sobre como usar 
os produtos. Os resultados foram impressionantes. As 
reclamações em quase todas as áreas caíram a uma fra
ção do que eram anteriormente. 

Questões 

1. 	 Tome um ramo do diagrama causa-efeito mostrado 
na Figura 18.21 (por exemplo, o ramo de materiais) e 
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aumente as possíveis razões que são mostradas para 
o retorno dos cartuchos. 

2. 	 Qual é sua opinião sobre o alegado abuso da política 
de devolução "sem nenhuma pergunta" adotada pela 
Hewlett-Packard? 

Exemplo: Kaston Pyral Services Ltd. 
(continuação) 

o grupo de melhoramento da KPS estava 
trabalhando em uma área particular que experi
mentava um problema. Sempre que os engenhei
ros de serviços eram designados para resolver ex
ternamente um problema para um consumidor, 
levavam consigo partes sobressalentes e equipa
mentos, que achavam que seriam necessários 
para reparar o sistema. Apesar de os engenheiros 
não poderem nunca estar exatamente certos de 
quais materiais e equipamentos iriam precisar 
para um trabalho, podiam avaliar quais, prova
velmente, seriam necessários e levavam uma 
gama de sobressalentes e equipamentos que co
bririam a maioria das eventualidades. Muito fre
qüentemente, todavia, os engenheiros descobriam 
que precisavam de um sobressalente ou peça de 
equipamento que não haviam trazido com eles e, 
portanto, teriam que retornar ao depósito para 
pegá-lo. Pior que isso, muito ocasionalmente, a 
parte sobressalente requerida não estava em es
toque. Assim, o consumidor teria que esperar até 
que fosse trazida de outra parte do país. O dia

grama de causa-efeito para esse problema parti
cular, como desenhado pelo grupo, é mosrrado 
na Figura 18.22. 

Diagramas de Pareto 

Em qualquer processo de melhoramemo. 
vale a pena distinguir entre o que é importante e 
o que é menos importante. O propósito do dia
grama de Pareto, que foi introduzido no Capmuo 
12, é distinguir entre as questões "pouco vitais" e 
as "muito triviais". É uma técnica relativamente 
direta, que envolve classificar os itens de infor
mação nos tipos de problemas ou causas de pro
blemas por ordem de importância. Isso pode ser 
usado para destacar áreas em que investigações 
adicionais poderão ser úteis. 

A análise de Pareto é baseada no fenômeno 
que ocorre freqüentemente de poucas causas ex
plicarem a maioria dos defeitos. Por exemplo, 
provavelmente a maioria das receitas de uma 
empresa venha de poucos consumidores. De ma
neira similar, relativamente poucos pacientes de 
um médico vão provavelmente tomar a maioria 
de seu tempo. 

Exemplo: Kaston Pyral Services Ltd. 
(continuação) 

O grupo de melhoramento da KPS, que esta
va investigando os retornos não programados das 

equipamento 
Falha de Telefonista 

informações insuficientes 
toma 
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a ficha do consumidorSistema modificado Engenheiro não checou 


pelo consumidor a folha da chamada 
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defeituosos 

errado Envio do kit 
errado 

História incorreta 
do consumidor 

Retorno não 
programado 

W4"it 18.22 Diagrama de causa-efeito para retornos não programados na KPS. 
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Previsão Modificações Falta no Outras 

errada não registradas estoque razões 


Informação Envio Equipamento 

errada errado errado 


Causas de retornos não programados 

Wa"" 18.23 Diagr'ama de Parem para causas de retornos não programados. 

assistências técnicas de emergência (a questão 
que foi descrita no diagrama de causa-efeito na 
Figura 18.22) examinou todas as ocasiões nos 12 
meses anteriores nas quais um retorno não pro 
gramado tinha acontecido. Eles categorizaram as 
razões para os retomas não programados como 
segue: 

1. 	 A peça errada foi levada porque, apesar 
de a informação que o engenheiro rece
beu parecer correta, ele prognosticou 
mal a natureza da falha. 

2. 	 A peça errada tinha sido levada para o 
campo, porque havia informação insufi
ciente dada, quando a chamada foi ano
tada. 

3. 	 A peça errada tinha sido levada ao cam
po, porque o sistema tinha sido modifi
cado de alguma fo rma, e isso não fo i 
anotado nos registros da KPS. 

4. 	 A peça errada foi levada, para o campo, 
porque a peça tinha sido incorretamente 
envida ao engenheiro pela lojas. 

5. 	 Nenhuma peça tinha sido levada, por
que a peça necessária não estava em es
toque. 

6. 	 O equipamento errado tinha sido levado 
por qualquer que seja a razão. 

7. 	 Qualquer outra razão. 

A freqüên ia relativa da ocorrência dessas 
causas é mostrada na Figura 18.23. Cerca de um 
terço de todos os retornos não programados era 
por causa da primeira categoria, e mais da meta
de dos retornos era computada para a primeira e 
segunda categorias juntas. Foi decidido que os 
problemas poderiam ser mais bem atacados pela 
concentração em como obter mais informações 
para que o engenheiro fosse capaz de prognosti
car as causas de falhas com maior precisão. 

Serviço ao consumidor no Groupe Accor14 

Por mais de 10 anos, o Accor, grupo francês de ho
téis e restaurantes, tem desenvolvido grupos de melho
ramento autônomos em seus hotéis. Na recepção de um 
hotel, os funcionários estavam preocupados com o tem
po em que o balcão estava sendo deixado desatendido. 
Para investigar isso, os funcionários começaram com as 
razões pelas quais eles estavam afastando-se do balcão e 
quanto tempo cada ausência durava. Todos sabiam que 
os funcionários da recepção tinham que deixar seu posto 

14 ORLY, C. Quali ty cirdes in france. The Carnell 
HRA Quarterly, Nov. 1988. 
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para servir ou ajudar os clientes. No entanto, ninguém 
podia concordar sobre quais eram as causas das ausên
cias. Coletar informações não foi fácil, porque os funcio
nários tinham que registrar as Informações sem afetar o 
serviço ao consumidor. Depois de três meses, os dados 
foram apresentados na forma de um diagrama de Pareto, 
que é mostrado na Figura 18.24. De acordo com ele, o 
pessoal da recepção gastava uma média de 20 minutos 
longe da recepção em cada turno. Foi uma surpresa para 
os funcionários e os gerentes que tirar fotocópias, para 
os hóspedes, era a razão principal das ausências. Feliz
mente, isso era fácil de corrigir, apenas mudando a foto
copiadora para uma sala adjacente à área de recepção, 
possibilitando que os funcionários pudessem estar de 
olho na recepção enquanto tiravam cópias. 

Questões 

1. 	 Você acha inteligente gastar tanto tempo examinando 
esse assunto em particular? 

2. 	 Deveria ser usado o diagrama de Pareto (Figura 
18.24) para apontar as prioridades de melhoramen
to? Em outras palavras, se foi acertado no grupo dar 
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prioridade em evitar ausências por fotocópias. de','e
ria a próxima prioridade ser a ausência causada pelo 
serviço de fax? 

Análise por que-por quê 

Nós terminamos com outra técnica simples, 
mas efetiva, para ajudar a entender as razões da 
ocorrência de problemas. A técnica começa com 
o estabelecimento do problema e a pergunta por 
quê o problema ocorreu. Uma vez que as maiores 
causas da ocorrência do problema tenham sido 
identificadas, cada uma das causas maiores é to
mada por sua vez e novamente é feita a pergunta 
por quê essas razões ocorreram e assim por dian
te. Esse procedimento continua até que uma cau
sa pareça suficientemente autocontida para ser 
atribuída a ela mesma, ou mais respostas à ques
tão "por quê?" possam ser geradas. 

lifa"*' 18.24 Diagrama de Pare to do tempo que os funcionários passam longe da recepção. 
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Exemplo: Kaston Pyral Services Ltd. 
(continuação) 

A Figura 18.25 ilustra a estrutura geral da 
análise por que - por quê para o exemplo da KPS 
discutido anterionnente. Nesse exemplo, a maior 
causa de retornos não programados foi o prog
nóstico incorreto das razões da falha do sistema 
do consumidor. Isso é estabelecido c mo o pro 
blema da análise por que - por quê. A questão é 
então feita: "por que as falhas eram erradamente 
previstas?" Três respostas são propostas: primei
ro, que os engenheiros não estavam treinados 
adequadamente; segundo, que eles tinham co
nhecimento insuficiente do particular produto 
instalado no local do consumidor; e terceiro, que 
eles tinham conhecimento insuficiente do siste
ma particular do consumidor com suas modifica
ções . Cada uma dessas três razões é tomada por 
sua vez e as questões são feitas, "por que existe 
falta de treinamento?", "por que existe uma falta 

de conhecimento do produto?" e "por que existe 
uma falta de conhecimento do consumidor?". E 
assim por diante. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Como as operações podem mensurar seu 
desempenho e m termos dos cinco objeti 
vos de desempenho? 

• É improvável que uma umca medida de 
desempenho reflita adequadamente a to
talidade do objetivo de desempenho. Nor
malmente, a produção deve coletar uma 
variedade de medidas parciais de desem
penho. 

• Todas as medidas parciais, 	então, devem 
ser comparadas com algum padrão de 
desempenho. Há quatro tipos de padrão 

-{ Falta de treino 

Por quê? 

PROBLEMA 

- Não no orçamento 

I Sem tempo disponívelI , 

- Alta rotatividade 

-----1 
Documentação de 

especificação complicada 

Causa da falha 
prevista :Falta de conhecimento do prodUto I Muitos novos produtos 

erradamente 
Por quê? 

Por quê? 
Nenhuma análise de falhas-

Nenhum conhecimento-
de modificação no sistema 

--f Falta de con hecimento I Nenhum registro de consumidor 
do consumidor I disponível para engenheiros 

Por quê? 
----" Nenhuma análise de falhas 

W!.!';;'18.25 Análise por que - por quê. 



de desempenho que são usados normal
mente: 

- Padrões históricos comparam padrões 
de desempenho com desempenhos an
teriores. 

- Padrões de desempenho-meta compa
ram desempenho com algum nível de 
sejado de desempenho. 

- Padrões de desempenho da concorrên
cia comparam o desempenho com 
aquele atingido pelos concorrentes. 

- Padrões de desempenho absolutos com
param o desempenho com seus níveis 
teóricos perfeitos. 

• O processo 	de benchmarking competitivo 
é normalmente usado como meio para ob
tenção dos padrões de desempenho dos 
competidores. 

Como os gerentes de produção priorizam 
o melhoramento de objetivos de desem
penho? 

• 	 Prioridades de melhoramentos podem ser 
determinadas pela consideração conjunta 
da importância relativa de cada fato r 
competitivo, como julgado pelos consumi
dores, com o desempenho que a operação 
atinge em cada fator competitivo, julgado 
em relação à concorrência. 

• O julgamento de uma operação tanto so
bre importância como sobre desempenho 
pode ser consolidado em uma "matriz im
portância-desempenho". Diferentes áreas 
dessa matriz representam diferentes graus 
de prioridade. 

Quais são as abordagens gerais p ara ad
ministrar a taxa de melhoria? 

• A abordagem de uma organização a res
peito do melhoramento de sua operação 
pode ser caracterizada ao adotar uma po
sição em algum lugar entre dois extre
mos: de melhoramento revolucionário 
"puro" e melhoramento contínuo "puro". 

• 	 Melhoramento revolucionário, que é algu
mas vezes chamado melhoramento basea
do em inovação, vê a taxa de melhora
mento ocorrendo em poucas infreqüentes, 
mas grandes e dramáticas mudanças. 
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Apesar de essas mudanças poderem ser 
abruptas e voláteis, elas com freqüencia 
incorporam novos e radicais conceitos ou 
tecnologias, que podem mudar sigmJkati
vamente o desempenho da operação. 

• O melhoramento contínuo presume 	uma 
série sem fim de pequenos. mas incre
mentais passos de melhoramento Esse 
tipo de melhoramento é algumas \eze
chamado melhoramento kaizell. Ele é gra 
dual e constante e freqüentemente utiliza 
soluções coletivas de problemas baseadas 
em grupos. Ele não se concentra em mu
danças radicais, mas desenvolve um mo
mentum intrínseco de melhoramento. 

• Argumenta-se que é possível um compro
misso entre esses dois tipos de filosofias 
de melhoramento. As organizações po
dem melhorar ao ter melhoramentos re
volucionários ocasionais, mas utilizar uma 
abordagem mais incrementaI entre mu
danças de maior porte. 

Onde a reengenharia de processo de ne
gócio eBPR) se encaixa com as atividades 
de melhoramento? 

• 	 Um exemplo típico da abordagem radical 
de melhoramento é o da reengenharia de 
processos de negócios, busilless process 
re-engineerillg eBPR) , que tenta re-proje
tar operações ao longo de um processo, 
em vez de em base funcional. 

• 	 BPR tem sido responsável por melhora
mentos radicais no desempenho das ope
rações, mas também tem sido criticada. 
As principais críticas são que BPR presta 
pouca atenção aos direitos dos funcioná
rios, que são vítimas de dowsizillg, que ge
ralmente a acompanha, e que a natureza 
radical das mudanças pode extirpar expe
riência da produção. 

Quais técnicas podem ser usadas para 
processo de melhoramento? 

• Muitas técnicas descritas neste livro po
dem ser consideradas técnicas de melho
ramento, por exemplo, o controle estatís
tico de processo. 
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• Técnicas geralmente vistas como 	'técnicas 
de melhoramento" são: 

- análise de entrada e saída, que procura 
analisar a natureza de transfonnação 
nos processos; 

- fluxogramas, que procuram descrever a 
natureza do fluxo de informação e a to
mada de decisão dentro da produção; 

- diagramas de causa-efeito, que estrutu
ram o processo de· brainstorming, que 
pode ajudar a encontrar as causas bási
cas dos problemas; 

-	 diagramas de Pareto, que procuram fa
zer uma triagem entre as poucas causas 
importantes das muitas que são triviais. 

ESTUDO DE CASO 

Lombard Direct 

Uma das tendências mais importantes do setor de 
serviços financeiros tem sido o crescimento do acesso 
telefônico. Muitos serviços financeiros, como os bancos, 
têm desenvolvido uma abordagem mais focada por meio 
de atendimento telefônico 24 horas para clientes pes
soais. O conceito de serviço financeiro baseado no tele
fone não é novo. Foi lançado com sucesso em 1985 pelo 
banco Frsta Sparbanken na Suécia, com um serviço cha
mado Forsta Direkt. Isso se tornou um guia para muitos 
serviços similares. 

Aspectos típicos desses serviços de "acesso total " 
são descritos a seguir: 

"Você pode nos chamar 24 horas por dia , 
365 dias por ano. Se você quer nos instruir para 
pagar sua conta de gás no dia de Natal, não há 
problema. Se você quer nos instruir para transfe
rir dinheiro às 2:00 da manhã, também está bem. 
Se você está do outro lado do mundo, em outro 
fuso horário, mesmo assim você pode ligar para 
nós... [nós somos}. .. mais que apenas um serviço 
de telefone conveniente. Seu gerente de conta 
pessoal vai oferecer uma abordagem pessoal 
para suas finanças diárias e seu planejamento fi
nanceiro de longo prazo. " 

Serviços financeiros têm desenvolvido redes de cal! 
centers, cujos operadores estão ligados a sistemas so
fisticados de telefonia e computação onde informações 
atualizadas e pedidos dos clientes estão disponíveis ime
diatamente, de maneira que os consumidores podem ser 
processados com rapidez e eficiência. Parte desse setor 
é formada por empresas que oferecem empréstimos e 
serviços relacionados. Um exemplo tlpico é Lombard Di
rect, que deve ter um dos números mais conhecidos o 

Reino Unido: 0800-2-15.000. Isso é baseado no slogan 
"empréstimos de 800 até 15.000" libras esterlinas. Lom
bard Direct é uma subsidiária do Lombard Bank, parte do 
Westminster Bank Group. Empréstimos sem garantias 
pelO telefone constituem cerca de 90% dos negócios da 
empresa, e outros produtos incluem seguros para em
préstimos, seguros de imóveis, de seu conteúdo e de veí
culos , poupança e cartão de crédito. 

Oprincipal ca/l center, em Rotherham, West York
shire , é uma operação 24 horas que opera todos os dias 
do ano. O centro processa cerca de 2 milhões de liga
ções por ano. Segunda-feira é um dia ocupado, quando 
6.000 ligações são recebidas. O ca/l center tem 200 
"posições" ou mesas para seus "conselheiros do consu
midor" (CCs) e emprega o equivalente a aproximada
mente 250 pessoas em tempo integral , a maioria dos 
quaiS trabalha meio período. Quando um cliente pessoal 
liga para pedir um empréstimo, eles respondem algumas 
questões para classificar o grau de crédito (credit sco
ring) e são, então, alocados em uma faixa que reflete seu 
risco de crédito. Essa avaliação de risco afeta o tamanho 
do empréstimo permitido e a taxa de juros que vai ser 
cobrada. 

De controle para uma cultura facilitadora 

Sean Guillian é o chefe do cal! center e tem traba
lhado com os gerentes e líderes de equipe para tentar 
passar de uma cultura de "controle" para uma cultura 
mais "facilitadora" . Sean explica: 

"Nós temos uma boa atmosfera aqui, as pes
soas gostam do seu trabalho e nós fazemos mui
tos eventos para aumentar nosso espírito de 
equipe e também desenvolver o negócio. Opro
blema é que embora esses esforços a ênfase é 
concentrada em controle. " 

Um dos problemas para Sean era como ele devia 
usar os scripts. Scripts são um conjunto de perguntas e 
respostas Que os CCs percorrem quando falam com o 
consum idor e com consumidores potenciais. Elas são 
cuidadosamente fraseadas para evitar confusão. 

"Nós devemos deixar de seguir um script de
finido de maneira que não deixa nenhum espaço 
para tentarmos entender as reais necessidades 
dos consumidores e responder a elas. Nós tam
bém gostaríamos de poder oferecer mais produ
tos, quando apropriado. Isso é difícil de fazer 
quando você está usando um script desenvolvido 
para empréstimos. É claro que o script é uma 
base útil. De fato, há várias questões que nós so
mos obrigados a perguntar e informações que te
mos que dar para estar de acordo com a lei de 
serviços financeiros. Mas há uma tendência de 
nos apoiarmos excessivamente no script. Opro
blema não é a má vontade das pessoas em melho



rar, mas nossos sistemas que não os incentivam 
a melhorar. Por exemplo, o desempenho dos CCs é 
parcialmente avaliado com base em gravações de 
suas COJ1versas com os clientes. Nós chamamos 
isso de 'análise da ligação'. Se consideramos que 
eles não seguiram o procedimento correto, a li
gação é considerada 'fora do padrão ' e isso afeta 
seu pagamento e até mesmo seu contrato. 

Nós chamamos isso cinco graus de desem
penho, ou níveis 'do momento de contacto' e CCs 
são avaliados a cada três meses. Cada nível tem 
um conjunto de critérios que são baseados em 
seis mensurações-chaves. Se alguém atinge um 
nível mais elevado em duas mensurações conse
cutivas, ele (a) sobe um nível 'do momento '; se 
eles têm um desempenho ruim por mais de três 
períodos, eles descem. Subir um nível pode signi
ficar um aumento considerável no pagamento. Os 
CCs também precisam chegar ao nível dois antes 
que lhes ofereçamos um contrato permanente, 
embora eu acredite que nós devemos remover 
essa barreira e dar a todos contrato permanente 
desde o começo. 

No entanto, nós estamos fazendo progresso. 
Considere, por exemplo, nossa medida de análise 
de ligações. No passado, era somente usada para 
avaliar as pessoas. Agora é usada como uma fer
ramenta de desenvolvimento. Nós identificamos 
nove diferentes habilidades que desejávamos 
ver, incluindo a saudação a quem liga (o que cha
mamos de aperto de mão verbal), a abordagem 
geral da conversação, coleta de informações, e 
assim por diante. Nós agora temos uma descrição 
de cada uma dessas habilidades que definem o 
que significa desempenho excelente, muito bom 
e bom, e 'uma área para melhoramento '. As pes
soas podem ver exatamente o que nós estamos 
tentando atingir. O quadro de referência para 
análise da ligação tenta avaliar os CCs, mas tam
bém os incentiva a fazer as coisas certas, como 
usar o nome da pessoa que liga, mostrar interes
se e respeito pelO consumidor, não perguntar a 
mesma informação duas vezes, assegurar-se de 
que o consumidor conhece todos os custos envol
vidos e dar ao consumidor tempo para tomar sua 
decisão. 

Nós também nos referimos ao script como um 
guia de ligação que usa 30 'cartões ' de referên
cia de fácil consulta para ajudar os CCs. Mesmo 
assim, quando temos um novato, damos-lhe os 
cartões e lhe dizemos para ir para casa e apren
dê-Ias. Outro assunto é a venda cruza da de pro
dutos. Eu comparo conversações de empréstimo 
e venda de seguros, por exemplo. E, embora quei
ramos uma boa taxa de venda de seguros por em

.. :! 

préstimo, uma taxa muito alta pOde slgn;;;car 
o pessoal está insistindo muito na venda. 
queremos afugentar os consumidores. O proble
ma está em equilibrar flexibilidade com controle 
especialmente quando 1% de aumento na venda 
de seguros pode contribuir com meio milhão para 
a rentabilidade. " 

Questões 

1. 	 Que significam para as operações do cal! center da 
Lombard os cinco objetivos de desempenho (qualida
de, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo)? 

2. 	 Quais você acha que são os principais temas de ad
ministração da produção que devem ser considera
dos pelos gerentes do cal! center? 

3. 	 Qual seria o maior obstáculo para Sean Guillianm em 
sua tentativa de melhorar o desempenho dos CCs? 

ESTU DO DE CASO 

Raydale Conference Cenlre 

"Bem, eu suponho que é uma revisão mis
ta: existem algumas coisas nas quais nos saí
mos realmente bem; por outro lado, há claramen
te áreas onde precisamos melhorar. " 

Alan Ray estava falando depois da publicação de um 
artigo na Confe rence Centre Journal. Alan era o proprie
tário e o Gerente Geral do Raydale Conference Centre. Ele 
comprou o centro, que era usado como um hotel cam
pestre, exatamente dois anos antes, eestava muito satis
feito com os negócios que atraíra até então. O centro ti
nha marcado sua presença no rapidamente crescente e 
lucrativo mercado de conferências. Seus clientes (usual
mente grandes empresas) reservavam algumas ou todas 
suas instalações para suas conferências de vendas, even
tos de treinamento e reuniões. Esses eventos podiam ser 
de qualquer tipo, de um dia de duração até duas sema
nas. O Raydale Conference Centre, juntamente com ou
tros três da área, foi analisado pela Conference Centre 
Joumal, cujas conclusões resumidas são mostradas na 
Tabela 18.4. 

Alan estava mais preocupado com algumas desco
bertas do que com outras. 

"Nem tudo é de igual importância , é claro. 
Em nosso setor de negócios, provavelmente as 
duas coisas que os consumidores mais valorizam 
são cortesia do pessoal, onde o nosso escore é 
muito alto, e a flexibilidade de acomodar suas 
necessidades especiais, onde nosso escore é 
muito ruim. Eu acho que há duas razões para 
isso. Primeiro, nossas salas de conferência são 
re la tivamente pequenas e nós temos dificuldades 
de acomodar grupos muito grandes. Outra razão 
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Tabela 18.4 Revisões de centros de conferência. 


Fator 	 Raydale Miston Hexley Stannington 

Preço Médio Alto Médio Baixo 

Tamanho do cardápio Excelente Bom Bom Pobre 

Qualidade da comida Boa Excelente Boa Aceitável 

Qualidade do quarto Muito boa Boa Boa Boa 

Gentileza dos funcionários Muito boa Boa Boa Pobre 

Flexibilidade para acomodar necessidades especiais Pobre Muito boa Boa Boa 

Erros de documentação Ocasionais Nenhum Muito poucos Nenhum 

Descontos especiais Não Sim Sim Sim 

Disponibilidade Boa Muito boa Pobre Pobre 

é, falando francamente , que alguns de nosso 
pessoal não costumam lidar bem com problemas 
inesperados. Opreço é levemente menos impor
tante para nossos consumidores, mas o nosso es
core em preço parece razoável. Oque me preocu
pa mais é que eu sei que nossos custos tendem a 
ser maiores do que os de /10SS0S concorrentes. 
Dado o nível de nossos negócios, nossos lucros 
são menores do que os que estão sendo atingidos 
por nossos concorrentes. Menos importante do 
que preço, vem uma faixa média de fatores, que, 
apesar de não serem de importância primeira 
para os consumidores, certamente vão irritá-los 
se não estiverem nos padrões. A decoração dos 
quartos, a disponibilidade de quartos, a qualida
de de nossa comida e os erros de documentos, 
todos vêm nesta categoria. Eu estou particular
mente aflito com a forma como eles nos classifi
cam quanto a erros de documentos. Eu suponho 
que eles falaram com nossos consumidores e de
vem ter encontrado um em que nós tenhamos fei
to erro na fatura, ou algo parecido. Estou certo 
de que uma pesquisa maior teria revelado que 
não somos piores do que nossos rivais. Franca
mente, estou despreocupado com o tamanho de 
nossos menus e com nossa habilidade de dar des
contos especiais nos preços. Em nosso tipo de 
mercado, nenhum desses fatores é considerado 
particularmente importante por nossos consumi
dores potenciais. " 

Questões 

1. 	 Em quais fatores competitivos você aconsel'haria 
Alan a concentrar-se, se desejasse melhorar o de
sempenho competitivo de sua operação? 

2. 	 Você acha que ele está certo de sentir-se irritado pelo 
mau resultado no quesito de erros de documentos? 

3. 	 Ele está certo de não estar preocupado com o tama
nho do menu (isto é, a faixa de pratos diferentes ofe
recida em seu menu padrão) e com sua política de 
não oferecer descontos nos preços? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Uma biblioteca universitária deseja co
meçar um programa de medida de de
sempenho, que possibilite a ela julgar a 
efetividade com que organiza suas ope
rações. A biblioteca empresta livros aos 
estudantes, tanto empréstimos de longo 
prazo como de curto prazo, mantém um 
extenso estoque de revistas, despacha 
publicações especiais a bibliotecas espe
cializadas e tem um extenso banco de 
dados on line instalado. Que medidas 
de desempenho você pensa que seriam 
adequadas usar nesse tipo de operação 
e que tipos de padrões de desempenho 
a biblioteca deveria adotar? 

2. 	 Avalie uma operação que lhe é familiar 
usando um diagrama polar. Sobrepo
nha o desempenho da operação com o 
que você percebe serem as necessidades 
dos consumidores e discuta quaisquer 
diferenças. 

3. 	 Usando as cinco medidas de desempe
nho, liste formas nas quais um profes
sor universitário poderia ser avaliado. 

4. 	 Discuta com um gerente de produção 
como o desempenho de sua operação é 



medido. Identifique a faixa de medidas 
e descubra se as metas usadas estão ba
seadas em padrões de desempenho
meta , históricos, de desempenho de 
concorrentes, ou em padrões de desem
penho absolutos. 

5. 	 Liste algumas das microoperações de 
uma organização humanitária) como a 
Cruz Vermelha Internacional, os Samari
tanos, ou a Alta Comissão para Refugia
dos das Nações Unidas (United Natiom 
High Commission for Refugees - UNHCR) 
e discuta os benefícios de usar ben
chmarking de suas operações . Para 
quais de suas operações ou microopera 
ções seria adequado fazer benchmar
king? 

6. 	 O departamento de engenharia de uma 
universidade escolheu fazer o ben
chmarking em relação a outros departa
mentos da universidade, como um pri
meiro passo para um processo de 
melhoramento de operações. Que tipos 
de benchmarking você pensa que seriam 
adequados para o departamento e em 
que objetivos de desempenho eles deve
riam concentrar-se? 

7. 	 Identifique critérios ganhadores de pe
didos, qualificadores e menos importan
tes para uma organização de sua esco
lha. Peça a um colega para avaliar a 
mesma organização, compare e discuta 
os resultados. 

8. 	 Escolha uma organização e a compare 
com uma organização concorrente em 
termos de se ela é melhor, igualou 
pior. Peça a um colega para fazer a 
mesma avaliação, compare e discuta os 
resultados. 

9. 	 Um banco está conduzindo uma pesqui
sa de todas as reclamações de clientes 
que recebe em seu departamento de 
empréstimo pessoal. Esse departamento 
lida com autorizações de empréstimos 
requeridos pelos clientes, processa to
das as informações relativas aos emprés
timos e, então, envia os documentos aos 
clientes. A Tabela 18.5 classifica os tipos 
de reclamações feitas pelos clientes jun
tamente com sua freqüência de ocor
rência. 

MEUJORAM~:TO o 

Desenhe um diagrama de Parem 
que descreva a freqüência relativa de 
ocorrência dos diferentes tipos de erros. 
Desenhe um diagrama de causa-efeito 
que contenha as possíveis causas para 
as categorias de erros mais importantes. 

Tabela 18.5 Reclamação dos consumidores. 

Freqüência Tipo de reclamação de ocorrência 

Omissão da assinatura na autorização 4% 

Omissão do montante do empréstimo 17% 

Erros nos detalhes do empréstimo 12% 

Erros de aritmética 9% 

Omissão de um ou mais documentos 31% 

Inclusão de documentos inapropriados 2% 

Omissão de detalhes dos pagamentos 21 % 

Outros 2% 

10. Explique 	as diferenças entre melhora 
mento revolucionário e melhoramento 
contínuo. Discuta as vantagens e des 
antagens de cada um. 

11. Liste 	e descreva 10 modificações que 
poderiam ser fe itas em seu curso. Que 
melhoramentos revolucionários pode
riam ser feitos? 

12. Aplique o ciclo 	PDCA a seu método de 
se preparar para aulas. Descreva cada 
parte do ciclo e avalie os resultados . 

13. Explique brevemente o que 	se entende 
por reengenharia de processo de negó
cios. Por que você pensa que a reenge 
nharia de processo de negócios é vista 
como uma abordagem radical e de 
grande porte para melhoramentos por 
muitos administradores, incluindo mui
tos gerentes de produção? 

14. Desenvolva diagramas de causa-efeito 
para os seguintes tipos de problemas: 

-	 consumidores que esperam tempo de
masiado para que seus telefonemas 
sejam atendidos quando telefonam 
para fazer pedidos a uma loja de ven
da por catálogo; 
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Tabela 18.6 Desempenho "reparos expressos". 


Importância para 	 Desempenho contra os Obielivo de desempenho os consumidores 	 principais concorrentes 

Chegada pontual Muito importante Melhor que a maioria dos concorrentes 

Reparo/substituição em meia hora Muito importante O mesmo dos concorrentes 

Utilidade dos serviços Importante Omesmo dos concorrentes 

Faixa de equipamento coberta pelos Muito importante Mais estreita que a maioria dos concor
serviços rentes 

Utilidade do pessoal quando do contato Apenas moderadamente importante Muito melhor do que os concorrentes 
inicial 

- comida ruim no restaurante da em
presa; 

- aulas ruins em uma universidade; 
- reclamações dos consumidores de que 

o brinquedinho de plástico de brinde 
está faltando na caixa de cereais 
matutinos; 

-	 pessoal que tem de esperar períodos 
excessivamente longos para ter aces
so à máquina de fotocópias. 

15. Construa 	um fluxograma que identifi
que os diferentes estágios no processa
mento de reclamações de consumidores 
de uma grande loja de varejo. O gráfico 
deverá assegurar que a reclamação foi 
tratada satisfatoriamente e que a orga
nização aprendeu com a reclamação, 
para garantir que ela nunca mais acon
teça. 

16. Uma empresa de reparos de campo de 
sistemas de computadores está conside
rando sua estratégia de operações para 
seus serviços de "reparos expressos". 
Esse é um serviço simples, que almeja 
responder às solicitações dos consumi
dores em menos de duas horas e repa
rar ou substituir a parte defeituosa do 
sistema em uma hora, por um técnico 
de serviços na instalação do consumi
dor. Uma pesquisa de consumidores e 
concorrentes deu os resultados mostra
dos na Tabela 18.6. 
(a) Demonstre como a empresa poderia 

identificar suas prioridades de me
lhoramento em operações para esse 
serviço. 

(b) Como você melhoraria 	o desempe
nho da empresa na entrega desse 
serviço? 
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Prevenção e Recuperação 
de Falhas 

bl4"E' 19.1 Modelo de melhoria de produção que mostra as questões abordadas neste capítulo. 

INTRODUÇÃO 

Embora nenhuma operação produtiva seja 
indiferente a falhas, em algumas é crucial que os 
produtos e serviços não falhem - aviões em vôo 
ou fornecimento de eletricidade a hospitais, por 
exemplo. Outros produtos e serviços sempre de
vem funcionar quando necessário, como cintos 
de segurança de carros, o serviço de polícia e ou
tros serviços de emergência. Nessas situações, a 
confiabilidade não é somente desejável, mas tam
bém essencial. Em situações menos críticas, ter 
produtos e serviços confiáveis pode ser uma for
ma de as organizações ganharem vantagem com
petitiva. As empresas japonesas, por exemplo, 
aumentaram muito sua participação no mercado 

Abordadas neste 
capítulo 

de automóveis e eletrônicos por meio de sua re
putação por produtos de alta confiabilidade. 

Os gerentes de operações produtivas, que 
quase sempre estão preocupados com a melhoria 
da confiabilidade, tanto de sua operação como 
dos produtos e serviços que produzem, tentam 
ter estratégias que visam minimizar a probabili
dade de falhas e aprender com as falhas quando 
elas ocorrem. Precisam reconhecer, entretanto, 
que as falhas ocorrerão, apesar de todas as tenta
tivas de preveni-las. O que é importante, nesse 
caso, é que tenham políticas que os ajudem a se 
recuperar das falhas quando elas ocorrem. A Fi
gura 19.1 mostra como este capítulo aborda as 
atividades de aperfeiçoamento da produção. 
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[ Por que as operações falham? 

[ Como a falha é medida? 

Capítulo 19 Como a falha e a falha potencial podem ser detectadas e analisadas?
Questões-chaves 

Como as operações podem aprimorar sua confiabilidade? 

Como as operações deveriam recuperar as falhas, quando elas ocorrem? 

FALHA DO SISTEMA 

Sempre há a probabilidade de que, ao fabri 
car um produto ou prestar um serviço, as coisas 
possam sair erradas. Aceitar que ocorrerão falhas 
não é, entr tanto, a mesma coisa que ignorá-las. 
Também não implica que a produção não possa 
ou não deva tentar minimizá-las. Além disso, 
nem todas as falhas são igualmente sérias. Algu 
mas falhas são incidentais e podem não ser per
cebidas. No final de um concerto, um violinista 
pode tocar uma nota errada e o efeito tem pouca 
probabilidade de ter grande impacto. Se ele ou 
ela está executando um solo, entretanto, o erro 
pode estragar toda a execução. Num concerto, 
como em todos os sistemas, pode haver mais to 
lerância com relação a alguns tipos e alguns ní
veis de falhas do que com relação a outros. Por 
exemplo, se o acendedor de cigarros em um carro 
ou uma caneta usada por um policial para escre
ver um boletim falham, o efeito pode ser irritante, 
mas não necessariamente sério. lnversamente, 
vazamentos de fluidos em um carro ou um prisio
neiro não informado de seus direitos podem co
locar em risco todo o processo. 

As organizações, portanto, precisam di cri 
minar as diferentes falhas e prestar atenção espe
cial àquelas que são críticas por si só ou porque 
podem prejudicar o resto da produção. Para fazer 
isso, precisamos entender por que algt1IIla coisa 
falha e ser capazes de medir o impacto da falha. 

Por que as coisas falham. 

As falhas na produção ocorrem por razões 
muito diferentes, que podem ser agrupadas 
como: 

• aquelas que têm sua fon te dentro da ope
ração produtiva, porque seu projet global 

foi malfeito ou porque suas instalações 
(máquinas, equipamentos e edifícios) ou 
pessoal falharam; 

• aquelas que são causadas por falhas no 
material ou informações fornecidas à ope
ração produtiva; 

• 	 aquelas que são causadas por ações dos 
clientes. 

Falhas de projeto 

Em sua e tapa de projeto, uma produção 
pode parecer perfeita no papel; somente quando 
lidam com ircunstâncias reais, as inadequações 
tomam-se evidentes. Algumas falhas de projeto 
ocorrem porque uma característica de demanda 
não foi bem observada ou foi mal calculada. Uma 
linha de produção pode ter sido instalada em 
uma fábrica que na prática não consegue lidar 
com as demandas que lhe são feitas, ou o arranjo 
físico do saguão de um teatro pode causar um 
fl uxo de clientes confuso e atrapalhado em mo
mentos de pico. Nos dois exemplos, não houve 
demanda inesperada sobre as operações; foram 
erros evidentes na tradução das necessidades da 
demanda em um projeto adequado. Outras falhas 
relacionadas com projeto ocorrem porque as cir
cunstâncias sob as quais a produção tem que tra
balhar não são as esperadas . Por exemplo, uma 
linha de produção de biscoitos pode ter sido ins
talada pressupondo certo tamanho de pacotes, 
mas depois o mercado passou a demandar paco
tes de tamanho maior. o que faz a máquina em
perrar ocasionalmente. Os controles de ilumina
ção de um teatro podem ter sido projetados para 
seqüências de iluminação simples, mas como 
agora são aceitas exibições de espetáculos com 
necessidades complexas de iluminação, o sistema 
de controle fica sobrecarregado e falha . Nos dois 



casos, as demandas sobre a operação eram ines
peradas no momento do projeto. Ainda assim, 
porém, são falhas de projeto (veja o quadro com 
o sistema de Sócrates). O projeto adequado com
preende identificar o conjunto de circunstâncias 
sob as quais a produção deve trabalhar e proje
tá-las de acordo com isso. 

Filósofo que falha' 

Macios, rápidos e suaves, os trens TGV da rede fer
roviária SNFC da França mais se assemelham a um avi ão 
do que a um trem tradicional. Eles oferecem um serviço 
que carrega passageiros por toda a Europa a uma veloci
dade de 175 milhas por hora. Dentro, também, os trens 
apresentam aspectos de viagem aérea. As poltronas são 
largas e confortáveis com espaço para rel axamento e 
alongamento das pernas. A imprensa francesa descreveu 
o TGV como sendo um "aírbus sobre trilhos". A SNFC 
também decidiu imitar as linhas aéreas ao com prar um 
sistema de reserva de assentos e emissão de passagens, 
a que deu o nome de Sócrates, em homenagem ao gran
de filósofo grego. Foi aí que começaram os problemas. 
Falhas de projeto no sistema de reserva combinadas com 
inadequações de treinamento da equipe SNFC causaram 
o caos durante meses depois que foi introduzido. Sócra
tes recusou-se aaceitar a existência de algumas cidades. 
De uma hora para outra, o programa recusou-se a emitir 
passagens para Rouen ou Barcelona, insistindo que ne
nhuma dessas cidades existia. O programa também fa
lhou algumas vezes em reconhecer a existência de vários 
trens que faziam o percurso Paris e Lyon. Como resulta
do, os trens viajavam com somente quatro passageiros a 
bordo. Entretanto, esses erros no projeto do sistema são 
um composto de excesso de complexidade de algumas 
partes do sistema: as máquinas de venda automática de 
passagens geralmente não são usadas por passageiros, 
porque eles desistiram de tentar adivinhar como as má
quinas funcionam. Ografite feito do lado de fora da Esta
ção Ferroviária de Lyon diz: "Uma hora entre Lille e Pa
ris... uma hora para comprar a passagem!" 

Embora os problemas tenham sido finalmente solu
cionados, a recuperação da reputação do que era essen
cialmente uma operação rápida e eficiente levou ainda al
gum tempo. 

Questões 

1. 	 Este quadro contém duas microoperações que afe
tam a qualidade geral do ponto de vista do consumi
dor. Quais são essas duas microoperações e quais 

RIDDING, J . Recession and bll1nders derail SNCF. 
Th e Fina/lcial Tim es, 28 Jan. 1994; JENKlNS, I. Socrates de· 
rails french travellers. Th e Sunday Times, 29 Aug. 1993. 
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outras microoperações podem afetar a percepção ge
rai de quali dade do consumidor? 

2. 	 Por que o sis1ema de reserva e emissão de passa
gens causou tal caos? 

Falhas de instalações 

Todas as instalações Cisto é, máquinas, equi
pamentos, edifícios e acessórios) de uma produ
ção têm probabilidade de quebrar. A "avaria" 
pode ser somente parcial, como, por exemplo, 
um carpete gasto ou manchado em um hotel ou 
uma máquina que somente está conseguindo tra
balhar com a metade de sua velocidade normal. 
Alternativamente, também pode ser o que nor
malmente chamamos de "falha" - uma interrup
ção total e repentina na produção. Em qualquer 
caso, os efeitos da paralisação é que são impor
tantes. Algumas panes podem parar grande parte 
da produção. Por exemplo, a falha de um compu
tador em uma cadeia de supennercados pode 
paralisar diversas lojas grandes até que seja re
parada. Outras falhas podem ter um impacto sig
nificativo somente se oconem simultaneamente a 
outras. Por exemplo, veja o quadro sobre os aci
dentes aéreos. 

Falhas de pessoal 

Falhas de pessoas são de dois tipos: erros e 
violações. "Erros" são enganos de julgamento; a 
posteriori, percebe-se que alguém deveria ter fei
to algo diferente e o resultado é algum desvio 
significativo da produção normal. Por exemplo, 
se o gerente de uma loja de artigos esportivos fa
lhar na antecipação de um aumento da demanda 
de bolas de futebol durante a Copa do Mundo, a 
loja esgotará seu estoque e não atenderá a seus 
clientes potenciais. Esse é um erro de julgamen
to. "Violações" são atos que são claramente con
trários ao procedimento operacional definido. 
Por exemplo, se um operador de máquina não 
limpar ou lubrificar bem sua máquina da forma 
prescrita, haverá probabilidade dela falhar. O 
operador "violou" um procedimento estabelecido. 

DOIS MILHÕES PARA UM2 

Embora o número de pessoas que viajam de avião 
tenha crescido muito, a prObabilidade de se sofrer um 

2 Air crashes, but surely .. . The Economist, 4 Jl1ne 
1994. 

1 
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acidente aéreo fatal caiu significativamente. Acidentes 
aéreos ainda ocorrem, entretanto. A razão predominante 
para isso não é falha mecânica, mas falha humana, como 
fadiga do piloto. A Boeing, que domina os negócios de li
nhas aéreas comerciais, calculou que mais de 60% de 
todos os acidentes que ocorreram nos últimos dez anos 
tiveram o comportamento da tripulação como sua "causa 
dominante" . 

A probabilidade de um acidente, entretanto, ainda é 
muito pequena. Um tipo de acidente conhecido como 
"vôo controlado para o chão", no qual parece que o avião 
está sob controle e, no entanto, está voando para o solo, 
tem probabilidade de acontecer somente uma vez em 2 
milhões de vôos. Para que esse tipo de falha aconteça, 
uma cadeia inteira de falhas menores deve acontecer. 
Primeiro, o piloto deveria estar voando na altitude errada
há uma única chance em mil. Segundo, o co-piloto deve
ria errar na verificação da altitude - somente uma chance 
em cem. Os controladores de tráfego aéreo não deveriam 
perceber o fato do avião estar na altitude errada (o que 
não é estritamente parte de seu trabalho) - probabilidade 
de um em dez. Finalmente, o piloto teria que ignorar o 
alarme, dentro do avião, de aviso de proximidade de solo 
(que pOde ser propenso a dar alarmes falsos) - uma pro
babilidade de um em dois. 

Embora sejam pequenas as probabilidades de fa
lhas, os fabricantes de aviões e companhias aéreas tra
balham em procedimentos que podem tornar difícil que a 
tripulação cometa erros que levem a acidentes fatais . Por 
exemplo, se a probabilidade de o co-piloto falhar na veri
ficação da altitude for reduzida para 1 em 200 e a proba
bilidade de o pjloto ignorar o alarme de proximidade do 
solo for reduzida para um em cinco, então a probabilida
de de ocorrer esse tipo de acidente cairia drasticamente 
para 1 em 10 milhões. 

Questões 

1. 	 Quais são suas visões sobre a probabilidade citada 
de ocorrer cada falha descrita acima? 

2. 	 Como você poderia tentar evitar que tais falhas ocor
ressem? 

3. 	 Se a probabilidade de cada falha acontecer fosse re
duzida à metade, quais seriam os efeitos na probabi
lidade desse tipo de acidente ocorrer? 

Falhas de fo rnecedores 

Qualquer falha no prazo de entrega ou na 
qualidade de bens ou serviços fornecidos para 
uma produção pode causar falha dentro da pro
dução. A falha de uma banda ao deixar de com
parecer a um concerto causará o "fracasso" de 
todo o evento. Analogamente, se a banda se 

apresentar, mas mostrar-se de taiento duvidoso, 
o concerto também pode ser considerado um fra
casso. Quanto mais uma produção depender de 
fornecedores de materiais ou serviços, tanto mais 
terá probabilidade de falhar em razão de inputs 
defeituosos ou abaixo do padrão. 

Falhas de clientes 

Nem todas as falhas são causadas (direta
mente) pela produção ou por seus fornecedores . 
Os clientes podem usar maIos produtos e servi
ços feitos pela produção. Por exemplo, uma má
quina de lavar pode ter sido fabricada de forma 
eficiente e isenta de falhas e o cliente que a com
pra pode sobrecarregá-la ou usá-la mal, o que a 
leva a falhar. O cliente não tem "sempre razão". 
A falta de atenção dos clientes, a incompetência 
ou a falta de bom-senso podem ser a causa da fa
lha. Contudo, simplesmente queixar-se dos clien
tes não reduz a probabilidade desse tipo de falha 
ocorrer. A maior parte das organizações aceitará 
que tem responsabilidade de educar e treinar os 
clientes e de projetar seus produtos e serviços de 
forma a minimizar a probabilidade de falhas. Por 
exemplo, a seqüência de perguntas em caixas au
tomáticos de bancos é projetada de forma a tor
nar sua operação tão "isenta de falhas" quanto 
possível. 

Falhas como uma oportunidade 

Apesar de nossa classificação de falhas, a 
origem de todas elas é algum tipo de erro huma
no. A falha de uma máquina pode ter sido causa
da pelo projeto ruim ou má manutenção de al
guém, por uma falha na entrega, por erros de 
alguém na gestão dos programas de fornecimen
tos e por erro de um cliente, ou pela falha de al
guém em fornecer instruções adequadas. As falhas 
são raramente o resultado de aleatoriedades; sua 
causa primeira normalmente é falha humana. As 
conseqüências disso são, primeiro, que a falha 
pode, até certo ponto, ser controlada; e segundo, 
que as organizações podem aprender com as fa
lhas e conseqüentemente modificar seu compor
tamento. A conscientização disso levou ao que às 
vezes é chamado de conceito de falha como uma 
oportunidade. Em vez de identificar um "culpa
do", que é considerado responsável e criticado 
pela falha, elas são vistas como uma oportunida



de de examinar porque ocorreram e de imple
mentar procedimentos que eliminam ou reduzem 
a probabilidade de ocorrerem novamente. Isso 
será abordado posteriormente neste capítulo, 
quando examinarmos o "planejamento de recu
peração de falhas". 

Medição de falhas 

Há três formas de medir falhas: 

• 	 taxas de falhas - a freqüência com que 
uma falha ocorre; 

• 	 confiabilidade - a probabilidade de uma 
falha ocorrer; 

• 	 disponibilidade - o período de tempo útil 
disponível para a operação. 

"Taxas de falhas" e "confiabilidade" são di
ferentes formas de medir a mesma coisa - a ten
dência de uma produção, ou parte dela, de falhar. 
Disponibilidade é uma medida das conseqüências 
da falha na operação produtiva. 

Taxa de falhas 

A taxa de falhas (TF) é calculada pelo nú
mero de falhas em um período de tempo. Por 
exemplo, a segurança de um aeroporto pode ser 
medida pelo número de violações de segurança 
por ano e a taxa de falhas de um motor pode ser 
medida em termos do número de falhas dividido 
por seu tempo de funcionamento. A taxa de fa
lhas pode ser medida como uma porcentagem do 
número total de produtos testados ou como o nú
mero de falhas no tempo: 

Número de falhas x 100TF = 
Número total de produtos testados 

ou 

TF = Número de falhas 
Tempo de operação 

Exercício resolvido 

Um lote de 50 componentes eletrônicos é testado 
durante 2.000 horas. Quatro dos componentes falham 
durante o teste, como segue: 

Falha 1 ocorreu após 1.200 horas 
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Falha 2 ocorreu após 1.450 horas 


Falha 3 ocorreu após 1.720 horas 


Falha 4 ocorreu após 1.905 horas 


Taxa de falhas (como porcentagem) = 

=número de falhas x 100 =.! x 10 =8% 
número testado 50 

o tempo total do teste =50 x 2.000 =100.000 ho
ras de componentes. 

Porém: 

um componente não operou: 2.000 - 1.200 = 800 
horas 

um componente não operou: 2.000 - 1.450 = 550 
horas 

um componente não operou: 2.000 - 1720 = 280 
horas 

um componente não operou: 2.000 - 1.905 = 95 
horas 

Portanto: 

o tempo total de não-operação é de: 1.725 horas 

Tempo de operação = tempo total - tempo não ope
rando = 100.000 - 1.725 = 98.275 horas 

Taxa de falhas (em tempo) = 
= número de falhas =_4_ =O000041 


tempo de operação 98.275 ' 


Falha no tempo - a curva da "banheira" 

Para a maioria das partes de uma operação, 
as falhas são uma função do tempo. Em diferen
tes etapas da vida útil de qualquer coisa, a proba
bilidade de que falhe será diferente. A probabili
dade de, por exemplo, uma lâmpada elétrica 
falhar é relativamente alta quando é ligada pela 
primeira vez. Qualquer defeito pequeno no mate
rial do qual o filamento é feito ou na forma em 
que a lâmpada foi montada pode causar a falha 
da lâmpada. Se a lâmpada durar até além dessa 
etapa inicial, ela ainda pode falhar a qualquer 
momento, mas quanto mais sobrevive, mais pro
vável se torna sua falha. A maioria das partes fí
sicas de uma operação comporta-se de maneira 
semelhante. 

A curva que descreve a probabilidade de fa
lha desse tipo é chamada de curva da banheira. 
Compreende três etapas distintas: 
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Estágio de 	 Etapa de Etapa de 
mortalidade 	 vida desgaste

infantil 	 normal 
~-----+:••-----------------------------------.~ ••----------------~~ 

C/l 

.s='" 
~ 
Cl) 

"C Curva B 
X '" 
~ 

x Tempo 	 y 

W?!"" 19.2 	 Curvas da banheira para duas peças de uma operação. A curva A representa uma peça com 
falhas relativamente previsíveis e a curva B representa uma peça com um padrão de falhas 
mais aleatório. 

• 	 a mortalidade "infantil" ou a etapa de 
"vida inicial", quando falhas iniciais OCOI

rem por causa de peças defeituosas ou 
uso inadequado; 

• 	 a etapa de "vida normal", quando a taxa 
de falhas é normalmente baixa, razoavel
mente constante e causada por fatores 
aleatórios normais ; 

• 	 a etapa de "desgaste", quando a taxa de 
falhas aumenta à medida que a peça se 
aproxima do final de sua vida útil e as fa
lhas são causadas por envelhecimento e 
deterioração das peças. 

A Figura 19.2 mostra duas curvas da banhei
ra com características ligeiramente diferentes. A 
curva A mostra uma parte d produção que tem 
alta taxa de falhas de mortalidade infantil inicial, 
mas depois uma vida normal longa, de baixa taxa 
de falhas, seguida pela probabilidade gradual 
mente crescente de falhas à medida que se apro 
xima da fase de desgaste. A curva B tem aproxi
madamente as mesmas etapas relativas de 
mortalidade infantil, vida normal e de desgaste. 
Difere acentuada mente, entretanto, quanto à 
previsibilidade segundo a qual as falhas ocorrem. 
A curva A mostra uma parte com características 
de falhas muitos previsíveis. Se sobreviver à mor
talidade infantil (isto é, após o tempo x), é muito 
provável que sobreviva pelo menos até o inicio 
do desgaste (no momento y). Após o tempo y, 

entretanto, sua probabilidade de sobrevivência 
diminui rapidamente. A curva B, por outro lado, 
mostra uma parte que é muito menos previsível. 
A distinção entre as três etapas é menos clara, 
com a taxa de mortalidade infantil reduzindo-se 
lentamente e uma probabilidade gradualmente 
crescente de falhas por desgaste. 

As instalações com curvas de falhas simila
res à mostrada na curva B são muito mais difíceis 
de manter de forma planejada, como será discu
tido posteriormente. 

A falha de operações que dependem mais de 
recursos humanos do que de tecnologia, como al
guns serviços, pode seguir uma curva um tanto 
quanto diferente. Podem ser menos suscetíveis a 
desgaste de componentes, mas mais à compla
cência do pessoal, à medida que o serviço pode 
tom ar-se tectioso e repetitivo se não for revisto e 
renovado. Em um caso desses, há uma êtapa ini
cial de redução de falhas, equivalente à etapa de 
mortalidade infantil, à medida que os problemas 
no serviço são eliminados . Isso pode ser seguido 
por um longo período de taxa de falhas crescente 
(veja Figura 19.3). 

Confiabilidade 

A confiabilidade mede a habilidade de um 
sistema, produto ou serviço desempenhar-se 
como esperado durante certo intervalo de tempo. 



PREVE"ÇÃO E RfCUPERAÇAO DE. FALHAS 633 

<I) 
C';l 
.c 
~ 
Q) 

"O 
C';l 
X 

~ 

Detecção de 
falhas logo 
no início Complacência 

x Tempo 	 y 

DiA"" 19.3 	Operações de serviços, após uma etapa inicial de detecção e melhorias de falhas, podem so
frer taxas de falhas crescentes, causadas por complacência crescente. 

A importância de qualquer falha específica é 
determinada parcialmente pelo efeito que tem no 
desempenho de toda a produção ou sistema. 
Isso, por sua vez, depende da forma pela qual o 
desempenho é relacionado às partes do sistema 
que são sujeitas a falhas. Se os componentes de 
um sistema forem todos interdependentes, uma 
falha em um componente individual pode causar 
a falha de todo o sistema. Por exemplo, se um sis
tema interdependente tem n componentes, cada 
qual com sua própria confiabilidade Rj, R2 ... Rn, a 
confiabilidade de todo o sistema, Rs, é dada por: 

Rs = RI X R2 	 X R3 X •.• RI! 

Onde: 

Rl = confiabilidade do componente 1 

R2 = confiabilidade do componente 2 

etc. 

Exercício resolvido 

Uma máquina automática de produção de pizza em 
uma fábrica de alimentos tem cinco componentes princi
pais, com confiabilidades individuais (probabilidade de o 
componente não falhar) , como segue: 

Misturador de massa Confiabilidade =0,95 

Rolo e cortador de massa Confiabilidade =0,99 

Aplicador de massa de tomate Confiabilidade =0,97 

Aplicador de queijo Confiabilidade =0,90 

Forno 	 Confiabilidade =0,98 

Se uma dessas partes do sistema de produção fa
lhar, todo o sistema parará de funcionar. Logo, a confia
bilidade do todo o sistema é: 

Rs =0,95 x 0,99 x 0,97 x 0,90 x 0,98 =0,805 

Número de componentes 

Nesse exemplo, a confiabilidade de todo o 
sistema era 0,8, mesmo sendo a confiabilidade 
dos componentes individuais significativamente 
maior. Se o sistema tivesse mais componentes, 
então sua confiabilidade seria ainda menor. 
Quanto maior o número de componentes inter
dependentes de um sistema, tanto menor será 
sua confiabilidade. A Figura 19.4 mostra a redu
ção da confiabilidade do sistema à medida que 
aumenta o número de seus componentes. Para 
um sistema formado por componentes com con
fiabilidades individuais iguais a 0,99, com 10 
componentes a confiabilidade do sistema re
duz-se para 0,9, com 50 componentes é menor 
do que 0,8, com 100 componentes é menor do 
que 0,4, e com 400 componentes é menor do que 
0,05. Em outras palavras, num sistema com 400 
componentes (não incomum em uma grande 
operação automatizada), mesmo se a confiabili
dade de cada componente individua1 for 99%, o 
sistema todo estará trabalhando com menos do 
que 5% do tempo. 
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1,0 

Tempo médio entre falhas 

Uma medida alternativa (comum) de falhas 
é o tempo médio entre falhas (TMEF ou MTBF, do 
inglês mean time between failures) de um compo
nente ou sistema. O TMEF é o recíproco da taxa 
de falhas (em tempo). Portanto: 

TMEF = horas de operação 

número de falhas 


Exercício resolvido 

No exemplo anterior sobre componentes eletrôni
cos, a taxa de falhas (em tempo) dos componentes ele
trônicos era 0,000041 . Para aquele componente: 

1
TMEF = =24.390,24 horas 

0,000041 

Isto é, em média, uma falha pode ser esperada a 
cada 24.390,24 horas. 
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w..s!ill 19.4 O efeito do número de componentes em um sistema (n) sobre a confiabilidade do sistema 
total. 

Disponibilidade 

Disponibilidade é o grau em que a produção 
está pronta para funcionar. Uma produção não 
está disponível se ela acabou de falhar ou está 
sendo consertada após uma falha. 

Há diversas formas diferentes de medir a 
disponibilidade, dependendo de quantas razões 
para a não-operação estiverem incluídas. Por 
exemplo, poderia ser incluída falta de disponibili 
dade devido à manutenção planejada ou trocas 
de produto. Quando, entretanto, a "disponibili
dade" está sendo usada para indicar o tempo de 
operação, excluindo a conseqüência da falha, é 
calculada como segue: 

TMEF
Disponibilidade (D) 

TMEF+TMDR 

Onde: 

TMEF = 	 tempo médio entre falhas da pro
dução 



TMDR = 	 tempo médio de reparo, também 
conhecido como MTTR (do inglês 
mean time to repair) , que é o tem
po médio necessário para conser
tar a produção, do momento em 
que falha até o momento em que 
está operando novamente . 

Exercício resolvido 

Uma empresa Que concebe e produz cartazes para 
exposições e eventos de promoção de vendas compete 
fortemente com base em sua rapidez de entrega. Uma 
peça específica do equipamento Que a empresa usa está 
causando alguns problemas. Ésua impressora colorida a 
laser de mesa grande. Atualmente. o tempo médio entre 
falhas da impressora é 70 horas e o tempo médio para 
consertá-Ia é seis horas. Assim: 

Disponibilidade =~ =0,92
70 +6 

A empresa discutiu seu problema com o fornecedor 
da impressora, Que ofereceu duas propostas alternativas 
para o serviço. Uma opção seria adquirir (via terceiriza
ção) manutenção preventiva (veja posteriormente uma 
descrição completa de manutenção preventiva), Que se
ria realizada em cada final de semana. Isso aumentaria o 
TMEF da impressora para 90 horas. Outra opção seria 
contratar um serviço de reparos mais rápido, o Que redu
ziria o TMDR para Quatro horas. As duas opções custa
riam o mesmo. Qual daria a maior disponibilidade para a 
empresa? 

Com o TMEF aumentando para 90 horas: 

Disponibilidade =~ =0,938
90 +6 
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Com o TMDR reduzido para Quatro horas: 

Disponibilidade =~ =0,946
70 + 4 

A disponibilidade seria maior se a empresa aceitas
se a proposta Que oferece o tempo de conserto mais rá
pido. 

Prevenção e recuperação de falhas 

Em termos práticos, os gerentes de produção 
têm conjuntos de atividades que se relacionam a 
falhas. O primeiro diz respeito à compreensão de 
quais fallias estão ocorrendo na produção e por 
que ocorrem. Uma vez entendida a natureza de 
todas as falhas, a segunda tarefa é analisar as 
fonnas de reduzir a probabilidade de falhas ou 
minimizar as conseqüências das mesmas. A ter
ceira tarefa é elaborar políticas e procedimentos 
que ajudem a produção a se recuperar das falhas 
quando ocorrerem. A p.rimeira dessas tarefas é, 
na realidade, um pré-requisito para as outras 
duas (veja a Figura 19.5). O restante deste capí
tulo aborda essas três tarefas. 

DETECÇÃO E ANÁLISE DE FALHAS 

Dado que as falhas ocorrem, os gerentes de 
produção primeiro devem contar com mecanis
mos para assegurar que percebam rapidamente 
que uma falha ocorreu e, segundo, ter procedi
mentos disponíveis que analisam a falha para 
descobrir sua causa mais fundamental . 

Detecção e análise 
de falhas 

Descobrir o Que está 
saindo errado epor quê 

I 

I 	 I 

Melhorar a confiabilidade Recuperação 
do sistema I 

Udar com a situação quando 1Fazer as coisas pararem 
algo dá errado Ide dar errado 

Wa"" 19.5 As três tarefas de prevenção e recuperação defaUlas. 
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Mecanismos para detectar falhas 

As organizações às vezes podem não saber 
que o sistema falhou e por isso perdem a oportu
nidade de acertar as coisas para o cliente e de 
aprender com a experiência. Clientes desconten
tes com a comida ou serviço de um restaurante 
muito provavelmente manifestam sua opinião, 
contando a todos os seus amigos a experiência 
ruim, em vez de queixar-se imediatamente à ge
rência. Quando os clientes se queixam de um 
produto ou serviço, a situação pode ser tratada 
no local, mas pode ser que o sistema não seja 
mudado para prevenir que esse tipo de proble
mas ocorra novamente. Isso pode ocorrer ou por
que o pessoal teme chamar a atenção para um 
problema que possa ser visto como um sinal de 
fraqueza ou falta de habilidade, ou porque há sis
temas de identificação de falhas inadequados ou 
falta de apoio geren ia] ou interesse em fazer 
mdhorias. 

Existem diversos mecanismos para procurar 
falhas de forma proativa: 

• 	 Verificações no p rocesso. Os empregados 
verificam que o serviço é aceitável duran
te o próprio processo. Isso é realizado fre 
qüentemente em restaurantes, por exem
plo "está tudo certo com sua refeição, 
senhora?". 

• 	 Diagnósticos de máquinas. Uma máquina é 
testada fazendo-se com que passe por 
uma seqüência prescrita de atividades 
planejadas para revelar quaisquer falhas 
ou falhas potenciais. Procedimentos de 
assistência técnica de computadores mui
tas vezes incluem esse tipo de verificação. 

• 	 Entrevistas na sa{da. No final de um servi
ço, o pessoal pode, formal ou informal
mente, verificar se o mesmo foi satisfató
rio e procurar descobrir problemas, assim 
como obter elogios. 

• 	 Pesquisas telefô nicas . Podem ser usadas 
para solicitar opiniões sobre produtos ou 
serviços. Companhias de aluguel de tele
visores, por exemplo, podem verificar a 
instalação e o funcionamento do equipa
mento dessa forma. 

• 	 Grupos de f oco . São grupos d clientes aos 
quais se pede que, em conjunto, focalizem 
alguns aspe tos de um produto ou servi

ço. Podem ser usados para descobrir pro
blemas específicos ou atitudes mais gerais 
em relação ao produto ou serviço. 

• 	 Fichas de reclamações ou folhas de feed
back. São usadas por muitas organizações 
para solicitar pontos de vista sobre os pro
dutos e serviços. O problema, nesse caso, 
é que poucas pessoas tendem a comple
tá-las . É possível, entretanto, identificar 
os que respondem e a'cpmpanhar qual
quer problema individuar 

• 	 Questionários. Podem gerar uma taxa de 
resposta ligeiramente mais alta do que as 
fichas de reclamações. Podem, entretanto, 
gerar somente informações gerais, pelas 
quais é difícil identificar queixas indivi
duais específicas. 

A rede sob ataque 

Já existiram exemplos anteriores, mas em fevereiro 
de 2000, empresas baseadas em Internet de alta visibili
dade descobriram como hackers de Internet poderiam 
causar estragos em sua confiabilidade de serviço. Os ata
ques chamados "recusas de serviços" afetaram os sites 
da Microsoft, Yahoo, Amazon, TimeWarneronline e Ebay. 
A diferença fundamental entre esses ataques e falhas nor
mais de operações é que os ataques dos hackers são 
tentativas planejadas e deliberadas de interromper a ati
vidade comercial. Tecnologicamente , isso não é difícil. O 
hackercria um programa para atacar a rede, que é dupli
cado muitas vezes e colocado sorrateiramente em com
putadores por toda a Internet, que possui um segurança 
inadequada. Uma vez no lugar, os hackers disparam es
ses programas com um simples comando. Cada um de
les se comunica com a rede-alvo de forma que pareça 
com uma comunicação normal. Entretanto, juntos, os 
pedidos individuais somam um ataque esmagador, fa
zendo com que o computador-alvo não tenha capacidade 
suficiente para lidar com os usuários reais. 

Soluções defensivas incluem uma forma de monito
ramento baseado em "condição" (veja mais adiante). 
Usa-se um programa de monitoramento para detectar os 
primeiros sinais de um ataque e para redirecionar as co
municações infratoras para um computador reserva onde 
podem ser isoladas e estudadas, ao mesmo tempo em 
que o site principal é salvo de sofrer um ataque esma
gador. 

Questão 

Que outras opções para prevenir essas recusas de 
serviços você acha que existem disponíveis para os pro
prietários de sites que são potencialmente vítimas? 



Análise de falhas 

Uma das atividades críticas para uma orga
nização quando uma falha ocorre é entender por 
que ocorreu. Esta atividade é chamada análise de 
falhas . Há diversas técnicas e abordagens que são 
usadas para descobrir a causa primeira de falhas. 
Algumas delas são descritas na parte final do ca
pítulo anterior. Outras são resumidamente des
critas neste item. 

Investigação de acidentes 

Desastres nacionais de grande escala, como 
vazamentos de petroleiros e acidentes aéreos, 
normalmente são investigados por peritos especi
ficament~ treinados na análise detalhada das cau
sas. Embora as técnicas usadas normalmente te
nham sido desenvolvidas para ser adequadas 
para o tipo específico de acidente em investiga
ção, a regra comum dos investigadores de aci
dentes é fazer recomendações para minimizar ou 
mesmo eliminar a probabilidade delas ocorrerem 
novamente. 

Confiabilidade do produto 

Muitas organizações (por escolha ou mais 
freqüentemente por causa de exigências legais) 
adotam "responsabilização pelo produto". Isso 
assegura que todos os produtos sejam rastreáveis. 
Todas as falhas em produtos podem ser rastrea
das até o processo que as produziu, até os com
ponentes dos quais foram feitos ou seus fornece
dores. Isso significa que qualquer falha pode ser 
retificada e também que, se necessário, todos os 
outros produtos similares podem ser recolhidos 
para verificação. Isso às vezes ocorre quando car
ros e componentes elétricos ou itens alimentícios 
são recolhidos. 

Análise de queixas 

Queixas, assim como erros, sempre existi
ram. São cada vez mais vistas como uma fonte de 
informação sobre erros, barata e facilmente dis
ponível. Queixas, e também elogios, precisam ser 
considerados seriamente, pois provavelmente re
presentam somente a "ponta do iceberg" de atitu
des de clientes. Em algumas operações de servi· 
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ços, acredita-se que para cada pessoa que recla
ma, há outras 20 que não o fazem. Duas vanta· 
gens-chaves das reclamações é que vêm sem se
rem solicitadas e também rapidamente, podendo 
ajudar a localizar os problemas na organização 
em curto espaço de tempo. Análises de reclama
ções também envolvem o rastreamento da evolu
ção do número real de queixas no tempo, que 
pode ser um indicativo do desenvolvimento de 
problemas. A principal função da análise de quei
xas envolve analisar o "conteúdo" das queixas 
para entender melhor a natureza do problema da 
forma como é percebido pelo cliente. 

Análise de incidentes críticos 

A análise de incidentes críticos exige que os 
clientes identifiquem os elementos dos produtos 
ou serviços que acharam particularmente satisfa
tórios ou não satisfatórios. 

São solicitados a descrever os incidentes que 
lhes causaram satisfação ou descontentamento. A 
transcrição dessa evidência é então analisada de
talhadamente quanto aos fato res, características e 
causas da satisfação ou descontentamento. Esses, 
depois, podem ser classificados e relacionados a 
possíveis causas de falha. É uma forma popular 
de coletar informações, especialmente em opera
ções de serviços. A técnica de incidente crítico 
(nC) foi definida como "essencialmente um pro
cedimento para reunir certos fatos importantes 
relativos ao comportamento em situações defini
das".3 Essa técnica tem sido aplicada a diversos 
setores diferentes de serviços, incluindo hotéis, 
bancos e companhias aéreas. 

Análise do efeito e modo de falhas - Failure 
Mode and Effect Analysis - FMEA 

O objetivo da análise do efeito e modo de 
falhas é identificar as características do produto 
ou serviço que são críticas para vários tipos de fa
lha. É um meio de identificar falhas antes que 
aconteçam, por meio de um procedimento de 
"lista de verificação" (check-list) , que é construÍ
da em torno de três perguntas-chaves. 

3 FLANAGAN, J . The criticaI incidem technique. 
Psychological Bul/etin , v. 51, n" 4 , 1954 . 
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Para cada causa possível de falha: 

• 	 Qual é a probabilidade de a falha ocorrer? 

• 	 Qual seria a conseqüência da falha? 

• Com qual probabilidade essa falha 	é de 
tectada antes que afete o cliente? 

Baseado em uma avaliação quantitativa des 
sas três perguntas, é calculado um número de prio
ridade de 	risco (NPR) para cada causa potencial 
de falha. Ações corretivas que visam prevenir fa 
lhas são então aplicadas às causas cujo NPR indi 
ca que justificam prioridade. 

É essencialmente um processo de sete pas 
sos. 

Passo 1 	 Identificar todas as partes compo
nentes dos produtos ou serviços. 

Passo 2 	 Listar todas as formas possíveis 
segundo as quais os componen tes 
poderiam falhar (os modos de fa
lhas). 

Passo 3 	 Identificar os efeitos possÍVeis das 
falhas (tempo parado, inseguran
ça, necessidade de cqnsertos, efei 
tos para os clientes) . 

Passo 4 	 Identificar todas as causas possí
veis das falhas para cada modo 
de falha. 

Passo 5 	 Avaliar a probabilidade de falha, 
a severidade dos efeitos da falha 
e a probabilidade de detecção. 

Passo 6 	 Calcular o NPR multiplicando as 
três avaliações entre si. 

Passo 7 	 Instigar ação que minimizará fa 
lhas nos modo de falhas que 
mostram um alto NPR. 

Exercício resolvi do 

Parte de um exercício de FMEA em uma empresa de 
transportes identificou três modos de falha associados 
com a falha "produtos que chegam dan ificados" no pon
to de entrega. 

• 	Produtos não presos (modo de falha 1). 

• 	Produtos presos incorretamente (modo de fal ha 2). 

• 	Produtos carregados incorretamente (modo de falha 3). 

Ogrupo de melhoria que investiga as falhas alocou 
pontuações para a probab ilidade do modo de falha que 
estava ocorrendo, a severidade de cada modo de falha e 
a probabilidade de serem detectadas como segue: 

Probabilidade de ocorrência 

Modo de falha 1 5 

Modo de falha 2 8 

Modo de falha 3 7 

Severidade 	de falha 

Modo de falha 1 6 

Modo de falha 2 4 

Modo de falha 3 4 

Probabilidade de detecção 

Modo de falha 1 2 

Modo de falha 2 6 

Modo de falha 3 7 

Calcula-se o NPR de cada modo de falha: 

Modo de falha 1 (produtos não 
presos) 5 x 6 x 2 =60 
Modo de falha 2 (produtos presos 
incorretamente) 8 x 4 x 5 = 160 

Modo de falha 3 (produtos 
carregados incorretamente) 7 x 4 x 7 = 196 

Assim, a prioridade é dada ao modo de falha 3 (pro
dutos carregados incorretamente) ao se tentar eliminar a 
falha. 

Análise de árvore de fa lhas 

Esse é um procedimento lógico que começa 
com uma falha ou uma falha potencial e trabalha 
"para trás", com a finalidade de identificar todas 
as possíveis causas e, portanto, as origens dessa 
falha. A árvore de falhas é constituída de ramifi
cações conectadas por dois tipos de nós: nós E e 
nós Ou. As ramificações abaixo de um nó E pre
cisam ocorrer para que o evento acima do nó 
ocorra. Somente uma das ramificações abaixo de 
wn nó OU precisa ocorrer para que o evento aci
ma do nó ocorra. 

Rec'iJf de produto da Carlsberg Tetley4 

Poucas crises acontecem em momentos convenien
tes. A Garlsberg Tetley descobriu sua crise no final do dia 
de uma sexta-feira, que antecedia um feriado na segun
da-feira e no momento em que o presidente da empresa 
tinha saído de férias. Alguma coisa parecia ter dado erra
do com o dispositivo interno de uma das latas de cerveja 

4 How to cope in a crisis. The Times, 24 Aug. 1995. 
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Tabela 19.1 Escalas de avaliação para FMEA. 

A. Ocorrência de falhas 

Aval'ação Possível ocorrênciaDescrição 
J de falhas 

Probabilidade remota de ocorrência O 
Não seri~Hazoável esperar que ocorressem falhas 

Baixa probabilidade de ocorrência 2 1:20.000 
Geralmente associada com atividades similares a outras anteriores que tiveram falhas 
ocasionais 3 1:10.000 

Probabilidade moderada de ocorrência 4 1:2.000 
Geralmente associada com atividades similares a outras anteriores que tiveram falhas 5 1 :1.000 
ocasionais 6 1:200 

Alta probabilidade de ocorrência 7 1:100 
Geralmente associada com atividades similares a outras anteriores que tradicionalmente 
causaram problemas 8 1:20 

Probabilidade muito alta de ocorrência de falhas 9 1:10 
Quase certo que falhas importantes ocorrerão 10 1 :2 

B. Severidade das falhas 

Descrição Avaliação 

Severidade pequena 
Uma falha muito pequena que não teria efeito notável no desempenho do sistema 

Severidade baixa 2
Uma falha pequena que causa leve aborrecimento aos clientes 3 
Severidade moderada 4 
Uma falha que causaria algum descontentamento, desconforto ou aborrecimento ou cau 5
saria deterioração notável no desempenho 6 
Alta severidade 7 
Uma falha que ocasionaria alto grau de descontentamento dos clientes 8 
Severidade muito alta 9
Uma falha que afetaria a segurança 

Catastrófica 10 
Uma falha que pode causar danos à propriedade, ferimentos sérios ou morte 

C. Detecção de falhas 

Probabilidade deDescrição Avaliação detecção 

Probabilidade remota que o defeito aUnja o cli ente O a 15% 
Não seria razoável esperar que uma falha dessas não fosse detectada durante a inspeção, 
teste ou montagem 

Baixa probabilidade de qu e a falh a atinja o cli ente 2 6 a 15% 
3 16 a 25% 

Probabilidade moderada de que a falha atinja o cliente 4 26 a 35% 
5 36 a 45% 
6 46 a 55% 

Alta probabilidade de que a fa lha atinja o cliente 7 56 a 65% 
8 66 a 75% 

Probabilidade muito alta que a falha atinja o cliente 9 76 a 85% 
10 86 a 100% 

http:lJPDV\�.AO
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(esse dispositivo na base da lata de algumas cervejas dá 
a elas sua característica cremosa). Um consumidor tomou 
um gole de uma lata de cerveja eencontrou um pedaço de 
plástico em sua boca. Ele recla.mou com a autoridade de 
saúde ambiental que então contatou a empresa. Oproce
dimento planejado de gestão de crise da empresa imedia
tamente entrou em ação. Um grupo de controle de crise 
de 12 membros com especialistas em seguro, questões 
legais, controle de qualidade e relações públicas assumiu 
o controle. Esse grupo possui o número de telefone de 
todos os funcionários da empresa, portanto qualquer 
pessoa relevante da empresa pode ser contatada. 

Também possui uma sala de controle em um local 
da empresa equipada com fax e linhas de telefone sem
pre disponíveis para o uso exclusivo da equipe de crise. 
Durante o final de semana, a equipe investigou o proble
ma e na terça-feira seguinte liberou um comunicado à 
imprensa oferecendo um número de telefone para conta
to e tomando a decisão da veiculação de um anúncio na
cional convocando para um recaI!. Mesmo com o pro
blema tendo ocorrido em apenas uma de suas seis 
marcas, a empresa decidiu pelo recaI! de todas elas 
um total de 1 milhão de latas. A linha de telefone para 
contato recebeu 500 chamadas durante a primeira sema
na da operação etoda a produção que usoU o dispositivo 
suspeito foi interrompida. Linda Bain, a porta-voz da em
presa explicou: 

"Estamos muito contentes com nosso proce
dimento de recaI! e com a eficácia da equipe de 
controle. Tudo saiu conforme o plano. Em termos 
de relações públicas, a cobertura que ganhamos 
na mídia foi positiva, factual e atualizada, indi
cando que a empresa foi tão honesta e confiá vel 
quanto possível. " 

Questões 

1. 	 Quais parecem ser os elementos essenciais dessa re
cuperação bem-sucedida sobre uma falha ocorrida? 

2. 	 Como as vantagens e desvantagens de se fazer ou 
não recaI! de produtos em um caso como esse rela
cionam-se com a probabilidade de outra falha poten
cial ocorrer? 

3. 	 Relacione essa questão com o conceito de erros ti
pos I e II abordados no Capítulo 17. 

MELHORANDO A CONFIABILIDADE DAS 
OPERAÇÕES 

Uma vez que se tenha uma compreensão 
das causas e efeitos das falhas, a responsabilida
de seguinte dos gerentes de produção é procu-

Oalimento servido 
ao cliente está abaixo 

da temperatura 
recomendada 

Mal funcionamento 
do torno 

Legenda Erro de "timing" do 
chefeO nó"E" Ingredientes não 

descongeladosA nó "OU" 

lii4!1Z119.6 Análise da árvore de falhas para refeição servida fria aos clientes. 

Mal funcionamento 
do aquecedor de pratos 

Prato retirado 

Éusado um prato frio 



rá-Ias e prevenir sua ocorrência logo da primeira 
vez. Podem fazer isso de diversas formas: 

• eliminando, 	no projeto, os pontos de fa
lha potenciais na operação; 

• construindo operações com recursos críti
cos redundantes (em duplicidade) na 
operação; 

• 	 tornando as atividades da operação à 
"prova de falhas"; 

• 	 mantendo as instalações físicas da opera
ção. 

Examinaremos cada uma dessas formas, 
mas, especialmente, a manutenção de instalações 
físicas (equipamentos, máquinas e edifícios), que 
é uma atividade importante em qualquer opera
ção. 

Eliminação, no projeto, de pontos de 
falhas potenciais 

o Capítulo 5, sobre projeto de produto/ ser
viço, e o Capítulo 17, sobre planejamento e con
trole de qualidade, trataram da identificação e 
depois do controle das características do produto 
e serviço para tentar prevenir as ocorrências de 
falhas. Em particular, o Capítulo 17 descreveu o 
uso das cartas de controle de processo para ten
tar detectar quando um processo estava saindo 
de controle, de forma que a ação pudesse ser to
mada antes que as falhas ocorressem. 

Todos os métodos de projeto de fluxo de 
processo descritos no Capítulo 5 podem ser usa
dos para eliminar, no projeto, os pontos de falhas 
potenciais na produção. Por exemplo, a Figura 
19.7 mostra uma carta de fluxo de processo para 
um processo de conserto de automóveis. As eta
pas do processo que são especialmente sujeitas a 
falhas e as etapas que são críticas para o sucesso 
do serviço foram marcadas. Isso será feito pelo 
pessoal dessa operação, que analisa o processo e 
discute cada etapa gradual e individualmente. 

Redundância 

Introduzir redundância em uma produção 
significa ter sistemas ou componentes de reserva 
em caso de falhas. Pode ser uma solução dispen
diosa para reduzir a probabilidade de falha e é 
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geralmente usada quando a interrupção do fun
cionamento pode ter um impacto crítico. 
Redundância significa duplicar ou mesmo tripli
car alguns dos componentes de um sistema, de 
forma que esses elementos redundantes possam 
entrar em ação quando um componente falha. 
Usinas nucleares, hospitais e outros edifícios pú
blicos possuem geradores de eletricidade auxilia
res ou de reserva, prontos para operar em caso 
de falha do fornecimento principal de eletricida 
de. Algumas organizações também têm pessoal 
de reserva, assim mantido para os casos em que 
alguém não compareça ao trabalho ou fique reti
do em um trabalho e seja incapaz de se deslocar 
para o próximo. Isso é feito por companhias fer
roviárias, parques te máticos e hospitais, por 
exemplo. Foguetes possuem diversos computado
res de reserva a bordo, que não somente monito
ram o computador principal, mas também atuam 
como reserva em caso de falha. As luzes de freio 
em traseiras de ônibus e caminhões contêm duas 
lâmpadas para reduzir a probabilidade de não 
mostrar nenhuma luz vermelha na traseira. O 
corpo humano contêm dois de alguns órgãos, 
rins e olhos, por exemplo, que são usados em 
"operação normal", mas o corpo pode lidar com a 
falha de um deles. 

A confiabilidade de um componente junto 
com sua reserva é dada pela soma da confiabili
dade do componente original e a probabilidade 
de que o componente de reserva seja necessário 
e esteja funcionando. 

R" + b = Ra + (Rb x P (falha)) 

onde : 

Ra + b = confiabilidade do componente a 
com seu componente de reserva b 

Ra = confiabilidade de a sozinho 

RIJ = confiabilidade do componente de re 
serva b 

P (falha) = a probabilidade que o compo
nente a falhe e, portanto, o componen
te b seja necessário 

Exercício resolvido 

Ofabricante de alimentos do exemplo anterior deci
diu que o aplicador de queijo na máquina de fabricação 
de pizza é tão pouco confiável que é necessário adaptar 
na máquina um segundo aplicador de queijo que entrará 
em ação se o primeiro fal har 
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Os dois aplicadores de queijo (cada um com confia
bilidade =0,9), trabalhando juntos, terão uma confiabili
dade de: 

0,9 + (0,9 x (1 - 0,9)) = 0,99 

A confiabilidade de toda a máquina é então: 

0,95 x 0,99 x 0,97 x 0,99 x 0,98 =0,885 

Dispositivos para prevenir falhas 

o conceito de prevenção de falhas surgiu 
com a introdução dos métodos japoneses de me
lhoramento da produção. Chamados de poka
yoke (de yokeru (prevenir) e poka (erros de desa
tenção)), sua idéia está baseada no princípio de 
que os erros humanos são inevitáveis até certo 
grau. O que é importante é prevenir que se tor
nem defeitos. Poka-yoke são dispositivos ou siste
mas simples (preferencialmente baratos) que são 
incorporados em um processo para prevenir er
ros de falta de atenção dos operadores, que pro
vocam defeitos. 

Poka-yokes são dispositivos como: 

• sensores/interruptores 	em máquinas que 
somente permitem sua operação se a peça 
estiver posicionada corretamente; 

• 	gabaritos instalados em máquinas por 
meio dos quais uma peça deve passar para 
ser carregada ou tirada da máquina - uma 
orientação ou tamanho incorreto param o 
processo; 

• contadores digitais em máquinas para as
segurar que o número correto de cortes, 
golpes ou furos tenha sido feito ; 

• listas de verificação que devem ser preen
chidas, seja para a preparação de uma ati
vidade ou em sua conclusão; 

• feixes de luz que ativam 	um· alarme, se 
uma peça estiver posicionada incorreta
mente . 

Mais recentemente, o princípio de preven
ção de falhas tem sido aplicado a operações de 
serviços. Poka-yokes de serviços podem ser classi
ficados como aqueles que "previnem falhas do 
prestador de serviço" (o fornecedor do serviço) e 
aqueles que "previnem falhas do cliente" (o re
ceptor do serviçoV 

CHASE, R. B. ; STEWART, D. M. Make your servi
ce fail-safe . Sloan Managcrnenf ReviclV, v. 35 , n" 3, 1994 . 
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Exemplos para prevenção de falhas do pres 
tador compreendem: 

• codificação colorida de teclas de cai~ re
gistradora para prevenir entrada incorrera 
em operações de varejo; 

• 	 a concha de batatas fritas do McDonald's, 
que pega a quantidade certa de batatas 
fritas, na orientação correta para serem 
introduzidas no pacote; 

• bandejas usadas em hospitais, com enta
lhes de forma adequada a cada item ne
cessário para uma cirurgia - qualquer 
item que não estiver de volta em seu lu
gar no final da operação pode ter sido dei
xado no paciente; 

• tiras de papel que envolvem toalhas lim
pas em um hotel, cuja remoção auxilia as 
arrumadeiras a saberem se uma tolha foi 
usada e precisa ser substituída. 

Exemplos de prevenção de falhas do cliente 
compreendem: 

• 	 travas nas portas das toaletes de aVlOes, 
que precisam ser fechadas para acender a 
luz; 

• 	 sinais sonoros nos caixas automáticos de 
bancos - automatic teller machines (ATMs) 
para assegurar que os clientes retiram 
seus cartões; 

• barras de leitura em atrações de parques 
de diversões para assegurar que os clien
tes não excedam as limitações de altura; 

• 	 esquemas desenhados nas paredes de 
uma creche ou jardim de infância para in
dicar onde os brinquedos devem ser colo
cados depois de brincar; 

• 	estantes para bandejas, estrategicamente 
colocadas em restaurantes de fast-food 
para lembrar aos clientes que devem reti 
rá-las de suas mesas. 

Manutenção 

Manutenção é o termo usado para abordar a 
forma pela qual as organizações temam e\'1t3.f as 
falhas ao cuidar de suas instalações fís icas. É 
uma parte importante da maioria das atividades 
de produção, especialmente aquelas cujas insta

5 
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lações físicas têm papel fundamental na produ
ção de seus bens e serviços. Em operações como 
centrais elétri as, hotéis, companhias aéreas e re
finarias petroquímicas as atividades de manu
tenção serão responsáveis por parte significativa 
do tempo e da atenção da gerência de produção. 

Mantenha-se à esquerda" 
Por aproximadamente meia hora, o piloto de um 

jato Airbus A320 , com quase 200 pessoas a bordo, lutou 
para controlar o avião, que parecia não estar responden
do aos controles. A aeronave não virava à esquerda por 
mais que o pi loto tentasse. Finalmente, na segunda ten
tativa, ele conseguiu fazer um pouso de emergência em 
alta velocidade. Felizmente, ninguém saiu ferido, mas o 
piloto não ficou satisfeito ao descobrir que a causa do 
quase acidente foi que engenheiros haviam esquecido de 
reativar quatro dos cinco spoilers na asa direita. Spoi
lers são painéis que ajudam o avião a deslizar no ar e, 
conseqüentemente, a virar. O relatório oficial de investi
gação do incidente aéreo culpou "um rede complexa de 
falhas humanas", não só dos engenheiros, mas também 
dos pilotos, que não perceberam o problema antes de le
vantarem vôo. O A320 é uma aeronave f/y-by-wire, em 
que impulsos elétricos controlados por computador ati
vam os spoilers com força hidráulica e as superfícies 
que controlam o movimento do avião. Quando o avião foi 
enviado para consertar um flap com defeito, os enge
nheiros colocaram os spoilers em "modo de manuten
ção" para bloqueá-los de modo que pudessem ser traba
lhados independentemente. Esqueceram, no entanto, de 
reativá-Ios quando o avião precisou urgentemente subs
tituir outra aeronave. De acordo com o relatório oficial, 
os engenheiros não eram culpados de "simples atos de 
negligência ou ignorância. Sua abordagem foi que 
acreditaram que haveria benefícios para a organiza
ção se pudessem resolver com sucesso os problemas 
e entregar o avião a tempo. Com a introdução de aero
naves como oA320, não é mais possível para as equi
pes de manutenção ter informação suficiente sobre o 
avião e seus sistemas para compreender adequada
mente as conseqüências de qualquer desvio. Evitar aci
dentes aéreos desnecessários com aeronaves de alta 
tecnologia depende de LIma atitude de total aquies
cência dentro da empresa. Se uma checagem foi pre
viamente realizada muitas vezes sem que nenhuma 
falta tenha acontecido, é da natureza humana anteci
par que nenhum erro acontecerá da próxima vez". 

Questões 

1. 	 Por que uma aeronave fly-by-wire exige um proble
ma de manutenção mais complexo do que uma aero

6 Mistake by engineers left holiday airbus unable to 
mrn left. The Tim es, 25 Jan. 1995. 

nave convencional, em que existe uma ligação física 
entre o controle e os flaps? 

2. 	 Se você fosse o investigador do acidente, quais per
guntas faria de modo a compreender por que essa 
falha ocorreu? 

Benefícios da manutenção 

Antes de examinar as diversas abordagens 
para manutenção, é valioso considerar por que a 
produção se preocupa em cuidar de suas instala
ções de forma sistemática: 

• 	 Segurança melhorada. Instalações bem 
mantidas têm menor probabilidade de se 
comportar de forma não previsível ou não 
padronizada, ou falhar totalmente, e to
das podem apresentar riscos para o pes
soal. 

• 	 Confiabilidade aumentada. Conduz a me
nos tempo perdido com conserto das ins
talações, menos interrupções das ativida
des normais de produção, menos variação 
da taxa de produto gerado. 

• 	 Qualidade maior. Equipamentos mal man
tidos têm maior probabilidade de desem
penho abaixo do padrão e causar proble
mas de qualidade. 

• 	 Custos de operação mais baixos . Muitos 
elementos de tecnologia de processo fun
cionam mais eficientemente quando rece
bem manutenção regularmente: veículos, 
por exemplo. 

• 	 Tempo de vida mais longo . Cuidado regu
lar, limpeza ou lubrificação podem prolon
gar a vida efetiva das instalações, redu
zindo os pequenos problemas na opera
ção, cujo efeito cumulativo causa desgaste 
ou deterioração. 

• 	 Valor final mais alto. Instalações bem 
mantidas são geralmente mais fáceis de 
vender no mercado de segunda mão. 

Três abordagens básicas para a manutenção 

Na prática, as atividades de manutenção de 
uma organização consistem em uma combinação 
de três abordagens básicas para cuidar de suas 
instalações físicas. Elas são: manutenção correti
va, preventiva e preditiva. 



Manutenção corretiva 

Como o nome diz, essa abordagem significa 
deixar as instalações continuarem a operar até 
que quebrem. O trabalho de manutenção é reali
zado somente após a falha ter ocorrido. Por 
exemplo, as televisões, os equipamentos de ba
nheiro e os telefones em quartos de hotéis prova
velmente somente serão consertados depois de 
terem quebrado. O hotel manterá algumas peças 
de reposição disponíveis para fazer os consertos 
quando necessário. As falhas nessas condições 
não são nem catastróficas (embora talvez irritem 
o hóspede) nem tão freqüentes para fazer verifi
cações regulares do estado das instalações. 

Manutenção preventiva 

A manutenção preventiva visa eliminar ou 
reduzir as probabilidades de falhas por manuten
ção (limpeza, lubrificação, substituição e verifica
ção) das instalações em intervalos pré-planeja
dos. Por exemplo, os motores de um avião de 
passageiros são verificados, limpos e calibrados 
de acordo com uma programação regular depois 
de determinado número de horas de vôo. Tirar o 
avião de suas obrigações regulares para manu
tenção preventiva é claramente uma opção dis
pendiosa para qualquer empresa aérea. As conse
qüências de falhas em serviço, entretanto, são 
consideravelmente mais sérias. O princípio tam
bém é aplicado a instalações com conseqüências 
menos catastróficas das falhas. A limpeza e lubri
ficação de máquinas, e até mesmo a pintura pe
riódica de um edifício, podem ser consideradas 
manutenção preventiva. 

Manutenção preditiva 

Manutenção preditiva visa realizar manu
tenção somente quando as instalações precisa
rem dela. Por exemplo, equipamentos de proces
samento contínuo, como os usados para cobrir 
papel fotográfico, filllcionam por longos perío
dos, de modo a conseguir a al ta utilização neces
sária para produção eficiente em custos. Parar a 
máquina para trocar, digamos, um mancal, quan
do não é absolutamente necessário fazê-lo, reti
raria esses equipamentos de operação por longos 
períodos e reduziria sua utilização. Nesse caso, a 
manutenção preditiva pode incluir a monitoração 
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contínua das vibrações, por exemplo, ou algumas 
outras características da linha. Os resultados desc 

sa monitoração seriam então a base para decidir 
se a linha deveria ser parada e os mancais substi
tuídos. 

Estratégia mistas de manutenção 

Cada abordagem para a manutenção de ins
talações é adequada para diferentes circunstân
cias. A estratégia de manutenção corretiva, traba
lhar até quebrar, é usada com freqüência nos 
casos em que o conserto é fácil (logo, a conse
qüência da falha é pequena), quando a manuten
ção preventiva é dispendiosa ou quando a falha 
não é previsível de forma nenhuma (logo, não há 
vantagem na manutenção preventiva, porque a 
falha tem a mesma probabilidade de acontecer 
antes ou depois do conserto). A manutenção pre
ventiva é usada quando o custo da falha não pla
nejada é alto (devido à interrupção da produção 
nonnal) e quando a falha não é totalmente alea
tória (assim, o momento da manutenção pode 
ser programado antes que a falha se torne muito 
provável). A manutenção preditiva é usada quan
do a atividade de manutenção é dispendiosa) seja 
devido ao custo da manutenção em si, seja devi
do à interrupção da produção causada pela ativi
dade de manutenção. 

A maior parte das operações produ tivas 
adota uma combinação dessas abordagens, por
que diferentes elementos de suas instalações têm 
diferentes características. Mesmo para mn auto
móvel, usam-se as três abordagens (veja Figura 
19.8). Algumas partes do carro normalmente são 
substituídas somente quando falham: as lâmpa
das e os fusíveis, por exemplo. Um motorista sá
bio pode carregar peças de reserva e alguns car
ros têm sistemas de aviso para indicar ao 
motorista quando uma lâmpada não funciona, 
para que a falha possa ser identificada e conser
tada imediatamente. Partes mais fundamentais 
do carro, entretanto, não devem funcionar até 
quebrar. O óleo do motor seria um item de ma
nutenção preventiva da manutenção regular dt:' 
carro. Nesta, outras peças do carro tar.bé 
riam verificadas e substituídas, se necessário. Fl
nalmente, a maior parte dos motoristas tambem 
monitora as condições do carro. Alguns o fazem 
informalmente, ouvindo o barulho do moror en
quanto dirigem. Outros o fazem regularmen[e, 
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Usar manutenção 
preventiva 

Usar manutenção 
corretiva (usar até 

quebrar) 

Usar monitoramento 
de manutenção 

baseada na condição 

w4!ifi 19.8 Usa-se com freqüência uma combinação de abordagens de manutenção (em um automóvel, 
por exemplo). 

como medir a profundidade do sulco do pneu 
para checar sua condição. 

Manutenção corretiva versus preventiva 

A maioria das operações produtivas planeja 
sua manutenção incluindo certo nível de manu
tenção preventiva regular, o que resulta em uma 
probabilidade razoavelmente baixa, mas finita, 
de falhar. Normalmente, quanto mais freqüentes 
os episódios de manutenção preventiva, menor é 
a probabilidade de ocorrerem falhas . O equilíbrio 
entre manutenção preventiva e manutenção cor
retiva é estabelecido para minimizar o custo total 
das paradas. Manutenção preventiva pouco fre
qüente custará pouco para realizar, mas resultará 
em alta probabilidade (e portanto, custo) de ma

(a) 

usto de real i
zação de manu

ten ão preventiva 
Nível "ótimo" de 

. manutenção preventiva 

nutenção corretiva (veja Figura 19.9(a)). A curva 
de custo total de manutenção parece ter um pon
to mínimo em um nível "ótimo" de manutenção 
preventiva. 

Essa representação de custos de manuten
ção relacionados, embora conceitualmente ele
gante, pode não refletir a realidade. O custo da 
realização de manutenção preventiva pode não 
aumentar tão fortemente como indicado na Figu
ra 19.9(a). A curva assume que ela é realizada 
por um conjunto separado de pessoas (pessoal de 
manutenção habilitado), cujo tempo é programa
do e considerado separadamente dos "operado
res" da instalação. Além disso, cada vez que ocor
re manutenção preventiva, as instalações não 
podem ser usadas produtivamente. Essa é a ra
zão do aumento da inclinação da curva, porque 

(b) 

Custo total 

Vl ~deparadas
B 
Vl 

::J 


c...:> 

Custo de realização de 
manutenção preventiva 

Nível de manutenção preventiva Nível de manutenção preventiva 

wa"" 19.9 Duas perspectivas de custos de manutenção. (a) Um modelo de custos associados com manu
tenção preventiva mostra um nível ótimo de esforços de manutenção. (b) Se as tarefas de ro
tina da manutenção forem realizadas por operadores e se o custo real das paradas for consi
derado, o nível "ótimo" de manutenção preventiva desloca-se para níveis mais altos. 



os episódios de manutenção começam a interferir 
no trabalho normal da produção. Em muitas ope
rações, entretanto, pelo menos uma parte da ma
nutenção preventiva pode ser realizada pelos 
próprios operadores (o que reduz o custo de sua 
realização) e em momentos em que é convenien
te para a produção (o que minimiza a interrup
ção da produção). O custo das paradas também 
pode ser mais alto do que indicado na Figura 
19.9(a) . Nesse caso, o argumento é semelhante 
ao que usamos no Capítulo 2 para descr_ever con
fiabilidade e no Capítulo 12 para determinar ní
veis ótimos de estoques (e novamente no Capítulo 
20, quando abordarmos os custos da qualidade). 
Paradas não planejadas podem requerer algo 
mais do que apenas um conserto rápido e, dessa 
forma, parar a produção; podem mesmo desesta
bilizar a produção, impedindo que ela consiga 
melhorar. 

Reunindo essas duas idéias, a curva de cus
to total e de custo de manutenção parecem-se 
mais com as da Figura 19.9(b). A ênfase deslo
cou-se mais em direção ao uso de manutenção 
preventiva, em vez de manutenção corretiva. 

Distribuição de fulhas 

A forma da distribuição de probabilidade de 
falhas de uma instalação também terá efeito so
bre benefícios da manutenção preventiva. A Figu
ra 19.10 mostra duas curvas de probabilidade 

.r:; '" 
]1 
(l) 

"O 
(l) 

"O 

;g'" 
.o 
.o '" o... 
a.. 
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para duas máquinas, A e B. Para a máquina A, a 
probabilidade de falha antes do tempo x é relati
vamente baixa. Essa máquina quase sempre que
brará entre os momentos x e y . Se a manutenção 
preventiva estava programada para ocorrer exa
tamente antes do ponto x, poderia reduzir a pro
babilidade de falhas substancialmente. A máqui
na B, por outro lado, tem probabilidade alta de 
quebra em qualquer momento, embora a proba
bilidade de paradas aumente novamente depois 
do momento x. Isso significa que utilizar manu
tenção preventiva no momento x (ou em qual
quer outro momento) pode não trazer a redução 
dramática nas paradas, possível com a máquina 
A. A conseqüência disso é que a manutenção pre
ventiva tem maior probabilidade de gerar benefí
cios quando períodos com muitas paradas forem 
razoavelmente previsíveis. Quando as paradas 
ocorrerem de forma relativamente aleatória, há 
menos a ganhar com a manutenção preventiva, 
porque esta tem pouco efeito na probabilidade 
de a máquina falhar no futuro . 

Manutenção produtiva total 

A manutenção produtiva total (MPT, ou 
TPM, do inglês total productive maintenance) é 
definida como: 

"a manutenção produtiva realizada por todos 
os empregados através de atividades de peque
nos grupos", 

x y 
Tempo 

004""19.10 Curvas de falhas para duas máquinas, A e B. 

http:004""19.10
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onde manutenção produtiva é: 

"gestão de manutenção que reconhece a im
portância de confiabilidade, manutenção e 
eficiência econômica nos projetos de fábri:
cas".? 

No Japão, onde a MPT se originou, ela é vis
ta como uma extensão natural na evolução de 
"manutenção corretiva" para manutenção pre
ventiva. A MPT adota alguns dos princípios de 
trabalho em equipe e empowerment (autonomia) 
discutidos no Capítulo 9, bem como uma aborda
gem de melhoria contínua para prevenir falhas, 
como discutido no Capítulo 18. Também vê a 
manutenção como um assunto de toda a empre
sa, para a qual todas as pessoas podem contribuir 
de alguma forma . É análogo à abordagem de ges
tão de qualidade total discutida no Capítulo 20. 

Cinco metas da MPT 

A MPT visa estabelecer boa prática de ma
nutenção na produção por meio de perseguição 
das "cinco metas da MPT".8 

1. 	 Melhorar a eficácia dos equipamentos . 
Examina como as instalações estão con
tribuindo para a eficácia da produção 
por meio da análise de todas as perdas 
que ocorrem. Perda de eficácia pode ser 
o resultado de perdas por tempo para
do, perdas de velocidade ou perdas por 
defeitos. 

2. 	 Realizar manutenção autônoma. Permi
tir que o pessoal que opera ou usa os 
equipamentos da produção assuma a 
responsabilidade por pelo menos algu
mas das tarefas de manutenção. Tam
bém se deve encorajar o pessoal de ma
nutenção a assumir a responsabilidade 
pela melhoria do desempenho de ma
nutenção. Murata e Harrison, baseados 
em seu trabalho na empresa de baterias 
Yuasa, propõem três níveis nos quais o 
pessoal assume responsabilidade pela 
manutenção.9 

7 NAKAJIMA, S. Total productive maintenance. Pro
ductivity Press, 1988. 

8 NAKAJIMA, S. Idem, ibidem. 

9 MURATA, K. ; HARRISON , A. How to make japa
nese management methods work in the west. Gower, 1991. 

- Nível de consertos. O pessoal executa 
instruções, mas não prevê o futuro, 
simplesmente reage a problemas. 

- Nível de prevenção. O pessoal pode 
predizer o futuro antevendo proble
mas e realizando ações corretivas. 

- Nível de melhoria. O pessoal pode 
predizer o futuro antevendo proble
mas; não somente realizam ações 
corretivas, mas também propõem me
lhorias para prevenir recorrência. 

Por exemplo, suponhamos que os 
parafusos de uma máquina fiquem frou
xos. Cada semana afrouxam-se e sofrem 
manutenção para serem fixados. Um 
engenheiro de manutenção de "nível de 
conserto" simplesmente fará conserto e 
a devolverá para a produção. Um enge
nheiro de manutenção do "nível de pre
venção" identificará o padrão semanal 
do problema e apertará os parafusos 
antes que se soltem. Um engenheiro de 
manutenção de "nível de melhoria" re
conhecerá que há um problema de pro
jeto e modificará a máquina de forma 
que o problema não ocorra novamente. 

3. 	 Planejar a manutenção. Ter uma abor
dagem elaborada para todas as ativida
des de manutenção. Isso deveria incluir 
o nível de manutenção preventiva ne
cessário para cada peça de equipamen
to, os padrões para manutenção prediti
va e as respectivas responsabilidades do 
pessoal de operação e de manutenção. 
A Tabela 19.2 ilustra os respectivos pa
péis do pessoal de "operação" e de "ma
nutenção". 

4. 	 Treinar todo o pessoal em habilidades re
levantes de manutenção. As responsabili
dades listadas na Tabela 19.2 exigem 
que tanto o pessoal de manutenção 
como o de operação tenham todas as 
habilidades para desempenhar seus pa
péis. A manutenção produtiva total 
(MPT) coloca forte ênfase no treina
mento adequado e contínuo. 

5. 	 Conseguir gerir os equipamentos logo no 
início. Essa meta é direcionada para 
uma forma de evitar totalmente a ma
nutenção por meio de "prevenção de 
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Tabela 19.2 	 Os papéis e responsabilidades do pessoal de operação e de manutenção na manutençãu produ
tiva total (MPT). 

Pessoal de manutenção Pessoal de operação 

Papéis Para desenvolver: 
- ações preventivas 
- manutenção corretiva 

Para assumir: 
- domínio das instalações 
- cuidado com as instalações 

Responsabilidade Treinar os operadores 
Planejar a prática de man utenção 
Solução de problemas 
Avaliar a prática operacional 

Operação correta 
Manutenção preventiva de rotina 
Manutenção preditiva de rotina 
Detecção dos problemas 

manutenção" (PM). A PM compreende 
considerar as causas de falhas e a ma
nutenibilidade dos equipamentos du
rante sua etapa de projeto, na manufa
tura e na instalação. 

Monitoramento de longa distância10 

Anteriormente, monitorar o desempenho de equipa
mento a distância era limitado a checar os sistemas ba
seados em computador. A tecnolog ia de Internet mudou 
tudo isso. Agora, é muito mais fácil ligar equipamentos 
dispersamente distribuídos com uma central de monito
ramento e diagnóstico. Aqui, apresentamos dois exem
plOS muito diferentes. 

Rüdiger Kapitza é o presidente do Gildemeister, 
uma empresa de máquinas-ferramentas na Alemanha. 
Com uma campanha publicitária baseada em imagens do 
filme Star Trek, a empresa lançou um serviço em que 
consumidores podem ligar suas máquinas Gildemeister 
através da Internet com um dos três centros de serviços 
especiais. Mediante um pagamento inicial e uma assina
tura mensal, os consumidores podem baixar novos pro
gramas dos centros de serviços, assim como ter suas 
máquinas checadas e falar com técnicos especializados 
da empresa sobre qualquer dificuldade técnica ou de 
programação. Considerando que as máquinas custam 3 
milhões de euros, é importante mantê-Ias em pleno fun
cionamento. O sr. Kapitza afirma: 

"Isto explica porque os consumidores estão 
dispostos a pagar extra por um serviço que possa 
resolver seus problemas. Em 30% dos casos, 
usando o conceito do centro de serviços, pode
mos arrumar defeitos das máquinas em menos de 
1 hora. " 

10 MARSH. P. Germany engineers set market phases 
to srun. The Financiai Times, 16 Nov. 1999; The Ecollomist. 

!edical mOTÚtoring, web shirts, 4 Dez. 1999, ww,v.L.ife 
Shir..com. 

Há muito tempo, os médicos vêm reclamando que a 
descrição vaga de um paciente sobre seus sintomas ou 
mesmo um exame corrido efetuado por um médico so
brecarregado é uma base inadequada para um bom diag
nóstico. Isso pode ter mudado para os pacientes que têm 
acesso a um novo produto da LifeShirt.com, uma empre
sa de telemedicina baseada em Internet. A LífeShirt é um 
peça de vestuário confortável e lavável que pode ser usa
da em casa, no trabalho ou no lazer. Sensores embutidos 
monitoram 35 sinais físicos e emocionais derivados de 
tendências em atividades cardíacas , padrão respiratório e 
pressão sangüínea. As il1formações são estocadas em 
um gravador digital de bolso. Ao final de cada sessão de 
monitoramento (até 24 horas) , o gravador écolocado em 
uma estação de PC e as informações são enviadas via 
Internet até o centro de informações LifeShirt.com. Elas 
são, então, analisadas por médicos e técnicos e arquiva
das em um web site seguro para serem revistas por pa
cientes e seus médicos. A empresa pretende desenvolver 
produtos com transmissão de informações em tempo 
real no futuro próximo. A empresa diz que seus produtos 
permitem que os médicos vejam um "filme" dos sinais 
físicos de um paciente em vez de uma "fotografia". Tam
bém permite que pacientes em períOdOS pós-operatórios 
seja monitorados 24 horas por dia. 

Questão 

Quais são as vantagens de tal "monitorame 

distância" para as pessoas ou operações a sereJl' 

toradas e para aquelas que efetuam o monitorai"le 


Manutenção centrada em confiabilia.aae 

Uma das críticas à abordagem de manll~en. 

ção produtiva total é sua tendênCia e 
dar manutenção preventjva (MP 
em que MP não é apropriada. Já 
19.10 que um padrão de falhas uara uma. Dt 

http:LifeShirt.com
http:Shir..com
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particular de um processo irá influenciar quão 
eficaz a abordagem de manutenção preventiva 
pode ser. Manutenção centrada em confiabilida
de usa o padrão de falhas para cada tipo de 
modo de falha de uma peça ou sistema para ditar 
a abordagem de sua manutenção. Por exemplo, 
veja o processo ilustrado na Figura 19.11. Ele é 
um simples processo de corte em tiras que prepa
ra os vegetais antes de serem congelados. A peça 
mais importante do processo que requer a maior 
atenção em termos de manutenção é o sub om
ponente cortador. Entretanto, existem várias mo
dos de falha que poderiam levar os cortadores a 
exigir atenção. Algumas vezes, eles n ecessitam 
ser trocados simplesmente por desgaste ou uso; 
outras vezes, foram danificados por pequenas pe
ças que entraram no sistema, ou porque ficaram 
soltos por não terem sido devidamente afixados. 
Os padrões de falha para esses três modos de fa
lhas são muito diferentes, como ilustrado na Fi
gura 19.11. Certamente, o "desgaste físico" pode 
ser gerenciado por intervalos de manutenção 
preventiva programados para ocorrer antes do 
aumento de probabilidade de falhas. Essa abor

dagem, no entanto, não ajudaria a prevenir da
nos causados por perdas que poderiam ocorrer 
em qualquer momento com a mesma probabili
dade. A abordagem aqui seria primeiro prevenir 
pedras de chegarem perto dos cortadores, talvez 
por meio da fixação de uma tela. Novamente, o 
padrão de falha para os cortadores que ficam sol
tos é diferente. Se os cortadores foram incorreta
mente fixados , ficaria bastante óbvio logo depois 
da fixação . Novamente, não é provável que uma 
manutenção preventiva ajude aqui; em vez disso, 
o esforço deveria ser colocado em assegurar-se 
que os cortadores sejam sempre fixados correta
mente, talvez organizando um treinamento mais 
adequado de funcionários. 

A abordagem da manutenção centrada em 
confiabilidade é algumas vezes resumida como 
"se não podemos evitar que falhas aconteçam, é 
melhor evitar que elas tenham importância". Em 
outras palavras, se a manutenção não pode pre
ver ou mesmo prevenir falhas, e as falhas têm 
conseqüências importantes, então os esforços de
veriam ser dirigidos a reduzir o impacto de tais 
falhas. 

Padrão de falha do 

Processo de cortar 
em tiras 

Padrão de falha da 

Pad rão de fal ha da 
lâmina com avaria 

Tempo 

Tempo 

Tempo 

W..hEl 19.11 Uma peça em um processo pode ter vários diferentes modos de falhas, cada um exigindo 
uma abordagem diferente. 



RECUPERAÇÃO 

Paralelamente à consideração de formas de 
evitar que as falhas ocorram, os gerentes de pro
dução precisam decidir o que farão quando as fa
lhas de fato ocorrerem. Essa atividade é chamada 
recuperação de falha. Todos os tipos de operações 
podem beneficiar-se de uma recuperação bem 
planejada. Por exemplo, uma empresa de cons
trução, cuja escavadora mecânica quebra, pode 
ter planos definidos para conseguir uma substi
tuição de uma empresa de locação. A parada 
pode ter graves conseqüências, mas não tanto 
quanto se o gerente de produção não tivesse defi
nido o que fazer. 

Procedimentos de recuperação também for
marão as percepções dos clientes a respeito das 
falhas. Mesmo nos casos em que o cliente vê uma 
falha, isso não necessariamente leva à insatisfa
ção. Na realidade, em muitas situações, os clien
tes podem aceitar bem que as coisas saiam erra
das. ll Se um carro quebrado tiver dez anos de 
idade e grande necessidade de manutenção, ou 
se houver um metro de neve na linha dos trens, 
ou se o restaurante for especialmente popular, 
podemos aceitar que o produto ou serviço não 
funcione ou não esteja disponível imediatamen
te. Não é necessariamente a falha em si que leva 
ao descontentamento, mas freqüentemente a res 
posta da organização à falha . O ponto crucial é 
que, enquanto erros podem ser inevitáveis, clien
tes descontentes não são. 

Uma falha pode mesmo ser transformada 
em uma experiência positiva. Se você deve pegar 
um vôo à meia-noite em um aeroporto longínquo 
e lhe contam que está com cinco horas de atraso, 
essa é uma situação de descontentamento poten
cial. Suponha, entretanto, que lhe contem que 
um ciclone atrasou' o avião na decolagem ante 
rior e que foram tomadas todas as providências 
para você ser levado para um hotel local para 
uma refeição complementar, com um quarto com 
chuveiro e possibilidade de descanso e que um 
telefone ficará disponível para que você possa li

11 Para uma discussão completa dessa idéia, veja 
HART, C. W.; HESKETT, J .; SASSER, W. E. The profitable 
art of service recovery. Harvard Business Review, v. 68, n" 4, 
1990. 
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dar com algumas consequencias do atraso no 
próximo destino. Você pode sentir então que foi 
bem tratado e até recomendará essa companhia 
aérea a outras pessoas, porque você foi muito 
bem atendido. Uma boa recuperação pode trans
formar clientes zangados, frustrados, em clientes 
leais . 

O Prof. Colin Armistead, da Bournemouth 
University, e Graham Clark, da Cranfield Univer
sity, dão detalhes das investigações do Technical 
Assistance Research Programme Inc. (Tarp) a 
respeito da satisfação e lealdade dos clientes com 
relação às organizações de serviços nos Estados 
Unidos .1 2 A pesquisa usou quatro cenários de ser
viços e examinou a boa vontade dos clientes em 
usar novamente os serviços das organizações. Os 
quatro cenários citados são: 

1. 	 O serviço é prestado para atender às ex
pectativas dos clientes e há satisfação 
total. 

2. 	 Há falhas na prestação do serviço, mas o 
cliente não se queixa a respeito. 

3. 	 Há falhas na prestação do serviço, o 
cliente queixa-se, mas ele/ ela foi iludido 
ou acalmado. Não há satisfação real com 
o prestador do serviço. 

4. 	 Há falhas na prestação do serviço, o 
cliente queixa-se e se sente totalmente 
satisfeito com a ação resultante tomada 
pelos prestadores do serviço. 

Os clientes que estão totalmente satisfeitos e 
não experimentaram quaisquer problemas (1) 
são os mais leais, seguidos pelos clientes que re
clamam, mas cujas queixas são resolvidas com 
sucesso (4) . Os clientes que experimentaram pro
blemas mas não reclamam (2) estão em terceiro 
lugar e por último estão os clientes que reclamam 
e são deixados com seus problemas não resolvi
dos e sentimentos de descontentamento (3). 

Recuperação em operações de serviços 

A recuperação foi uma área especialmente 
desenvolvida em operações de serviços. Diz-se 
que a palavra recuperação originou-se da campa

12 ARMISTEAD, C. G.; CLARK, G. Customer service 
and support. Financiai Times/Pitman Publishing, 1992. 

http:Unidos.12
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nha "Colocando o cliente em primeiro lugar" da 
British Airways. 13 Donald Porte r, o consultor en
volvido com a British Airways, declarou: 

"Não havia ocorrido a nós antes de ne
nhuma forma concreta. 'Recuperação' foi o ter
mo que cunhamos para descrever uma preocu
pação repetida com muita freqüência. Se algo 
sair errado, como freq üentemente ocorre, al
guém fará esforços especiais para consertar? 
Alguém sairá de seu caminho para cuidar de 
consertar as coisas junto ao cliente? Alguém 
faz algum esforço para compensar o impacto 
negativo de uma 'pisada na bola'?" 

Também foi sugerido que a recuperação de 
serviços não somente significa "retomo a um es
tado normal", mas a um estado de percepção me
lhorada. 

"Todas as fa lhas exigem que o prestador 
do serviço passe por uma experiência do lorosa 
para trazer o cliente de volta a um estado neu
tro. Mais dolorosa é a experiência das vítimas 
ao se recuperarem. " 14 

Os gerentes de operações de serviços preci
sam reconhecer que todos os clientes têm expec
tativas de recuperação que esperam ser atendi
das pelas organizações. A recuperação precisa ser 
um processo planejado. As organizações preci
sam projetar respostas adequadas às falhas, por 
isso vinculadas ao custo e à inconveniência cau
sada ao cliente pela falha; essas respostas aten
derão às necessidades e expectativas dos clientes. 
Esses processos de recuperação precisam ser rea
lizados por pessoal d linha de frente com auto
nomia (empowered) ou pessoal treinado que está 
disponível para lidar com a recuperação de uma 
forma que não interfira l Ias atividades do serviço 
do dia-a-dia. (Veja a discussão sobre "Empower
mcnt" DO Capítulo 9.) 

Planejamento de recuperação de fallias 

Identificar como as organizações podem re
cuperar-se de falhas é de interesse especial para 

13 ZEMKE, R.; SCHAAF, R. The service edge : 101 
c:ompanies that prafit fram customer eare. P!ume Books, 
1990. 

14 ZEMKE, R.; BELL, C. R. Sen!ice wisdorn: creating 
and m<!imaining the customer service edge. Lakewood Books, 
1991. 

a produção de serviços, porque elas podem con
tornar falhas para minimizar o efeito sobre os 
clientes, ou mesmo para transformar falhas em 
uma experiência positiva. Também é de interesse 
para outros setores, entretanto, especialmente 
para aqueles nos quais as conseqüências das fa
lhas são especialmente severas. Fabricantes de 
produtos químicos em grande escala e processa
dores nucleares, por exemplo, despendem recur
sos consideráveis para decidir como vão lidar 
com falhas. A atividade de planejamento dos pro
cedimentos que permitem que a Drodução se re
cupere de falhas é chamada de planejamento de 
recuperação de falhas. 

O planejamento de recuperação de falhas é 
em geral representado por modelos compostos 
de etapas que mostrem os passos a serem segui
dos no caso de uma falha. Todos esses modelos 
de etapas seguem um padrão similar. Um é re
presentado na Figura 19.12. Vamos segui-lo a 
partir do ponto em que a falha é reconhecida. 

Descobrir 

A primeira coisa que um gerente precisa fa
zer quando confrontado com uma falha é desco
brir sua natureza exata. Três informações impor
tantes são necessárias. Em primeiro lugar, o que 
aconteceu exatamente; segundo, quem será afe
tado pela falha; e, terceiro, por que a falha ocor
reu? Não se pretende que este último ponto seja 
detalhado nas causas da falha (isso vem depois), 
mas é freqüentemente necessário saber algo a 
respeito das causas da falha para determinar 
qual ação realizar. 

Atuar 

A etapa de descoberta poderia levar somen
te alguns minutos ou mesmo segundos, depen
dendo da severidade da falha. Se a falha for se
vera com conseqüências importantes, precisamos 
fazer algo rapidamente a respeito da mesma. Isso 
significa realizar três ações; as duas primeiras po
deriam ser realizadas em ordem inversa, depen
dendo da urgência da situação. Primeiro, dizer às 
pessoas importantes envolvidas o que você está 
propondo fazer a respeito da falha. Em operações 
de serviço, isso é especialmente importante nos 
casos em que os clientes precisam ser mantidos 
informados tanto para sua paz de espírito como 

http:Airways.13
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DESCOBRIR 

ATUAR 

APRENDER 

PLANEJAR 

Os fatos  OQuê? 
Conseq üências possíveis  Quem? 
Principais falhas - Por Quê? 

Informar - Contar 
Conter  Parar 
Acompanhar  Verificar 

Análise de fal has  Possibilidades 
Planejamento de recuperação - Proced imentos 

W4"" 19.12 As etapas do planejamento de recuperação de falltas. 

para demonstrar que algo está sendo feito. Em 
todas as operações, entretanto, é importante co
municar qual ação está para acontecer, de forma 
que todos possam colocar seus próprios planos 
de recuperação em ação. Segundo, os efeitos da 
falha precisam ser limitados, com a finalidade de 
parar a propagação das conseqüências e a geração 
de falhas adicionais. As ações exatas para limita
ção dependerão da natureza da falha. Terceiro, é 
preciso haver algum tipo de acompanhamento 
para assegurar que as ações de limitação real
mente limitam a falha. 

Aprender 

Como discutido anteriormente neste capítu
lo, não deveriam ser subestimados os benefícios 
de falhas no que tange às oportunidades de 
aprendizagem. No planejamento de recuperaçãO' 
de falhas, a aprendizagem envolve reexame da 
falha para descobrir sua causa primeira e então 
eliminação das causas da falha com o projeto de 

engenharia, de forma que não aconteça nova
mente. 

Planejar 

Aprender as lições a partir de uma falha não 
é a finalidade do procedimento. Os gerentes de 
produção precisam incorporar formalmente as li
ções em suas reações fu turas a falhas. Isso é fre
qüentemente feito por meio de trabalho de análi
se teórica de como reagir a falhas no futuro. 
Especificamente, envolve identificar primeiro to
das as falhas que podem ocorrer (de forma análo
ga à abordagem FMEA). Segundo, significa definir 
formalmente os procedimentos que a organiza
ção deveria seguir no caso de cada tipo de falha 
identificada. 

Continuidade do negócio 

Muitas das idéias por trás das falhas, pre
venção e recuperação de falhas encontram-se in
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corporadas no campo da continuidade do negócio. 
A continuidade do negócio tem como objetivo 
evitar e recuperar operações de desastres ao mes
mo tempo em que mantém o negócio funcionan
do. À medida que as operações tornam-se cada 
vez mais integradas (e cada vez mais dependen
tes de tecnologias integradas como tecnologias 
da informação), falhas críticas podem resultar de 
uma série de eventos relacionados ou não e com
binar-se para até mesmo interromper totalmente 
os negócios da empresa. Esses eventos (algumas 
vezes chamados de desastres) são identificados 
como maus funcionamentos críticos, que pos
suem o potencial de interromper a atividade de 
negócios normal e mesmo para deter a empresa 
inteira. Tipicamente, esses desastres são: 

• 	 alagamentos, raios, temperaturas extre 
mas; 

• 	 incêndio; 

• falhas 	em eletricidade e telecomunica
ções; 

• crime corporativo, 	roubo, fraude, sabota
gem; 

• 	 falha no sistema de computador; 

• 	 explosão de bombas, medo de bombas ou 
outro alerta de segurança; 

• saída de funcionários-chaves, por doença 
ou morte; 

• interrupção de 	comércio com fornecedo 
res-chaves; 

• 	 contaminação de produtos ou processos; 

• transgressão contra saúde ou segurança. 

Os procedimentos adotados por especialis
tas em continuidade de negócios são muito seme
lhantes aos descritos neste capítulo: 

• 	 Identificar e avaliar os riscos para detenni 
nar quão vulnerável o negócio é aos vá
rios riscos e tomar as medidas para elimi
ná-los ou minimizá-Jos. 

• 	 Identificar os processo centrais do negócio 
para priorizar aqueles que são particular
mente importantes e que, se interrompi
dos, teriam que ser trazidos de volta ao 
pleno funcionamento rápido. 

• 	 Quantificar os tempos de recuperação para 
assegurar-se de que os funcionários en 
tendem as prioridades (por exemplo, ob

ter o funcionamento do sistema de inter
nação de pedidos de clientes antes das 
mensagens eletrônicas internas). 

• 	 Determinar os recursos necessários para ga
rantir que os mesmos estejam disponíveis 
quando preciso. 

• 	 Comunicar-se para garantir que todos na 
operação saibam exatamente o que fazer 
caso algum desastre aconteça. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Por que as operações falham? 

• Existem três razões principais para a ocor
rência de falhas em operações. A primeira 
é que os bens e serviços que estão sendo 
fornecidos à operação podem possuir fa
lhas . A segunda é que algo está aconte
cendo dentro da operação em razão de 
uma falha geral dentro do projeto, ou por 
causa da quebra de um ou mais equipa
mentos, ou ainda por falha humana. A 
terceira é que os próprios consumidores 
podem causar falhas por meio do manu
seio incompetente de bens e serviços. Ain
da assim, isso é responsabilidade da ges
tão da operação. 

• Lembre-se, no entanto, de que nem todas 
as falhas são igualmente sérias e a aten
ção é geralmente dirigida àquelas que 
possuem impacto maior nas operações e 
nos consumidores. 

Como a falha é medida? 

• Existem três maneiras de se medir as fa
lhas. As "taxas de falhas" indicam quão 
freqüente é provável que uma falha ocor
ra. "Confiabilidade" mede as chances de 
uma falha ocorrer. "Disponibilidade" é o 
montante de tempo operacional disponí
vel e útil após o conhecimento da ocor
rência de falhas. 

• Falha no tempo é normalmente represen
tada como um curva de falha. A forma 
mais comum é a "curva da banheira", que 
ilustra as chances de uma falha serem 



maiores no início e no final da vida de um 
sistema ou componente de um sistema. 

Como a falha e a falha potencial podem 
ser detectadas e analisadas? 

• A detecção e análise de falhas implica de
senvolver mecanismos de forma que per 
cebam que algum tipo de falha tenha 
ocorrido, e então, analisar a falha para 
tentar entender suas causas. 

• 	 Os mecanismos de detecção de falhas in 
cluem checagens de processos em curso, 
checagens de diagnósticos por meio de 
máquinas, entrevistas, pesquisas telefôni
cas, grupos de foco, cartões de reclama
ções ou folhas de retroalimentação e 
questionários. 

• 	 Os mecanismos de análise de falhas in
cluem investigação de acidentes, seguro 
de produto, análise de reclamações, análi
se de incidentes críticos e análise do efei
to e modo de falhas (FMEA). 

Como as operações pode m aprimorar 
sua confiabilidade? 

• 	 Existem quatro métodos principais de 
aprimorar a confiabilidade. 

- eliminar do projeto os pontos de falhas 
da operação; 

-	 construir redundância na operação; 

- engendrar mecanismos a prova de fa
lhas para algumas das atividades da 
operação; 

- manutenção dos equipamentos fís icos 
da operação. 

• 	 Manutenção é a forma mais comum por 
meio da qual as operações tentam apri
morar sua confiabilidade. 

• Existem três 	abordagens quanto a manu
tenção. A primeira é usar os equipamen
tos até eles apresentarem defeito e, então, 
consertá-los; a segunda é realizar a manu
tenção regular dos equipamentos mesmo 
que não apresentem problemas; e a ter
ceira é monitorar os equipam en tos de 
perto para tentar prever quando eles po
dem apresentar problemas. 
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• 	 Duas abordagens específicas quanto 
manutenção têm sido particularmente in 
fluentes: manutenção produtiva total (To
tal Productive Maintenance - TPM) e ma
nutenção centrada em confiabilidade 
(MCC) . 

Como as operações deveriam recupe
rar-se quando as falhas acontecem? 

• A recuperação pode ser desenvolvida com 
uma abordagem sistemática de investigar 
o que ocorreu para causar a falha; agir de 
forma a informar, conter e acompanhar as 
conseqüências da falha ; aprender a desco
brir a causa da falha; prevenir que ela 
ocorra de novo; e planejar para evitá-la 
no fu turo. 

• A idéia 	de "continuidade de negócio" é 
provavelmente a forma mais comum de 
planejamento de r ecuperação. 

ESTUDO DE CASO 

Melhor atrasado e feliz do que apenas atrasado 

Fiona Rennie estava sentada eapreciava seu café no 
aeroporto de Varsóvia. Retornando para sua casa na 
Inglaterra depois de uma semana de pesquisa acadêmica 
intensa, estava refletindo a respeito de seu último proje
to - como as empresas de serviços devem ser mais 
conscientes das necessidades de seus clientes e, para 
competir, devem ser capazes de oferecer alto nível de 
serviço aos clientes , especialmente se o pacote de servi
ços prestados foi comprometido de alguma forma. 

Ela sabia que especialmente as empresas aéreas 
possuíam procedimentos de recuperação bem desenvol
vidos. Em caso de falhas, a companhia aérea podia ativar 
vários níveis de cuidados com os clientes, preconcebidos 
e ad hoc. 

Oaeroporto de Varsóvia estava repleto de passagei
ros esperando para embarcar no vôo da tarde da British 
Airways para o aeroporto de Heathrow, em Londres. 
Suas expectativas cresciam à medida que passavam atra
vés dos scanners e caminhavam pelOS corredores até o 
avião. Seguros em seus assentos, os 200 passageiros 
logo foram desanimados ao ouvir do piloto que havia um 
pequeno problema mecânico e que sua decolagem seria 
atrasada em cerca de meia hora. Esse atraso não reque
reria o desembarq ue de todoS e logo foram servidos 
drinques de cortesia. 

Inevitavelmente, essa meia hora de atraso logo se 
transformou em um problema maior e o piloto, descul
pando-se, anunciou que sentia que os passageiros esta
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riam mais bem acomodados se esperassem a conclusão 
do conserto na sala de embarque do aeroporto, e pediu 
que levassem sua bagagem de mão consigo. Alguns gru
nhidos e resmungos sobre as conexões em Heathrow e 
outros compromissos perdidos - mas, de maneira geral , 
o estado de ânimo era bastante alegre e o pessoal da 
companhia aérea deixou seus afazeres normais para ten
tar atender às solicitações dos passageiros. Um repre
sentante da empresa acompanhou uma passageira preo
cupada até o escritório da companhia aérea para deixá-Ia 
telefonar para casa eavisar sua família sobre o atraso em 
sua partida. Ela havia gastado todo seu "dinheiro de fé
rias" polonês e não podia usar os telefones públicos na 
sala de embarque. Após uma hora na sala de embarque e 
sem sua resposta definitiva sobre o horário estimado de 
decolagem, a companhia aérea passou à próxima etapa 
de seu "programa de tranqüilização de clientes", forne
cendo vales-refeição a todos e conduzindo-os ao restau
rante do aeroporto. À medida que o estado de ânimo se 
acalmava e o passageiros começavam a perguntar nova
mente quanto tempo ainda teriam que esperar, a compa
nhia aérea anunciou o horário de partida - cerca de qua
tro horas depois do programado. 

O vôo em si ocorreu segundo o planejamento e a 
tripulação da cabine andava de um lado para o outro nos 
corredores respondendo , quando possível, a perguntas 
sobre vôos de conexão e providências subseqüentes de 
viagem. 

Na chegada (finalmente) em Heathrow, o piloto, que 
se desculpou durante todo o processo, desejou boa-via
gem aos passageiros, expressando suas preocupações a 
respeito da chegada com atraso e esperando que isso 
não tivesse sido demasiadamente inconveniente para 
eles. Para alguns, entretanto. as quatro horas de atraso 
ocasionaram problemas consideráveis para chegarem a 
seus destinos seguintes naquela noite e o balcão de ven
das da companhia aérea logo ficou repleto de passagei
ros ansiosos procurando ajuda. Diversos iam ser instala
dos em um hotel local, cortesia da empresa aérea, 
permitindo que recomeçassem suas viagens, descansa
dos, na manhã seguinte. Outros não precisavam ir tão 
longe, e pernoitar na capital do Reino Unido, na realida
de, significaria mais inconvenientes no dia seguinte. Sem 
se perturbar, o Gerente de Serviços aos Clientes da em
presa aérea rapidamente assumiu o encargo de conse
guir transporte com motorista para essas pessoas, asse
gurando que a inconveniência causada pelo atraso estava 
sendo efetivamente minimizada. A prioridade não era ne
cessariamente lidar com cada cliente tão rap idamente 
quanto possível, mas assegurar que era dada uma solu
ção adequada às necessidades de cada pessoa. Nenhu
ma pergunta desajeitada era feita - somente "Como pos
so ajudá-lo? O que posso fazer para assegurar que, 
havendo escolha, você voará novamente com nossa 
companhia?" 

Fiona estava certamente impressionada, e embora 
tenha retornado muito tarde, estava feliz de estar em 
casa com segurança, como planejado. 

Questões 

1. 	 Fiona é uma pessoa especialmente tolerante ou tinha 
razão de ficar impressionada pela forma como a Bri 
tish Airways reagiu? 

2. 	 Esboce um "plano de falhas" para atrasos desse tipo. 
Como ele poderia ajudar a empresa aérea a melhorar 
ainda mais seus procedimentos de recuperação? 

3. 	Quando a falha e a recuperação são especialmente 
importantes para uma operação? 

ESTUDO DE CASO 

oacidente de ChernobyJ15 

À 1h24 min do dia 26 de abril de 1986, um sábado 
de manhã, ocorreu o pior acidente na história da geração 
industrial de energia nuclear. Duas explosões, uma logo 
após a outra, lançaram ao ar as 1.000 toneladas de con
creto da tampa de selagem do reator nuclear número 4 
de Chernobyl. Fragmentos fundidos do núcleo "chove
ram " na região vizinha eprodutos da fissão foram libera
dos na atmosfera. O acidente provavelmente custou cen
tenas de vidas e contaminou vastas áreas de terra na 
Ucrânia. 

Diversas razões provavelmente contribuíram para o 
desastre. Certamente, o projeto do reator não era novo 
cerca de 30 anos de idade na época do acidente - e havia 
sido concebido antes da época dos sofisticados sistemas 
de segurança controlados por computador. Por essa ra
zão, os procedimentos para lidar com emergênCias do 
reator dependiam fortemente da habilidade dos operado
res. Esse tipo de reator também tinha uma tendência 
para "sair de controle" quando operado a baixa capacida
de. 	Por essa razão , os procedimentos operacionais para 
o reator proibiam estritamente que fosse operado abaixo 
de 20% de sua capacidade máxima. Foi principalmente 
uma combinação de circunstâncias e erros humanos que 
causou o acidente. I ronicamente, os eventos que levaram 
ao desastre foram projetados para tornar o reator mais 
seguro. Os testes, planejados por uma equipe especialis
ta de engenheiros, foram realizados para avaliar se o sis
tema de emergência para refrigeração do núcleo podia 
ser operado durante o giro inercial de uma possível redu
ção de produção do turbogerador, no caso de ocorrer 
uma interrupção de energia externa. Embora esse dispo
sitivo de segurança tivesse sido testado antes, não havia 
funcionado satisfatoriamente e novos testes do dispositi

15 Baseado na informação de READ, P. P. Ablaze : 
the story of Chernobyl. Bulletin of the British Psychological 
Society, v. 4, p. 20I -206, 1987. 



vo modi,ficado foram realizados com o reator operando 
com capacidade reduzida durante o pe rrodo de teste. Os 
testes foram programados para a tarde de sexta-feira, 25 
de abril de 1986, e a redução da produção da planta co
meçou às 13hOO. Logo após 14hOO, entretanto, quando 
o reator estava operando com cerca da metade de sua 
capacidade total, o controlador de Kiev solicitou que o 
reator continuasse fornecendo eletricidade para a rede 
local. Na realidade, con ti nuaram ligados à rede até as 
23h10. O reator devia ser parada para sua manutenção 
anual na terça-feira seguinte e a solicitação do controla
dor de Kiev na realidade reduziu a "janela de oportunida
de " disponível para os testes, 

A seguir, há um relatório cronológico das últimas 
horas antes do desastre, junto com uma análise de Ja
mes Reason, que foi publicada no Bulletín of the British 
Psychological Society no ano seguinte. Ações significa
tivas dos operadores estão em itálico. São de dois tipos: 
erros (indicados por um "E") e violações de procedi
mentos (marcadas por um "V") . 

25 de abril de 1986 

13hOO A redução de capacidade começou com a inten
ção de conseguir 25% de capacidade para as condições 
de teste. 

14hOO O sistema de emergência para resfriamento do 
núcleo - emergency care cooling system (ECCS) foi 
desconectado do circuito principal. (I sso era parte do 
plano de teste.) 

14h05 O controlador de Kiev solicitou que a unidade 
continuasse a suprir a rede. O ECCS não foi reconectada 
(V). (Não se considera que esta violação específica tenha 
contribuído materialmente para o desastre; mas é indica
tiva de uma atitude de descuido por parte dos operado
res com relação à observância dos procedimentos de se
gurança. ) 

23h10 A unidade foi desligada da rede e deu-se continui
dade à redução de capacidade para consegUir o nível de 
capacidade de 25%, planejado para o programa de teste. 

26 de abril de 1986 

00h28 Um operador infringiu (para baixo) o ponto de 
ajuste para a produção pretendida (E), A produção caiu 
para um perigoso 1%. (O operador havia desligado o "pi
loto automático" e havia tentado conseguir o nível dese
jado por meio de controle manual.) 

1hOO Após um longo e intenso esforço, a produção do 
reator finalmente foi estabilizada em 7% - bem abaixo do 
nível pretendido e bem na zona de perigo de baixa capa
cidade. Nesse momento, o experimento deveria ter 
sido abandonado, mas não o foi (E). Este foi omais sé
rio erro: significou que todas as atividades subseqüentes 
seriam conduzidas na zona de máxima instabilidade do 
reator. Isso aparentemente não foi percebido pelos ope
radores. 

PRI~h-':ÇÁO 

1 h03 Todas as oito bombas ;Olàr'1ilCIO, 


gulamentos de segurança limitavam a seIs o 

xi mo de bombas simultaneamente em uso Isso m 

va uma profunda má compreensão da flSlca do rta 

conseqüência foi que o aumento do fluxo de água (e u:

dução da fração de vapor) absorveu mais nêutrons. ,""'

gindo que mais elementos de controle fossem retira.....~ 


para sustentar esse nlvel baixo de produção, 


1h19 O fluxo de água de alimentação foi aumentado 

três vezes (V). Pa rece que os operadores estavam ten

tando lidar com uma pressão do vapor e nível de água 

decrescentes. O resultado de suas ações, entretanto, fOI 

red uzir ainda mais a quantidade de vapor que passava 

através do núcleo, exig indo que ainda mais elementos de 

controle precisassem ser reti rados. Também suprimiram 

a parada automática do coletor de vapor (V), O efeito 

disso foi desprover o reator de um de seus sistemas au

tomáticos de segurança 


1h22 O supervisor de turno solicitou relatório impresso 

pa ra estabelecer quantos elementos de controle estavam 

realmente no núcleo. O relatório indicou somente de seis 

a oito elementos remanescentes. Era estritamente proibi

do operar o reator com menos do que 12 elementos. 

Apesar disso, o supervisor de turno decidiu continuar 

com as testes (V). Essa foi uma decisão fatal. por isso o 

reator ficou sem "freios". 


1h23 As válvulas da linha de vapor para o turbogera

dor número 8 estavam fechadas (V). Oobjetivo era esta

belecer as condições necessárias para testes repetidos, 

mas sua conseqüência foi desconectar os desengates 

automáticos de segurança. Essa talvez tenha sido a mais 

séria violação de todas. 


1 h24 Foi feita uma tentativa para desligar repentinamente 

o reator, atuando nos elementos de parada de emergên
cia, mas estes emperraram nos tubos já deformados. 

1h24 Duas explosões ocorreram uma logo após a outra. 
Oteto do reator foi lançado para o ar, provocando 30 in
cêndios na vizinhança, 

1 h30 Os bombeiros em serviço foram chamados. Outras 
unidades foram chamadas de Pripyat e Chernobyl. 

5h Os incêndios externos foram extintos, mas o incêndio 
do grafite do núcleo continuou por diversos dias. 

A investigacão posterior do desastre esclareceu di
versos pontos significativos que contribuíram para sua 
ocorrência. 

- O programa de testes foi lTlalplanejado e a seção de 
medidas de segurança era inadequada. Pelo fato de o 
sistema de emergência para resfriamento do reator 
(ECCS) ter sido fechado durante o períodO de testes, a 
segurança do reator estava na realidade substancial
mente reduzida. 

- Oplanejamento dos testes foi colocado em prática an 
tes de ser aprovado pelo grupo de projeto, que era 
responsável pelo reator. 
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- Os operadores e os técnicos que estavam conduzindo 
o experimento tinham habilidades diferentes e não so
brepostas. 

- Os operadores, embora altamente habilitados, prova
velmente tinham ouvido que completar o teste antes 
da parada melhoraria sua reputação. Estavam orgulho
sos de sua habilidade para lidar com o reator mesmo 
em condições incomuns e estavam conscientes da rá
pida redução da janela de oportunidades dentro da 
qual deveriam completar o teste. Provavelmente, ti
nham "perdido qualquer sensibilidade para os perigos 
envolvidos" na operação do reator. 

-	 Os técnicos que haviam planejado o teste eram enge
nheiros elétricos de Moscou . Seu objetivo era resolver 
um problema técnico complexo. Apesar de haverem 
planejado os procedimentos de teste, provavelmente 
não sabiam muito sobre a produção da usina nuclear 
em si. 

Novamente nas palavras de James Reason: 

"Juntos, fizeram uma mistura perigosa: um 
grupo de engenheiros de uma modalidade, mas 
não engenheiros nucleares, dirigindo uma equipe 
de operadores dedicados, porém demasiado con
fiantes. Cada grupo provavelmente assumiu que o 
outro sabia o que estava fazendo. E as duas par
tes tinham pouca ou nenhuma compreensão dos 
perigos que estavam gerando ou do sistema do 
qual estavam abusando. " 

Questões 

1. 	 Quais foram as causas primeiras que contribuíram 
para a falha final? 

2. 	Como o planejamento de recuperação de falhas teria 
ajudado a prevenir o desastre? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Descreva brevemente uma ocaSlao em 
que um produto que você comprou ou 
um serviço que lhe foi prestado falha
ram. Identifique todas as diferentes ra 
zões pelas quais isso aconteceu e avalie 
a que você acha que foi a mais provável. 

2. 	 De quais formas os clientes poderiam 
"falhar" no uso de um banco? Como a 
gerência do banco pode usar esta infor
mação para melhorar sua produção? 

3. 	 Quais você acha que seriam as melhores 
formas de medir falhas para: 
- um curso na universidade; 
- um elevador; 

-	 um serviço de segurança; 

- um kit doméstico para teste de gravi
dez; 

-	 um carro? 

4. 	 Um caixa automático fora de um banco 
foi fechado nos seguintes horários du 
rante um período de sete dias: 
llhOO segunda-feira - 14hOO segunda

feira 

1hOO terça-feira - 10h30 terça-feira 

16hOO terça-feira - 10hOO quarta-feira 

15hOO sexta-feira - 10hOO sábado 

Calcule a taxa de falhas do caixa 
automático (em tempo), o tempo médio 
entre falhas e sua disponibilidade. 

5. 	 Um fabricante tem quatro máquinas 
que são usadas em seqüência : decapa
gem, tratamento por vapor, raspagem e 
polimento. As confiabilidades das má
quinas individuais são 95%, 78%, 45% 
e 56%, respectivamente. Neste ano, o 
Diretor Administrativo concordou em 
comprar uma nova máquina para subs 
tituir uma das antigas. As taxas de fa
lhas das possíveis máquinas substitutas 
são mostradas na Tabela 19.3. Qual 
você recomendaria escolher para maxi 
mizar a confiabilidade de todo o pro 
cesso? 

Tabela 19.3 Taxas de falhas de máquinas. 

Possíveis máquinas Taxas de falhas 
substitutas conhecidas 

Superdecap 1/10 
Decapox XXXX 7/30 
Vaporconst 1/20 
A máquina do vapor 3/40 
Raspadora Mark2 1/10 
Raspalot 4/25 
Raspamais 3/25 
Polidora 6170 
Superpolitriz" 1/5 
Politudo ' 1/6 

Note que ambas as máquinas Superpolitriz e Poli tudo 
podem, cada uma, substituir duas máquinas : a de raspa 
gem e a de polimento. 



Tabela 19.4 Problemas encontrados no buffet. 

Freqüência de ocorrência SeveridadeProblemas encontrados 

Comida insuficiente 

Oanfitrião (anfitriã) deseja ser envolvido(a) 

Alimentos estragados no transporte 

Alimentos mantidos nas temperaturas erradas 

Quebras dos equipamentos dos clientes 


6. 	 Uma empresa de fornecimento de refei
ções que fornece serviços de buffet nas 
residências das pessoas para jantares 
festivos etc. tem encontrado diversos 
problemas. Com base em suas ativida
des passadas, os gerentes identificaram 
quantas vezes esses problemas ocorre
ram e classificaram-nos por importância 
e probabilidade de detecção pelo clien
te, como mostrado na Tabela 19.4. Os 
gerentes desejam melhorar sua reputa
ção de um serviço de qualidade. A qual 
área você recomendaria dar mais aten
ção em primeiro lugar? 

7. 	 Faça um diagrama de fluxo do processo 
de um serviço que usou recentemente, 
identificando o que você considera se
rem os principais pontos de falhas. Su
gira poka-yokes para evitar os pontos de 
falhas que você identificou. 

8. 	 Descreva a diferença entre as aborda
gens de manutenção "corretiva", manu
tenção "preditiva" e manutenção "pre
ventiva". Forneça exemplos de sua 
própria experiência para ilustrar sua 
resposta. 

9. 	 Converse com um gerente de operações 
em uma oficina de consertos de carros 
ou uma operação de fornecimento de 
refeições, por exemplo, e descubra as 
diferentes formas pelas quais a organi
zação mantém seus equipamentos. Ava
lie a abordagem da organização para a 
manutenção. 

10. Descreva uma falha recente de um equi
pamento, produto ou serviço que o en
volveu. A organização fez alguma tenta
tiva para recuperar a situação? Se foi o 
caso, como? Se não, quais passos pode-

dos problemas da falha 

1/800 5 
1/25 1 
1/3 7 
1/30 9 
1/90 7 

Probabilidade de o 
cliente descobrir 

50% 
10% 
20% 
70% 
90% 

riam ter sido dados para realizar uma 
recuperação? 

11. A mesma abordagem de recuperação de 
serviço usada para consumidores exter
nos pode ser usada para consumidores 
internos? 

12. O processo de recuperação de serviço 
para um varejista baseado em Internet 
deveria ser diferente daquele usado 
para um varejista de tijolos? 
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2 0 
Adniinistração da 
Q"tialldade Total 

INTRODUÇÃO 

Argumenta-se que a administração da quali
dade total - total quality management (TQM) 
seja a mais significativa das novas idéias que apa
receram no cenário da administração da produção 
nos últimos anos. Deve haver poucos, se houver, 
gerentes em qualquer economia desenvolvida 
que não tenha ouvido falar de TQM. Certamente, 
TQM exerceu forte impacto na maioria dos seto
res industriais, indo além do modismo recente. 
Há duas razões para isso: primeira, as idéias de 
TQM exercem forte atração intuitiva sobre mui
tas pessoas - a maioria de nós deseja ser de "alta 

qualidade". Segunda, uma abordagem de TQM 
para melhoria pode resultar em fortes aumentos 
da eficácia operacional. Neste livro, separamos o 
planejamento e controle da qualidade (Capítulo 
17) de TQM porque esta envolve muito mais do 
que qualidade. Envolve a melhoria de todos os 
aspectos de desempenho da produção e, particu
larmente, como essa melhoria deve ser adminis
trada. 

Este capítulo examina TQM como filosofia 
de melhoria e, também, como um processo orga
nizacional que pode ser usado para administrar o 
esforço de melhoria (veja a Figura 20.1). 

Abordado neste 
capítulo 

J 
Modelo de melhoria da produção que mostra as questões abordadas neste capítulo. 
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De onde vieram as idéias de administração da qualidade total (TOM)? 

Ouais são as principais diferenças entre a administração tradicional da qualidade e TOM? 

[ Oual é o papel da ISO 9000 em TOM? 

Ouais são as principais questões da implementação de iniciativas de TOM? 

Como prêmios e modelos de qualidade contribuem para TOM? 

ORIGENS DE TQM 	 W. E. Deming 

A noção de administração da qualidade to
tal foi introduzida por Feigenbaum em 1957. 
Mais recentemente, tem sido desenvolvida por 
meio de várias abordagens amplamente conheci
das, introduzidas por vários "gurus da qualida
de", como Deming, Juran, Ishikawa, Taguchi e 
Crosby. Assim, conhecer as origens de TQM é im
portante para entender as contribuições desses 
pioneiros da qualidade. 

Gurus da qualidade 

Armand Feigenbaum 

Armand Feigenbaum fazia o doutorado no 
Massachusetts Institute of Technology nos anos 
50 quando preparou a primeira edição de seu li
vro Total quality control. Ele define TQM como 

"um sistema eficaz para integrar as forças de 
desenvolvimento, manutenção e melhoria da 
qualidade dos vários grupos de uma organiza
ção, permitindo levar a produção e o serviço 
aos níveis mais econômicos da operação e que 
atendam plenamente à satisfação do consumi
dor". 1 

Embora tenha sido publicado nos EUA, fo
ram os japoneses que primeiro colocaram o con
ceito em prática em escala ampla e, conseqüente
mente, popularizaram a abordagem e a sigla 
TQM. 

1 fEIGENBAUM, A. V. Total qualüy contraI. Me 
Graw-HiLl, 1986. 

W. Edwards Deming, considerado no Japão 
o pai do controle de qualidade, afirmou que a 
qualidade começa com a alta administração e é 
uma atividade estratégica.2 Afirma-se que muito 
do sucesso da indústria japonesa em termos de 
qualidade foi resultado de suas conferências 
apresentadas nos anos 50.3 A filosofia básica de 
Deming é que a qualidade e a produtividade au
mentam à medida que a "variabilidade do pro
cesso" (imprevisibilidade do processo) diminui. 
Em seus 14 pontos para a melhoria da qualidade, 
ele enfatiza a necessidade de métodos estatísticos 
de controle, participação, educação e melhoria 
objetiva. 

1. 	 Crie constância de propósito. 

2. 	 Adote nova filosofia. 

3. 	 Cesse a dependência de inspeção. 

4. 	 Evite ganhar negócio baseando-se em 
preço. 

5. 	 Melhore constantemente o sistema de 
produção e serviço. 

6. 	 Institua treinamento no trabalho. 

7. 	 Institua liderança. 

8. 	 Elimine o medo. 

9. 	 Rompa barreiras interdepartamentais. 

10. Elimine slogans e exortações. 

11. Elimine quotas ou padrões de trabalho. 

2 DEMING, W. E. Quality, productivity and competi-
tive position. MIT. Center for Advaneed Enginee ring Study, 
1982; Out of crisis. MIT. Center for Advaneed Engineering 
Study, 1986. 

3 OA.KLA.i'JD, S. S. Total quality management. 2. ed. 
Butterworth: Heinemann, 1993. 



12. Faça com que as pessoas sintam orgu
lho pelo trabalho. 

13. Institua programas de educação e de 
automelhoria. 

14. Coloque todos para trabalhar pelo atin
gimento das metas. 

J. M. Juran 

Joseph M. Juran tentou fazer com que as or
ganizações se movessem da visão fabril tradicio
nal de qualidade como "atendimento às especifi
cações" para uma abordagem mais voltada ao 
usuário, para o que criou a expressão adequação 
ao uso. Apontou que um produto perigoso podia 
atender às especificações, mas não estaria ade
quado ao uso. Como Deming, Juran estava preo
cupado com as atividades administrativas e a 
responsabilidade pela qualidade, mas estava 
também atento ao impacto da ação dos trabalha
dores diretos e envolveu-se, em alguma extensão, 
com a motivação e a participação da força de tra
balho nas atividades de melhoria da qualidade.4 

K. 	Ishikawa 

Kaoru Ishikawa recebeu crédito como cria
dor do conceito de círculos de qualidade e dos 
diagramas de causa-e-efeito (veja o Capítulo 18). 
Ishikawas afirmou que houvera um período de 
ênfase excessiva no controle estatístico da quali
dade (no Japão) e, como resultado, as pessoas 
não gostavam de controle de qualidade. Viam-no 
como algo desagradável porque recebiam ferra
mentas complexas e difíceis, em vez de mais sim
ples. Além disso, os padrões criados para produ
tos e processos e a imposição de padrões de 
especificação rígidos tornaram-se uma carga, que 
não apenas dificultava a mudança, mas também 
fazia as pessoas sentirem-se amarradas pelas re
gulamentações. Ishikawa via a participação do 
trabalhador como chave para a implementação 

4 JURAN, J. M. Juran on leadership for quality, and 
executive handbook. The Free Press, 1989; JURAM, J. M.; 
GRYNA, F. M. Quality planning and analysis . McGraw-Hill, 
1980; JURAN, J . M.; GRYNA, F. M.; BINGHAM, R. S. CEd.) . 
Quality contrai handbook. 4. ed . McGraw-Hill , 1988. 

5 ISHlKAWA, K. Guide to quality contraI. Asian Pro
ductivity Organization, 1972; ISHlKA WA, K. What is total 
quality contrai? The japanese way. Prentice HaU, 1985. 

bem-sucedida de TQM. Acreditava que os drCü

los eram veículo importante para realizar isso. 

G. 	 Taguchi 

Genichi Taguchi (veja também o Capítulo 5) 
foi diretor da academia japonesa de qualidade e 
estava preocupado com a qualidade da engenha
ria, por meio da otimização do design do produto, 
combinada com métodos estatísticos de controle 
da qualidade. Estimulou as reuniões interativas 
de equipes de operários e gerentes visando criti
car e desenvolver design de produto. A definição 
de qualidade de Taguchi utiliza o conceito de 
perda imposta pelo produto ou serviço à socieda
de, desde o momento em que ele é criado. Sua 
função perda da quaHdade - quality loss function 
(QLF) - inclui fatores como custos de garantia, 
reclamações do consumidor e perda da boa von
tade do consumidor. 6 

P. B. Crosby 

Phillip B. Crosby7 é mais conhecido por seu 
trabalho sobre custo da qualidade. Sugeriu que 
muitas organizações não sabem quanto gastam 
em qualidade, seja para consertarem o que fazem 
errado ou para fazerem certo. Afirmou que as or
ganizações que mensuram seus custos dizem que 
eles representam 30% do valor das vendas (ou
tros sugerem um valor menor, em torno de 
10%). Crosby procurou destacar os custos e be
nefícios da implementação de programas de qua
lidade por meio de seu livro Quality is free, no 
qual apresentou um programa de zero defeito. 
Isso é resumido em suas máximas da administra
ção da qualidade: 8 

1. 	 Qualidade é conformidade às exigências. 

2. 	 Prevenção, não inspeção. 

3. 	 O padrão de desempenho deve ser "zero 
defeito". 

4. 	 Mensure o "preço da não-conformidade". 

5. 	 Não existe essa figura chamada proble
ma de qualidade. 

6 TAGUCHI, G. ; CLAUSING, D. Robust quality. 
Harvard Business Review, v. 68, p. 65-75, Jan./Feb. 1990. 

7 	 CROSBY, P. B. Quality is free . McGraw-Hill, 1979. 

8 	 Idem, ibidem. 
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Tabela 20.1 Forças e fraquezas de alguns dos gurus da qualidade. 9 

Guru da 
Qualidade 

Forças da abordagem Fraquezas da abordagem 

Feigenbaum • Fo rnece abordagem total ao controle de Qual idade 
• En fatiza a importância da administração 
• Inclui idéias de sistemas sociotécn lcos 
• Pro move participação de todos os funcionários 

• Não faz discriminação entre diferentes contextos 
de qual idade 

• Não reúne diferentes teorias da administração em 
um todo coerente 

Demlng • Fornece lógica sistemática e funcional que identi
fica estágios da melhoria da Qualidade 

• Enfatiza Que a administração antecede a tecnologia 
• Li derança e motivação são reconhecidas como 

Importantes 
• Enfatiza o papel dos métodos estatrsticos e quan

titativos 

• O plano metodológico e os princípios de ação são , 
às vezes , vagos 

• A abordagem de liderança e motivação é vista por 
alguns como idiossincrática 

• Não trata situações políticas ou coercitivas 

• Reconhece os diferentes contextos do Japão e da 
América do Norte 

Jura0 • Enfatiza a necessidade de deixar de lado a euforia 
exagerada e os slogans de qualidade 

• Destaca o papel do consumidor externo e do co n
su midor Interno 

• Destaca o envolvimento e ocomprom etimento da 
adm inistração 

• Não se relaciona a outros trabalhos sobre lideran
ça e motivação 

• Para alguns, desconsidera a contribuição do tra
balhador ao rejeitar in iciativas participativas 

• Visto como mais forte em sistemas de controle 
que nas dimensões humanas das organizações 

Ishikawa • Ênfase forte na Importância da participação das 
pessoas no processo de solução de pl'O blemas 

• Oferece um composto de técnicas estatísticas e 
de orientação para pessoas 

• Introduz a idéia de círculos de controle da quali
dade 

• Parte de seu método de solução de prOblemas é 
vista co mo simpl ista 

• Não lida adequadamente com a passagem das 
idéias para a ação nos círculos de qualidade 

Taguchi • Abordagem de Quali dade desde o estágio de de
slgn 

• Reconhece a qualidade 0001 0 assunto da socieda
de, além de organizacional 

• Os métodos são desenvolvidos por en genheiros 
práticos em vez de estatísticos teóricos 

• Forte em controle do processo 

• De difícil aplicação quando o desempenho é difícil 
de medir (por exemplo, no setor de serviços) 

• A qualidade é controlada principalmente por espe
ci alistas, em vez de gerentes e operários 

• Considerado geralmente fraco para motivar e ad 
ministrar pessoas 

Crosby • Fornece métodos claros e fáceis de seguir 
• A participação do trabalhador li reconhec ida como 

importante 
• Forte em explicar a realidade da qualidade e em 

motivar as pessoas a Iniciar o processo de quali
dade 

• Visto por alg uns como culpando os trabalhadores 
pe los problemas de qualidade 

• Visto por alguns como enfatizando slogans e lu
gares comuns, em vez de reconhecer dificuldades 
genuínas 

• O prog rama defeito zero é visto, às vezes, como 
al go que evita o risco 

• Insuficiente ênfase em métodos estatísticos 

Baseada na anális de FLOOD, R. L. Beyond TQM . 
l ohn Wiley, 1993. 

9 
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~ Administração da 
c:::::::: Qualidade total 

Métodos estatísticos • 
. 

Padrões de qualidade. 

Detecção de erros • 
Retificação • 

A administração da qualidade total pode ser vista como extensão natural de abordagens 
antenol'es para a administração da qualidade. 

Envolve toda aoperação • 

Estratégia da qualidade • 


Trabalho em equipe . 

Empowerment dos funcionários • 


Envolve consumidores e fornecedores. 


Sistemas de qualidade • 
Custo da qualidade • 

Solução de problemas • 
Planejamento da qualidade • 

Desempenho do processo 

uh"f' 20.2 

Mesmo tomando em conta somente este 
breve resumo, é evidente que cada "guru" desta
cou um grupo diferente de temas que surgiram 
da abordagem de TQM para a melhoria das ope
rações. A Tabela 20.1 resume as fo rças e fraque
zas da abordagem de cada gum . 

QUE É TQM? 

TQM pode ser vista como a extensão lógica 
da maneira em que a prática da qualidade tem 
progredido (veja a Figura 20.2) . Originalmente, 
a qualidade era atingida por inspeção - separar 
os defeitos antes de serem percebidos pelos con
sumidores. O conceito de controle de qualidade 
(CQ) desenvolveu uma abordagem mais sistemá
tica não apenas para detectar mas também para 
tratar os problemas de qualidade. A garantia da 
qualidade (GQ) ampliou a responsabilidade da 
qualidade ao incluir outras fu nções, além das 
operações diretas. Também tomou crescente o 
uso de técnicas estatísticas mais sofisticadas para 
a qualidade. TQM envolve muito do que já exis
tia, mas desenvolveu seus temas exclusivos. Usa
remos alguns desses temas para descrever como 
TQM representa uma mudança clara nas aborda
gens tradicionais de qualidade . 

ADMINlsnv.ÇAO DA OC 

Em face disso, parece que esses gurus forne
cem soluções diferentes para trazer melhorias 
nas organizações. No entanto, tem sido sugerido 
que "todos eles falam a mesma 'linguagem', mas 
usam dialetos diferentes".lo Portanto, TQM é 
mais bem entendida como uma filosofia de como 
abordar a administração da qualidade . É um 
modo de agir e pensar a produção, que se preocu
pa particularmente com os seguintes assuntos: 

• 	 atendimento das necessidades e expecta
tivas dos consumidores; 

• 	 inclusão de todas as partes da organiza
ção ; 

• inclusão de todas as pessoas da organiza
ção; 

• 	exame de todos os custos relacionados 
com a qualidade; 

• 	fazer "as coisas cer to da primeira vez", 
por exemplo, enfatizando a construção da 
qualidade desde o design, em vez de ape
nas inspecionar; 

• desenvolvimento de sistem as e procedi
mentos que apóiem qualidade e melhoria; 

10 OAKlAND, J . S. Op. cir. 1993. 

http:diferentes".lo
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Fornecedor 
externo 

• desenvolvimento de um processo de 	me
lhoria contínua (isso foi tratado no Capí
tulo 18). 

Trataremos de cada um desses assuntos in
dividualmente. 

TQM atende às necessidades e às 
expectativas dos consumidores 

No Capítulo 17, definimos qualidade como 
"conformidade consistente com as expectativas 
dos consumidores". Há pouco sentido em colo
car um programa de qualidade em ação - calcu
lar custos, treinar e motivar pessoas, e assim por 
diante -, a menos que ele atenda às exigências 
dos consumidores. O Capítulo 17 apresentou á
rias maneiras para as organizações descobrirem 
quais as expectativas dos consumidores. Entre
tanto, na abordagem TQM, atender a essas ex
pectativas significa mais do que isso; significa ver 
as coisas baseando-se no ponto de vista do consu
midor. Isso envolve toda a organização, ao enten
der a importância central dos consumidores para 
seu sucesso e até para sua sobrevivência. Os con
sumidores não são vistos como externos à organi
zação, mas sim como sua parte mais importante. 

TQM cobre todas as partes da 
organização 

"Para uma organização ser verdadeira
mente eficaz, cada parte dela, cada departa
mento, atividade, pessoa e nível deve traba
lhar apropriadamente em conjunto, porque 

20.3 Relacionamento consumidor/ fornecedor internos entre microoperações. 

Consumidor 
externo 

todas as pessoas e atividades afetam-se e são 
afetadas entre si. "11 

Um dos aspectos mais poderosos para a 
adoção de TQM é o conceito de consumidor e 
fornecedor interno. Esse é um reconhecimento 
de que todos são consumidores de bens ou servi
ços dentro da organização, fornecidos por outros 
fornecedores internos. A implicação disso é que 
os erros nos serviços fornecidos dentro da organi
zação certamente afetarão o produto ou serviço 
que chega ao consumidor externo. Assim, uma 
das melhores maneiras de assegurar a satisfação 
dos consumidores externos é estabelecer a idéia 
de que todas as partes da organização contribuem 
para a satisfação desses consumidores, satisfa
zendo, inicialmente, a seus próprios consumido
res internos. Essa idéia foi introduzida no Capí
tulo l. 

TQM utiliza esse conceito ao destacar que 
cada "micro operação" tem a responsabilidade de 
administrar esses relacionamentos consumidor
fo rnecedor interno. Fazem isso, definindo princi
palmente, o mais claramente possível, quais as 
exigências de seus próprios consumidores. Em 
efeito, isso significa definir o que constitui servi
ço "isento de erro" - qualidade, rapidez, confiabi
lidade e flexibilidade exigidas pelos consumido
res internos. O exercício repete o que também 
deve ocorrer na operação total e em relação a 
seus consumidores externos (veja a Figura 20.3). 

O conceito de consumidor interno é útil por
que tem impacto nas partes "a montante" da rede 
de suprimentos interna. Por exemplo, em opera
ções de manufatura, o departamento de projeto 

11 MUHLEMAN, A.; OAKLAND, J .; LOCKYER, K. 
Production and operations management. 6. ed. Pitman, 1992. 
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Conceito Projeto Protótipo Produção- Uso no 
piloto mercado 

Estágio no processo de desenvolvimento e lançamento 

W.4'liji20.4 	O custo de retificar erros torna-se cada vez mais caro quanto mais tempo os erros permane
cem sem correção durante o processo de desenvolvimento e lançamento. 

do produto pode cometer um erro no conceito 
básico do produto. Nesse estágio, o erro é relati 
vamente barato de corrigir-se - pode ser que seja 
necessário gastar algum tempo para repensar e 
repesquisar alguns assuntos. Se o erro não é des
coberto até o estágio do projeto detalhado, pode 
ser até 10 vezes mais caro para ser corrigido, de
vido a muitas decisões que foram baseadas no 
erro original. Quando se atinge o momento do 
protótipo de manufatura, o custo de repensar e 
recomissionar os projetos para o produto já atin
giu 100 vezes aquilo que seria o custo caso o erro 
houvesse sido descoberto na fase do projeto. Na 
fase de produção-piloto, investimentos em tecno
logia de processo, projeto do trabalho, plano de 
marketing etc. podem ser até 1.000 vezes mais 
caros para serem mudados. Erros descobertos no 
mercado podem ser extraordinariamente caros. 
O custo ilustrado na Figura 20.4, de 10.000 ve
zes o custo original, poderia até ser subestimado 
(veja, por exemplo, o quadro sobre o recall de 
Carlsberg Tetley no Capítulo 19). 

Checklist do consumidor interno da HewleH-Packard12 

A indústria de computadores tem sempre estado na 
linha de frente do desenvolvimento e da utilização dos 

12 REES, J.; RIGBY, P. Total quality contro!: the 
Hewleu-Packard way. In: CHASE, R. L. COrg.) . Total quality 
management. IFS, 1988. 

conceitos de qualidade. As falhas de qualidade de hard
ware, software ou serviços são imediatamente percebi
das pelos consumidores e põem em sério risco sua 
confiança no fornecedor. A Hewlett-Packard, empresa 
mundial de sistemas de informação, não é exceção. Foi 
uma das primeiras empresas a implantar com sucesso o 
conceito de consumidor interno em suas operações. Par
te do uso do conceito foi um curto mas eficaz checklist 
"de bolso" desenvolvido em sua fábrica de Queensferry, 
na Escócia. O guia de bolso foi distribuído para toda a 
empresa. Ele sugere que cada parte da organização deve 
fazer sete perguntas consideradas fundamentais para a 
operação: 

• 	Quem são meus consumidores internos? 

• 	Do que eles necessitam? 

• Qual meu produto ou serviço? 

• 	Quais as expectativas e formas de avaliação de meus 
consumidores internos? 

• 	Meu produto ou serviço atende a suas expectativas? 

• 	Qual o processo de fornecimento de meu produto ou 
serviço? 

• 	Que ação é exigida para melhorar o processo? 

Depois, a HP começou a desenvolver uma metodo
logia de solução de problemas, baseada nas sete pergun
tas. Os estágios da metodologia foram os seguintes: 

• 	Selecione o problema de qualidade. 

• 	Explicite escrevendo o assunto. 

• 	 Identifique o processo. 

• 	Desenhe um fluxograma. 
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• 	Selecione uma medida de desempenho para o pro
cesso. 

• 	Conduza uma análise de causa-e-efeito. 

• 	Colete e anal ise os dados. 

• 	 Identifique as principai causas do problema de quali
dade. 

• 	Planeje melhorias. 

• 	Tome a ação corretiva. 

• 	Colete e analise, novamente, os dados. 

• 	Os objetivos foram atendidos? 

• 	Se sim, documente e padronize as mudanças 

Questões 

1. 	 Quais limitações você vê para o co njunto (Ie questões 
que formam o checklist do consumidor interno da 
Hewlett-Packa rcf? 

2. 	 Você acha que há algo faltando na metodologia de 
solução de problemas descrita anteriormente? 

3. 	Qual parece ser a metodologia de solução de proble
mas implícita? Gomo ela se compara com o cic lo 
PDCA (planejar, fazer, checar, agi r) descrito no Capí
tulo 18? 

Acordos de nível de serviço 

Algumas organizações adotam cer o grau de 
formalidade para o conceito de consumidor in 
terno, encorajando ou exigindo) que as diferen
tes partes da operação façam "acordos de nível 
de serviço" entre si. Esses acordos são defi ições 
fo rmais das dimensões do serviço e do relaciona
mento entre duas partes de uma organização. O 
tipo de problema que seria cobeno por tal acordo 
pode incluir tempos de resposta, variedade de 
serviços, confiabilidade do fornecedor e assim 
por diante. Fronteiras de responsabilidade e 
mensurações de desempenho apropriadas podem 
também ser definidas no acordo. 

Por exemplo, em um acordo entre uma uni
dade de apoio de sistemas de informação e uma 
unidad e de pesquisa dos laboratórios de uma 
grande empresa, podem-se definir medidas de 
desempenho orno: 

• 	 tipos de serviços da rede de informação 
que podem ser fornecidos como "padrão"; 

• variedade de 	serviços especiais de infor
mações que podem estar disponíveis em 
períodos diferentes do dia; 

• 	 tempo mínimo "disponível para uso", isto 
é, a proporção mínima de tempo durante 
o qua1 o sistema estará disponível em vá
rios períodos do dia; 

• tempo máximo de resposta do sistema em 
operação e tempo médio para o sistema 
voltar a operar, caso uma falha ocorra; 

• tempo máximo de resposta para o forneci
mento de serviços "especiais", e assim por 
diante. 

COMENTÁRJO CRfTICO 

Enquanto alguns vêem como a força dos acordos 
de níveis de serviço o grau de formalidade que eles im
primem ã re lação entre fornecedor-consumidor, também 
há alguns problemas. O primeiro é que a natureza "pseu
do contratual" das relações formais pode atrapalhar a 
construção de parcerias (veja o Capítulo 13). Isso é parti
cularmente verdadeiro se os acordos de níveis de serviço 
incluem penalidades por desvios dos padrões de serviço. 
De fato, o efeito poderá inibir em vez de encorajar a me
lhoria conjunta. O segundo, e relacionado problema, é 
que, devido a sua natureza formal e documentada, os 
acordos podem enfatizar os aspectos observáveis e men
su ráveis, em vez de outros aspectos menos tangíveis 
mas quase sempre mais importantes. Portanto, uma li
gação pode ser atendida antes de quatro toques, mas a 
maneira como aquele que chama está sendo tratado, em 
termos de cortesia, pode ser muito mais importante. 

Todas as pessoas da organização 
contribuem para a qualidade 

Às vezes, TQM é associada a "qualidade na 
fonte" . Essa noção destaca o impacto de cada 
funcionário sobre a qualidade, bem como a idéia 
da responsabilidade pessoal na obtenção da qua
lidade correra. Alguns funcionários podem afetar 
diretamente a qualidade. Os envolvidos fisica
mente no processo de fabricação e os que aten
dem diretamente aos consumidores têm a capaci
dade de cometer erros que serão imediatamente 
percebidos pelos consumidores (embora esses 
efeitos po~sam ser percebidos muito mais rapida
mente nas operações de serviço). Entretanto, ou
tros funcionários menos diretamente en olvidas 
na prodtlção de bens e serviços podem também 
gerar probkmas - o digitador que tecla um dado 
errado, o desLgner que não investiga as condições 
sob as quais os produtos serão usados na prática. 
Cada uma dessas pessoas pode disparar uma ca



deia de eventos que os consumidores, no final 
identificam como produtos e serviços de má qua
lidade. 

Assim, concluímos que, se todos têm condi
ções de prejudicar a qualidade, todos também po
dem melhorá-la, apenas "não cometendo erros". 
Parcialmente e em função disso, as filosofias de 
TQM colocam considerável ênfase na contribui
ção que os funcionários da organização podem 
dar à qualidade. Entretanto, em TQM, espera-se 
que a contribuição de todos os indivíduos da or
ganização vá além do entendimento do compro
misso de "não cometer erros". Espera-se também 
que os jndivíduos contribuam com algo positivo 
na forma de desempenharem suas tarefas. Todos 
são capazes de melhorar a maneira de executar 
suas tarefas e, praticamente, de ajudar a outros 
da organização a melhorar as suas. Conseqüente
mente, negligenciar o potencial dos funcionários 
é negar uma fo nte poderosa de melhoria. Os 
princípios de empowerment (veja no Capítulo 9) 
são, freqüentemente, citados como apoiadores 
desse aspecto de TQM. 

A mudança de atitude necessária para ver os 
funcionários como o recurso intelectual e criativo 
mais valioso da organização ainda é difícil para 
algumas organizações. Quando as práticas de 
TQM começaram a migrar do Japão no final dos 
anos 70, as idéias pareciam mais radicais ainda. 
Alguns industriais japoneses até achavam (erro
neamente) que as empresas dos países ocidentais 
nunca conseguiriam mudar o suficiente. Por 
exemplo, tomemos a declaração de Konosuke 
Matsushito que recebeu considerável publicidade: 

"Vamos vencer e o ocidente indw;trial vai 
perder - não há muito que vocês possam fazer 
porque as razões de seu fracasso estão dentro 
de vocês próprios. Para vocês, essência da ad
mini.''itração é tirar as idéias das cabeças dos 
chefes e colocá-las nas mãos dos operários. 
Para nós, a essência da administração é, pre
cisamente, a arte de mobilizar e colocar juntos 
os recursos intelectuais de todos os f uncioná
rios a serviço da empresa. Somente contando 
com a combinação do poder cerebral de seus 
funcionários, uma empresa pode enfrentar a 
turbulência e as restrições do ambiente de 
hoje. 

Isso ocorre porque nossas grandes em
presas dão a seus funcionários três ou quatro 

vezes mais treinamento do que as su-

}. 
a razão de eles conseguirem nas emprl 
terações e comunicações tão imensas. 
as empresas procuram receber, constanremm , 
te, sugestões de todos e contratam, do sistema 
educacional, crescente número de graduadns 
especializados, bem como de generalistas bem 
preparados, porque essas pessoas são o san
gue vital da indústria. "1 3 

COMENTARIa CRÍTICO 
Tenha cuidado com o sign ificado de empowerment 

(dar poder aos indivíduos) no contexto da TOM. Em mui
tos casos, poda ser um pouco mais que um aumento na 
decisão dos fu ncionários sobre pequenos detalhes de 
suas práticas de trabalho. Alguns acadêmicos de rela
ções industriais argumentam que raramente TOM afeta o 
desequilfbrio fundamental entre controle gerenCiai e a in
fluência dos empregados sobre os rumos da organiza
ção. Por exemplo: 

"há pouca evidência de que a influência dos fun
cionários sobre decisões corporativas que os afe
tam temsido, ou poderia ser, aumentada por con
figurações contemporâ neas de envolvimento. Em 
outras palavras, enquanto envolvimento pOde au
mentar o poder de decisão sobre tarefas indivi
duais, ou abrir ca na is para comunicação, o pro
grama de envolvimento não é projetado para 
oferecer oportunidades para funcionários ga
nharem ou consolidarem controle sobre um am
biente mais amplo no qua l seu trabalho está 10
ca liza do " .14 

Todos os custos de qualidade são 
considerados 

Os custos de controle da qualidade podem 
não ser pequenos, sejam eles responsabilidade 
dos indivíduos ou de um departamento de con
trole de qualidade. Assim, é necessário examinar 
todos os custos e benefícios associados com a 
qualidade (de fato, o "custo de qualidade" refe
re-se tanto aos custos como aos benefícios da 
qualidade). Geralmente, esses custos da qualida
de são classificados como custos de prevenção, de 
avaliação, de falha interna e de falha externa. 

13 MATS USHITA, K. Wby the west will lose. Indus
trial participation. Spring 1985. . 

14 HYl\IIAN, J. ; MASON, B. Managel1lent employees 
invo[vcmcl!f ond participatio n. S<Jge, 1995. 
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Custos de prevenção 	 Custos de falhas externas 

Custos de prevenção são aqueles incorridos Custos de falhas externas são aqueles detec
na prevenção de problemas, falhas e erros. In tados fora da operação, pelo consumidor. Incluem 
cluem atividades como as seguintes: assuntos como: 

• 	 identificação de problemas potenciais e 
correção do processo antes da ocorrência 
de má qualidade ; 

• 	 design e melhoria do design de produtos, 
serviços e processos para reduzir os pro
blemas de qualidade; 

• 	 treinamento e desenvolvimento para o 
pessoal desenvolver seu trabalho da me
lhor maneira; 

• 	 controle de processo por meio do Contro
le Estatístic do Processo (CEP) . 

Custos de avaliação 

Custos de avaliação são aqueles associados 
ao controle de qualidade, que visam checar se 
ocorreram problemas ou erros durante e após a 
criação do produto ou serviço. Podem incluir as
suntos como: 

• 	 adoção de programas de controle estatis
tico do processo e planos de amostragem; 

• 	 tempo e esforço exigidos para inspecionar 
inputs, processos e outputs ; 

• 	 inspeção de processo e teste de dados; 

• 	 investigação de problemas de qualidade e 
elaboração de relatórios de qualidade; 

• 	 condução de pesquisas com consumidores 
e de auditoria de qualidade. 

Custos de falhas internas 

Os custos de falhas internas estão associa 
dos aos erros que são detectados na operação in 
terna. Podem incluir assuntos como: 

• 	 custos de peças e materiais refugados; 

• 	 custos de peças e materiais retrabalhados; 

• 	 tempo de produção perdido em razão de 
erros; 

• 	 falta de concentração decorrente de tem
po gasto na correção de erros. 

• 	perda de confiança do consumidor, o que 
afetará futuros negócios; 

• 	 consumidores aborrecidos por eventual 
falta de tempo; 

• 	 litígio (ou pagamento de indenização 
para evitá-lo); 

• 	 custos de garantia; 

• 	custos para empresa de fornecer em ex
cesso (café a mais num pacote ou infor
mação a mais do que necessário para um 
cliente). 

Relacionamento entre os custos de qualidade 

Na administração tradicional da qualidade, 
assumiu-se que os custos de falhas reduzirão à 
medida que o dinheiro gasto em avaliação e pre
venção aumentar. Além disso, assumiu-se que há 
um valor ótimo de esforço de qualidade a ser 
aplicado em qualquer situação que minimize o 
custo total da qualidade. O argumento é de que 
deve haver um ponto a partir do qual o retorno 
diminui; isto é, o custo de melhoria da qualidade 
torna-se maior que os benefícios obtidos. A Figu
ra 20.5(a) resume essa idéia. À medida que o es
forço de qualidade aumenta, os custos envolvidos 
(controladores da qualidade extra, procedimen
tos de inspeção etc.) aumentam proporcional
mente. Entretanto, ao mesmo tempo, o custo de 
erros, produ tos defeituosos etc. diminuem por
que passam a ocorrer em menor número. 

Eurocamp Travei 

Eurocamp Travei, que oferece férias de acampa
mento familiar, tem reputação pela alta qualidade de 
seus equipam entos e serviços, e tornou-se o líder de 
mercado nesse setor de viagens que cresce rapidamente . 
Nos últimos anos, escritórios de vendas foram abertos 
nos países baixos e na Alemanha, e a cobertura geográfi
ca do Eurocamp estendeu-se por toda a Europa, além de 
seus lugares tradicionais na França. Como o negócio tor
nou-se maior e mais complexo, os sistemas dos escritó
ri OS sofrem demandas maiores, reforçando a necessida
de da especialização dos funcionários por função , ao 
mesmo tempo que são necessários maior entendimento 
e cooperação entre os departamentos. Quando ficou cla
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Esforço de Qualidade 

WUIiZ'20.5 (a) Modelo tradicional do custo da qualidade, e (b) modelo tradicional do custo de quali
dade com ajustes refletidos pelas criticas feitas pela TQM? 

(a) 

V> 

-B 
V> 
:::l 

U 

(b) 

V> 
o 
1Ií 
:::l 

U 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

\ 


\ 

\ ,, , ... 

I ••• • •• 'Custo da provisão =Custos de pre
~. -:-;-: _ _ __de Qualidade venção e avaHaçã 

•• · · ·valor: -- -7------
••Ót1rríÓ de esforço : Custo de erros =Custos de falhas 

da qualidade? internas e externas 

Esforço de Qualidade 

\ 

\ 
 Custo 
\ total\ 

\ , , ... 
... ...... Custo de erros = Custos de falhas ...... ...... L ... -	 internas e externas 

Valor ótimo de esforço da Qualidade ---. 

.-- _.. -.. -... -.~. - ..... 
• ___ - - - •- - - • - - Custo da provisão =Custos de pre 

- de Qualidade venção eavalíação 

ro Que o pacote de serviços da Eurocamp poderia ser co
piado por competidores ávidos por atrair consumidores 
premium, a companhia decidiu reforçar a Qualidade em 
cada estágio de seu processo. Esse era, eles acredita
vam , o principal critério Que ainda diferenciava a Euro
camp, e era também O mais difícil de ser seguido por 
competidores de baixo custo. Um consultor foi trazido 
para facilitar o grande programa de melhoria de Qualida
de. Isso foi concebido por uma abordagem "de cima para 
baixo", na Qual projetos importantes foram identificados 
e atacados por equipes treinadas. Entretanto, logo ficou 
claro que esses primeiros projetos não estavam alcan
çando a melhoria sustentada que havia sido antecipada. 
Também ficou claro que a falha foi resultado de envolver 
somente a alta gerência, Que não podia dedicar o tempo 
necessário aos projetos, e não entendia completamente o 
projeto em questão. Aqueles empregados que tinham um 
entendimento muito detalhado dos processos foram ex

cluídos da definição do problema, avaliação e 
implementação das mudanças. Então, a companhia lan
ço u sua iniciativa de Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ). Cada departamento estabeleceu um comitê de 
controle da qualidade que compreendia pelo menos um 
diretor, um facilitado r treinado e voluntários de todos os 
níveis hierárquicos de funcionários. A ênfase nesse está
gio era na identificação e melhoria dos processos inter
nos com ênfase ainda maior na satisfação do consumi
dor interno. O sucesso rápido demonstrou a validade 
dessa abordagem e gerou alto nível de entusiasmo em 
toda a companhia. 

Questões 

1. 	 Por Que existem diferenças entre a primeira aborda
gem "de cima para baixo" e a segunda tentativa de 
estabelecer uma iniciativa de Qualidade? 
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2. 	 Ouais, você acha, são as principais vantagens e pro
blemas com a abordagem mais participativa? 

Defeitos deliberados 

Uma história que ilustra a diferença de atitude entre 
uma empresa TOM e outra não-TOM tornou-se quase 
uma lenda entre os proponentes da TOM. Diz respeito a 
uma fábrica da IBM localizada em Ontário, Canadá. Ela 
encomendou um lote de componentes de um fornecedor 
japonês e especificou que o lote deveria ter um nível de 
aceitação de três peças defeituosas em cada mil. Ouando 
as peças chegaram em Ontário, estavam acompanhadas 
de uma carta que expressava espanto do fo rnecedor ao 
ser solicitado a fornecer peças defeituosas e peças boas. 
A carta também explicava que foi difícil fabricar peças 
defeituosas, mas haviam conseguido. Essas trê peças 
defeituosas por mil foram incluídas e embaladas separa
damente para conveniência do consumidor. 

Questão 

Como essa pequena estória ilustra a essência da 
TOM? 

Criticas ao modelo tradicional do custo da 
qualidade 

Uma abordagem de TQM "pura" asseguraria 
que a lógica tradicional é falha em vários aspec
tos importantes. 

1. 	 Essa posição de compromisso implica 
que a falha e a má qualidade são aceitá 
veis. Reconhece que o ponto "ótimo" é 
onde haverá erros e falhas. TQM desa
fia o conce ito de nível de qualidade 
aceitável, esboçado no Capítulo 17. Por 
que, argumenta-se, qualquer operação 
deve aceitar a inevitabilidade dos erros? 
Parece que algumas operações estão 
preparadas para aceitar o padrão zero 
defeito (mesmo se nem sempre o atingi
rem). Ninguém aceita que é inevitável 
que os pilotos destruirão certa pTopor
ção das aeronaves e que enfermeiras 
deixarão cair certa proporção dos bebês 
que estiverem sob seus cuidados. 

2 . 	 Assume que os custos são conhecidos e 
mensuráveis . Entretanto, a obtenção 
precisa dos custos da qualidade não é 
simples. Atribuir dados realistas para 
as categorias de custos da qualidade de 

prevenção, avaliação e falhas não é sim
ples. Um estudo expõe várias dificul
dades, incluindo as seguintes: 15 

- Não é fácil separar os custos relacio
nados com a qualidade daqueles que 
são parte integrante da operação nor
mal de manufatura. 

- A classificação dos custos em preven
ção, avaliação e falhas é mais signifi
cativa para os gerentes de qualidade 
do que para os gerentes de produção. 

- Os custos das atividades em tempo 
parcial dos funcionários indiretos 
(não envolvidos diretamente com a 
qualidade) são, particularmente, difí
ceis de ser considerados. 

- Os sistemas contábeis não estão pre
parados para separar os custos rela
cionados com a qualidade, e práticas 
contábeis diferentes podem distorcer 
os resultados de várias maneiras . 

- A significância dos custos de garantia 
é de difícil mensuração porque estão 
relacionados aos custos de fabrica
ção. 

3. 	 No modelo tradicion al, os custos das 
falhas são bastante subestimados. Na 
p rática, geralmente considera-se que o 
custo de falhas inclui o conserto dos 
produtos defeituosos, de substituição, 
das peças e materiais defeituosos, da 
perda de confiança do consumidor e, 
ainda, os custos de garantia se a peça 
defeituosa chegar ao consumidor. To
dos esses são elementos importantes, 
mas um dos custos mais importantes é 
aquele associado à perturbação causada 
pelos erros. O custo real da não-quali
dade deve incluir o tempo administrati
vo desperdiçado em retrabalho e retifi
cação. Ainda mais importante, deve 
considerar a perda de concentração, de 
confiança entre as pessoas envolvidas 
na produção. Se incluirmos isso, muito 
embora seja de mensuração difícil, tor
na-se claro que os custos dos erros po

15 PLUNl<ETI, J . J.; DALE, B. S. A review af the lite· 
rature in quality-related casts . Th e International Journal of 
Qualit}' and Reliabilily Managernent , v. 4, n° 1, 1987. 



dem ser consideralvemente maiores do 
que o pensamento tradicional. 

4. 	 Implica que os custos de prevenção, de 
atingir zero defeito, inevitavelmente, 
são elevados. A abordagem TQM, ao 
destacar a importância da qualidade 
para qualquer indivíduo, toma-a parte 
integral do trabalho de todos. A suposi
ção tradicional é que a maior qualidade 
é atingida, principalmente, usando-se 
mais inspetores. Por exemplo, supõe-se 
que duplicando o esforço empregado 
em qualidade, se não ocorrer também 
duplicação dos recursos destinados a 
ela, haverá certamente considerável au
mento de custos. Entretanto, isso não 
precisa, necessariamente , ocorrer. A 
idéia central de TQM é que cada um de 
nós é responsável pela qualidade e é ca
paz de "fazer certo". Isso pode implicar 
alguns custos como treinamento, men
surações, algo que ajuda a evitar que 
erros ocorram logo da primeira vez. 
Mas não constitui uma curva de custo 
tão ascendente como a da teoria de 
"qualidade ótima". 

5. 	 A teoria do "nível de qualidade ótima", 
ao aceitar compromisso, contríbui pou
co para desafiar gerentes de produção e 
funcionários a encontrar maneiras de 
melhorar a qualidade. 

Inclua essas correções no cálculo no esforço 
de "qualidade ótima" e a situação parecerá muito 
diferente (veja a Figura 20.5b). Se houver um 
"ótimo", estará mais à direita, a fim de empregar 
mais esforço na qualidade (não necessariamente 
envolvendo custo). Usamos argumento similar a 
esse quando descrevemos o grau "ótimo" de ma
nutenção preventiva no Capítulo 19. 

Modelo TQM de custo de qualidade 

TQM rejeita o conceito de nível "ótimo" de 
qualidade e procura reduzir todos os custos co
nhecidos e desconhecidos de falhas, adotando a 
prevenção da ocorrência de erros. Em vez de exa
minar os níveis "ótimos" do esforço de qualidade, 
é mais comum os proponentes de TQM destaca
rem o equilíbrio entre tipos diferentes de custos 
de qualidade. Das quatro categorias de custos 
duas (custos de prevenção e custos de avaliação) 
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recebem influência gerencial, enquanto as :.~tras 
duas (custos internos e externos de falhas !1l0S

tram as conseqüências das outras duas Emreas 
duas categorias que recebem influência gerencial 
direta, em vez de enfatizar mais a avaliação (de 
maneira que os maus produtos e serviços não 
cheguem ao consumidor) , TQM enfatiza a pre
venção (evitar que erros ocorram). 

Parece que, quando se aloca mais esforço à 
prevenção de falhas, há efeito posi tivo e signifi 
cativo nos custos de falhas internas, seguido de 
redução do custo de falhas externas e, quando se 
restabelece a confiança, dos custos de avaliação. 
Finalmente, mesmo os custos de prevenção po
dem ser reduzidos em termos absolutos, embora 
a prevenção continue sendo um custo significati 
vo em termos relativos. A Figura 20.6 ilustra essa 
idéia. Inicialmente, o custo total da qualidade 
pode aumentar à medida que investimentos em 
alguns aspectos de prevenção, principalmente 
treinamento, aumentarem. Entretanto, alguma 
redução do custo total pode, rapidamente, ocor
rer. 

Conseguir fazer certo "já na prinu!ira vez" 

Aceitar os relacionamentos entre categorias 
de custo de qualidade, conforme ilustrado na Fi
gura 20.6, possui uma implicação particular em 
como a qualidade é gerenciada. A ênfase é alte
rada de urna postura reativa (que espera por algo 
acontecer) para uma postura proativa (que faz 
algo antes que alguma coisa aconteça). Essa mu
dança na perspectiva dos custos de qualidade 
acompanhou um movimento que veio do foco em 
inspeção (direcionado para avaliação) para um 
foco em projeto (conseguir fazer certo já na pri
meira vez). 

Sistemas e procedimentos de qualidade 

Melhorar a qualidade não é algo que ocorre 
simplesmente fazendo com que todas as pessoas 
de uma organização "pensem qualidade". Muito 
freqüentemente, as pessoas são impedidas de fa 
zer melhorias pelos sistemas e procedimentos das 
organizações. De fato, há uma crença de que os 
operadores diretos podem apenas corrigir, no 
momento, 15% dos problemas de qualidade; os 
outros 85% são responsabilidade da administra
ção, porque decorrem do "sistema" ou da falta de 
um . 
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Falhas internas 

Avaliação 

/ 
Custo total da qualidade 

Prevenção 

Tempo 

Uh"if'20.6 O aumento do esforço de prevenção de erros traz redução mais do que proporcional das vá
rias categorias de custos. 

Um sistema de qualidade é definido como 

"a estrutura organizadonal, responsabilidades, 
procedimentos, processos e recursos para im
plementar a administração da qualidade". 16 

De acordo com o Prol. Barrie Dale, da Uni
versity of Manchester Institute of Science and 
Technology: 

"O sistema de qualidade deve definir e 
cobrir todas as facetas da operação de uma 
organização, identificando e atendendo às ne
cessidades e exigências de consumidores de
sign, planejamento, compras, manufatura, 
embalagem , estocagem., entrega e serviço, 
acompanhadas das atividades relevantes ine
rentes a essas funções. Lida com organização, 
responsabilidades, procedimentos e processos. 
Em resumo, um sistema de qualidade é boa 
prática gerencial. " 17 

16 Interna ional Standards Organization, ISO 8402, 
1986. 

17 DALE, B. G. Quality management systems. In: 
DAli, B. G. COrg.). Managing qlwlity. Prentice Hal!, 1994. 

A documentação do sistema de qualidade 
pode ser definida em três níveis: 

Níve/ 1 Manual de qualidade da empresa. Esse é um 
documento fundamental que fornece um resu
mo da pOlítica de administração da qualidade e 
do sistema de qualidade, acompanhado dos 
Objetivos da empresa e sua organização. 

Nível 2 Manual de procedimentos. Descreve as fun
ções do sistema, a estrutura eas responsabili
dades de cada departamento. 

Nível 3 

I 

Instruções de trabalho, especificações e 
métodos detalhados para o desempenho de
talhado das atividades. 

Pode haver também um banco de dados (ní
vel 4) que contenha os demais documentos de 
referência (formulários, modelos, desenhos, in
formações etc.). 

Sistemas de qualidade ISO 9000 

A série ISO 9000 forma um conjunto de pa
drões mundiais que estabelece exigências para os 
sistemas de administração de qualidade das em



presas. A ISO 9000 está sendo mundialmente 
usada para fornecer um quadro de referência 
para a garantia de qualidade. A maioria dos paí
ses possui seus próprios padrões de qualidade 
equivalentes (geralmente idênticos) à série ISO 
9000. A Austrália possui o AS3900, Bélgica, o 
NBN X50, Dinamarca, o DS/ EN 29000, Malásia, 
o MS985, Holanda, o NEN-9000, África do Sul, o 
SABS 0157, Suécia, o SS-ISO 9000, Reino Unido, 
o BS 5750, e a Alemanha, o DIN ISO 9000. 

O certificado ISO 9000 exige avaliação ex
terna dos padrões e procedimentos de qualidade 
de uma empresa e são feitas auditorias regulares 
para assegurar que os sistemas não deterioraram. 

As séries ISO proporcionam recomendações 
detalhadas para estabelecimento de sistemas de 
qualidade. 

ISO 9000 1 	 Lida com "administração da qualidade e dos 
padrões de garantia de qualidade e orientação 
para seleção e uso". 

ISO 9001 1 	 Lida com "modelo de sistemas de qualidade 
para garantia de qualidade de design/desen
volvI mento, produção, instalação e manuten
ção". 

ISO 9002 1 Lida com "modelo de sistemas de qualidade 
para a garantia de qualidade em produção e 
instalação" . 

ISO 9003 1 	 Lida com "modelo de sistemas de qualidade 
para a garantia de qualidade na inspeção e 
testes finais". 

ISO 9004 1 Lida com "modelo de sistemas de qualidade 
para a garantia da qualidade e do sistema de 
qualidade: linhas de ação". 

\ 

O propósito da ISO 9000 é fornecer garantia 
aos compradores de produtos ou serviços de que 
eles foram produzidos de maneira a atender a 
suas exigências. A melhor forma de fazer isso é 
definir os procedimentos, padrões e característi
cas do sistema de controle administrativo que go
verna a operação. Assim, tal sistema ajudará a 
garantir que a qualidade é "construída" dentro 
dos processos de transformação da operação. Isso 
é o porquê de a série 9000 ser vista como forne
cedora de benefícios para as organizações que a 
adotam (por dar-lhes orientações detalhadas so
bre como desenvolver seus procedimentos de 
controle), mas, principalmente, para os consumi

~ 

dores (que têm a segurança de saber que os ~ro 

dutos e serviços que compram sào feiras segundQ 
um padrão definido). A seguir, listamus .aJ ~ 

das vantagens associadas com a ISO 9000: 

• Muitas organizações beneficiam-se àa ú 
disciplina de seguirem procedimento 
"sensatos" . 

• Muitas operações são beneficiadas em ter
mos de redução de erros, de reclamações 
de consumidores e pela diminuição dos 
custos de qualidade. 

• Geralmente, a auditoria ISO 9000 (quan
do uma organização é inspecionada por 
uma equipe da ISO ou de alguma institui
ção "acreditada" para fazê-lo visando à 
certificação) cumpre o papel de outras au
ditorias, como as auditorias de consumi
dores. 

• A 	adoção de procedimentos ISO 9000 
pode identificar a existência de outros 
procedimentos desnecessários que podem 
ser eliminados. 

• A obtenção do certificado demonstra aos 
consumidores reais ou potenciais que a 
empresa leva a qualidade a sério; conse
qüentemente, obtém benefícios de marke
ting. 

Comentário crítico 

Embora seja largamente adotada, a ISO 9000 não é 
vista como benéfica por todas as autoridades e tem sido 
Objeto de algumas críticas. Algumas delas são: 

• A ênfase em padrões e procedimentos encoraja a "ad
ministração por manual" e a tomada de decisões ex
cessivamente sistematizadas. 

• 	Nem sempre é fácil escolher qual das séries de pa
drões ISO 9000 aplicar. 

• 	Os padrões são mais destinados aos setores indus
triais de engenharia e alguns termos usados não são 
familiares a outros setores. 

• O processo completo de procedifTIentos escritos, de 
treinamento de funcionários e de condução de audito
rias internas é caro e consome tempo. 

• 	Similarmente, o tempo e o custo de obtenção e manu
tenção do certificado ISO 9000 são excessivos. 

• 	Há pouco estímulo ou orientação na ISO 9000 sobre 
assuntos como melhoria contínua e controle estatísti
co de qualidade. 
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A ISO 9000 na Unichema Chemie BV18 

Omotivo original das empresas para obter o certifi
cado ISO 9000 é, freqüentemente, a pressão dos consu
midores. Certamente, essa foi uma das razões da Uni
chema Chemie BV, empresa química holandesa, que , 
após obter o certificado, constatou que houve muitos ou
tros benefícios além de ter atendido às expectativas de 
seus consumidores. 

Por exemplo, a empresa recebia muitas reclama
ções sobre atrasos e erros de entrega. Isso sempre pare
cia ser maior no verão europeu, principalmente nos me
ses de julho e agosto. Sendo período de férias, o nível 
glo bal dos negócios era menor e, assim, o número de re
clamações também deveria ser inferior. Constatou que a 
razão decorria do fato de muitos funcionários saírem de 
férias no verão e levarem cons igo o conhecimento das 
operações. Seus substitutos, embora fossem competen
tes em suas funções, não sabiam enfrentar algo fora de 
rotina. Depois que os procedimentos da empresa foram 
totalmente docu mentados por escrito (por exigência do 
ce rtificado ISO 9000), as pessoas substitutas possuíam 
um conjunto de orientações bem mais completo que as 
aj udava a enfrentar situações imprevistas. Não tinham 
mais que improvisar. Entretanto, a empresa estava cons
ciente de algu ns perigos por estar muito orientada para 
procedimentos. "Procedimentos são orientações de 
apoio e não devem ser sagrados", afirma Jan Lówik, di
retor geral da Unichema, "o problema sobre a certifica
ção é que você põe no papel o que está fazendo e, de
pois, deve seguir o que está escrito. Entretanto, se 
um procedimento não funciona, não o coloque sim
plesmente de lado e faça de sua própria maneira. 
Você modifica o procedimento explicitando como a 
atividade de ve , de fato, ser feita. As pessoas que sa
bem melhor como faze r são meu pessoal de fábrica. É 
seu sistema: eles são seus donos, o mantêm e o mu
da m continuamente, à medida que for necessário. Se 
você não fizer isso, o sistema fica rígido; torna-se 
uma camisa-de-força. Esse é o grande perigo e o vejo 
ocorrendo em muitas empresas. Se o sistema for mui
to rígido, torna-se restritivo e leva a um comporta
mento burocrático. Ele deve ser dinâmico." 

Questões 

1. 	 O que a ISO 9000 fez pelas "reservas de conheci
mento acumuladas" da Unichema? 

2. 	 Co mo a com panhia evita burocracia exagerada na 
aplicação da ISO 9000? 

18 Waging war on waste. European Quality, v. 1, n" 
2, 1994. 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE 
MELHORIA DE TQM 

Em geral, nem todas as iniciativas de TQM 
lançadas pelas organizações com grandes expec
tativas tiveram impacto amplo na melhoria de 
desempenho. A revista The Economist relata algu
mas desilusões de empresas que implementaram 
TQM, citadas em várias pesquisas. 19 Por exemplo: 

"De 500 empresas de manufatura e ser
viços, apenas um terço considerava que seus 
programas de TQM possuíam algum impacto 
em sua competitividade. 

Apenas um quinto das 100 empresas bri
tânicas pesquisadas acreditava que seus pro
gramas de qualidade tinham atingido resulta
dos tangíveis. 

Dos programas de qualidade implanta
dos há mais de dois anos, dois terços estavam 
sendo gradualmente desativados devido a seu 
fracasso na geração dos resultados esperados." 

Há dois tipos de falhas que afetam a imple
mentação de TQM: 

• 	 as iniciativas não são introduzidas e im
plementadas eficazmente; e 

• 	 após a TQM ter sido introduzida com su
cesso, ela perde a eficácia no decorrer do 
tempo. 

Im plementação de TQM 

Vários fatores influenciam o sucesso even
tual do desempenho dos programas de melhoria 
de desempenho, como TQM. Eles são descritos a 
seguir. 

Uma estratégia de qualidade 

Sem elaborar uma proposta global e os obje
tivos a longo prazo de um programa de TQM, é 
difícil para uma organização saber aonde está 
indo. Uma estratégia de qualidade é necessária 
para fornecer os objetivos e linhas de ação que 

19 Citado em: SMITH, S.; TRANFIELD, D.; FOSTER, 
M.; WHITTLE, S. Strategies for managing the TQ agenda. 
International Journal of Operations and Production Manage
ment, v. 14, n" 1, 1994. 
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ajudam a manter o programa de TQM cami
nhando numa direção coerente com outros obje
tivos estratégicos da organização. Especifica
mente , a estratégia de qualidade deve ter algo a 
dizer sobre: 

• 	 as prioridades competItIvas da organiza
ção e como se espera que o programa de 
TQM contribua para atingir aumento de 
competitividade; 

• 	 os papéis e responsabilidades das várias 
partes da organização na melhoria da 
qualidade; 

• 	 os recursos que estarão disponíveis para a 
melhoria de qualidade; 

• 	 a abordagem geral e a filosofia de melho
ria de qualidade da organização. 

Apoio da alta administração 

o amplo entendimento, apoio e liderança 
da alta administração de uma organização sur
gem como fator crucial em quase todos os estu
dos de implementação de TQM. Por exemplo, a 
Tabela 20.2 mostra um desses estudos. 

A importância do apoio da alta administra
ção vai além da alocação de recursos para o pro
grama; ele estabelece as prioridades para toda a 
organização. Se os administradores seniores não 
entenderem e não demonstrarem compromisso 
com o programa, é compreensível que o restante 
da organização levantará dúvidas sobre por que 
deve fazê-lo. Geralmente, o apoio da alta admi
nistração às propostas de TQM significa que o 
pessoal deve : 

• 	 entender e acreditar no elo entre "fazer 
certo as coisas" e o negócio global da em
presa; 

• 	 entender as práticas de qualidade e estar 
em condições de interpretar os princípios 
e técnicas (por exemplo, controle estatís
tico de processo) para o restante da orga
nização; 

• 	 estar em condições de participar do pro
cesso de solução de problema para elimi
nar erros; 

• 	 formular e manter idéia clara do que qua
lidade significa para a organização. 

..ADMI\tSl"RAÇ....O 	 ' 

Um grupo de 	comando 

A tarefa de um grupo de comando e p .. 
jar a implementação do programa. Pode-se aL
gumentar que ele exerce também uma segunda 
tarefa, que é assegurar o funcionamento crescen
temente auto-sustentado do programa com a im
portância de seu papel sendo diminuído ao longo 
do tempo. A primeira dessas tarefas envolve pla
nejar a direção global do programa em termos do 
que ele deve atingir no decorrer de seu desenvol
vimento. Também envolve decidir quando o pro
grama deve ter início e quem estará envolvido. 
Além disso, o grupo é responsável pelo monitora
mento do programa, assegurando que toda expe 
riência e aprendizagem acumulada no decorrer 
do processo não se perderá. A segunda tarefa é 
atingida, ao menos parcialmente, pela criação de 
grupos autônomos de melhoria. 

Tabela 20.2 	 Barreiras à qualidade classificadas 
por ordem das respostas "mais sig
nificativas".20 

Compromisso da alta administração 92% 

Entendimento muito limitado da qualidade 38% 

Fronteiras horizontais: funções e especializações 31 % 

Outros interesses que não de qualidade 29% 

Políticas organizacionais 28% 

Cinismo 28 % 

Estrutura organizacional 27 % 

Expectativas dos consumidores 26% 

Rapidez de ação da empresa 24% 

Melhoria baseada em grupos 

Realmente, ninguém pode reconhecer um 
processo tão bem quanto as pessoas que o ope
ram. Os funcionários que trabalham na operação 
são, freqüentemente, aqueles que conhecem me
lhor, por exemplo, como parar as máquinas defei
tuosas ou que podem prover a maioria dos ajus
tamentos necessários após uma mudança de 
produto. As pessoas dentro do sistema têm aces
so às redes de informação formais, bem como às 

20 BINNEY, G. Making qua lity work: lessons from 
Europe's leading companies. Tl1 e Economist ln telligence Unit, 
n''> P6SS, 1992. Reportagem especial. 
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informais. Entretanto, se o trabalho é realizado 
por indivíduos isolados, não pode agregar expe
riência nem desenvolver aprendizagem mútua. 
Essa é a razão por que os programas de TQM 
bem-sucedidos são quase sempre baseados em 
equipes. 

A natureza e composição da equipe depen
derão das circunstâncias. Os círculos de qualidade 
são muito usados no Japão, mas têm obtido su
cesso apenas relativo no ocidente. Um tipo muito 
diferente de equipe é a força-tarefa, que algumas 
empresas norte-americanas denominam equipe ti
gre (tiger team). Comparado com os círculos de 
qualidade, esse tipo de grupo é mais dirigido e 
focado no nível da administração. A maioria das 
equipes de melhoria da qualidade está entre es
ses dois extremos (veja a Figura 20.7). 

o sucesso é reconhecido 

Qualquer implementação de TQM precisa 
levar em consideração como deve responder aos 
esforços das equipes de melhoria. Se a melhoria 
de qualidade for muito importante, o sucesso 
deve ser celebrado de alguma forma. O reconhe
cimento formal do sucesso destaca a importância 
do processo de melhoria da qualidade, bem como 
recompensa o esfor ço e a iniciativa. Participar do 

Círculo de 
qualidade 

processo de desenvolvimento em si (parte inte
grante do trabalho das pessoas, segundo a 
maioria dos gerentes) já é, por si só, visto como 
gratificante por muitas pessoas da organização. 
Por exemplo, lWla empresa que fabrica produtos 
de iluminação na Europa possui várias fábricas. 
Em uma delas, uma equipe de melhoria desen
volveu, com alguma ajuda da engenharia de sis
temas de produção, o projeto de uma nova célula 
de produção com dispositivos de avaliação e mé
todos de acompanhamento de qualidade. A ad
ministração da empresa decidiu lançar iniciativas 
similares de melhoria de qu alidade em uma de 
suas outras fábricas. O grupo de melhoria, for
mado por sete pessoas e um supervisor, um ge
rente de produção e um supervisor de qualidade, 
foi solicitado a fazer uma apresentação em outra 
fábrica. Um dos operadores afinnou: 

"Ensaiamos alguns dias antes e fomos 
fazer a apresentação, nervosos porque não es
távamos acostumados com isso. Mas fotogra
famos a ce'lula e preparamos o sbow antes da 
visita. A apresentação ocorreu 110 refeitório e 
acho que ficamos assustados com o número de 
participantes a nossa fre nte, m as parecia que 
estávamos indo bem. Quando começaram a 
fazer perguntas, ficamos surpresos com o inte
resse demonstrado por nossas respostas; nin
guém havia prestado atenção em m im antes! 

Equipe de Força

melhoria tarefa 


111 ~ 

Seleção da tarefa Grupo ~...__________.... Estabelecido pela 
de melhoria administração 

Filiação ao Designado pela
Voluntá rio ...- ---------...... administraçãogrupo 

Direção 
Pouca/nenhuma ...----------...... Total

gerencial 

Urgência da tarefa 
Baixa ...----------...... Alta

de melhoria 

Wá"" 20.7 Tipos diferentes de grupos de meUlOna têm características diversa. 



No final, todos aplaudiram! Essa foi a melhor 
recompensa de todas." 

Treinamento é o centro da melhoria de 
qualidade 

Não é coincidência que muitos programas 
bem-sucedidos têm um gerente de treinamento 
como um dos principais impulsionadores. TQM é, 
pelo menos em parte, uma mudança de atitude, 
de maneira que a tarefa de desenvolvimento é 
fundamental. Sem dúvida, também há técnicas 
que os funcionários devem aprender, mas o obje
tivo dessas técnicas é apenas funcionar para o 
objetivo básico - a eliminação de erros. 

Unipart Industries implementa uma recuperação21 

Houve um tempo em que a divisão de manufatura 
da Unipart, que faz produtos corno sistemas de escapa
mentos e tanques de combustível, tinha o pior desempe
nho do grupo. Sua reputação com consumidores era de 
qualidade pobre, entrega não confiável e preços não 
competitivos. Ouando seu maior cliente, Rover, disse à 
companhia que ela tinha 13 semanas para melhorar sua 
qualidade ou ele ia mudar para fornecedores alternativos, 
ficou claro que uma melhoria rápida e sustentável seria 
necessária. Inicialmente, a Unipart decidiu eliminar por 
inspeção os componentes defeituosos, saturando o 
chão-de-fábrica com um exército de inspetores. Embora 
a qualidade tenha melhorado, o custo disso foi insusten
tável ; ainda assim, essa ação tornou claro dentro e fora 
da companhia que ela não estava para brincadeira. A 
companhia então procedeu rapidamente a mudanças 
mais fundamentais. Oarranjo físico foi reorganizado em 
células; equipes flexíveis com múltiplas habilidades fo
ram introduzidas; o número de níveis gerenciais foi dimi
nuído de sete para três; resultados de desempenho fo 
ram exibidos para todos os funcionários; e um tipo de 
círculo de qualidade conhecido como "círculo de contri
buição" foi introduzido. 

No entanto, nem todas essas mudanças foram bem 
recebidas. A companhia mandou um grupo de operários 
para o Japão por seis semanas para aprender a operar 
algumas máquinas novas, antes que o mesmo equipa
mento fosse instalado na fábrica de Oxford . A equipe 
descobriu que os japoneses tinham uma abordagem 
completamente diferente do trabalho. Eles enfatizavam 
qualidade e redução de desperdício. A equipe estava en
tusiasmada quando voltou. Uma cadeia de eventos ines
perada começou a ocorrer. Os operadores que haviam 

2 1 iVIASON, C. Uni pa rt Industries. Internai Wanvick 
Busin ess School Report , 1994 . 
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sido mandados para o Japão pela companhia esta 
sendo isolados pelos outros trabalhadores eacusados 
serem "pelegos da gerência". A tensão aumentou lama 
que alguns tiveram seus pneus furados no estaciona
mento. 

Ouando a nova linha foi instalada numa seção da fá
brica eoperada pela equipe treinada no Japão, a gerência 
da tJnipart ficou surpresa que a qualidade e a produ tivi 
dade não eram tão boas Quanto aquelas que eles tinham 
atingido no Japão. Alarmada por esses acontecimentos 
inesperados, a gerência estava preparada para envol
ver-se pessoalmente. Os operado res reclamaram, entre
tanto, Que eles estavam sendo vigiados, em vez de se 
confiar neles. O tratamento desfavorável de seus compa
nheiros seria resolvido por eles mesmos. Os gerentes 
então tomaram a difícil decisão de não se envolverem. 
Eles reti raram o pessoal de inspeção e os supervisores e 
deixaram a nova linha exclusivamente na mão dos ope ra
dores. Ovolume de produção e a Quali dadecomeçaram a 
melhorar e o medo do resto dos funcionários começou a 
ser visto como infun dado. 

Os membros da nova seção não eram pagos em 
função do volume produzido, mas recebiam um salário 
pelo trabalho. Eles não pareciam trabalhar excessiva
mente nem batiam o cartão na entrada e saída. Não havia 
canções da companhia nem exercícios matinais; de fato, 
eles pareciam bastante felizes com o trabal ho e os ge ren
tes os tinham deixado livres para dar conta do trabalho. 
Após um certo tempo, outros trabalhadores começaram 
a ver algumas das vantagens da nova abordagem e as ati
tudes começaram a mudar em favor dos novos costumes. 

Com o decorrer do tem po, a companhia introduziu 
um status único para todos os trabalhadores, o fim do 
cartão de entrada e saída, trabal ho em equipe e salários 
em função de desempenho pessoal. Muito mais polêmica 
foi a decisão de anunciar que a companhia não mais re 
contlecia nenhum sindicato como representante de seus 
4.000 trabalhadores. 

Questões 

1. 	 Por Que a Unipart usou inicialmente inspeção como 
método para melhorar a qualidade? Isso não é direta
mente oposto à idéia de TOM? 

2. 	 Oual, você acha, era a idéia por trás da maneira pela 
Qual a Unipart Implementou seus novos processos e 
sistemas? 

TQM perde sua eficácia 

Mesmo os programas de TQM de implemen
tação bem-sucedida nã.o são necessariamente ga
rantia de que vão continuar trazendo melhoria a 
longo prazo. Podem perder a força no decorrer 
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Tempo 

Introdução Crescimento Nivelamento Desilusão Reembalagem 

Aprendizagem Au mento de Co meçando a Diminuição do Tentativas de revitalizar 
e entendimento entusiasmo atingir os pro entusiasmo o programa 

blemas mais 
di1iceis 

iiJ4"Z; 20.8 Padrão de alguns programas TQM que perdem entusiasmo. 

do tempo. Esse fenômeno tem sido descrito de 
várias maneiras como des ilusão da qualidade22 e 
enfraquecimento da qualidade. 23 A Figura 20.8 
ilustra essa perda de eficácia. 

Vários pesquisadores e consultores que ex
perimentaram a desilusão da qualidade apresen 
taram prescrições que pretendem reduzir o risco 
de isso ocorrer. Tipicameme, essas prescrições in 
cluem o seguinte :24 

• 	 Não limitar muito a definição de "quali
dade" em TQM; ela deve incluir todos os 
aspectos de desempenho (o que denomi
namos objetivos de desempenho da admi
nistração de produção). 

• 	 Fazer com que toda melhoria de qualida
de se relacione aos objeti os de desempe
nho da operação. TQM não é um fim em 
si mesmo, é meio de melhorar o desem
penho. 

22 OAKLAND, J. S. Total quality mal1Clgement. 2. ed. 
Butten"lorth-Heinemann, 1993. 

23 SLACK, N. The mClm~fClctu ring advan tage. Mercury 
Business Books, 1991. 

24 Idem, ibidem. 

• 	TQM não é substituta das responsabilida
des da liderança gerencial normal. Geren
tes ineficazes não se tornam melhores 
simplesmente adotando o TQM. 

• 	TQM não é algo que se compra e "pluga" 
na empresa - como se fosse uma ativida
de independente de outras na organiza
ção. Ao contrário, deveria fazer parte do 
dia-a-dia da empresa. 

• Evite 	euforia. TQM possui considerável 
atração intuitiva para muitas pessoas. Às 
vezes, é tentação explorar o "empurrão" 
motivacional de TQM por meio de slogans 
e exortações, substituindo planos profun
dos e criativos. 

• Adapte TQM às circunstâncias da organi
zação. Organizações diferentes terão ne
cessidades diversas, dependendo das cir
cunstâncias . Isso significa que diferentes 
aspectos de TQM podem tornar-se mais 
ou menos importantes. 

COMENTÁRIO CRíTICO 

Algumas companhias e acadêmicos vêem proble
mas muito mais fundamentais na filosofia TOM que 
aqueles descritos na lista de assuntos de implementação 



descrita anteriormente. O primeiro conjunto de críticas 
diz respeito à "burocracia da qualidade", que muitas fir
mas acham necessária para administrar uma iniciativa de 
TOM de larga escala. Algumas companhias que estavam 
na vanguarda do movimento de TOM, como a Hewlett
Packard, admitem que em certo momento incentivavam 
a qualidade como fim em si , e passaram demasiadas res
ponsabilidades para o chão de fábrica. A segunda crítica 
é que TOM é incompatível com abordagens mais radicais 
de melhoria como a reengenharia de processos de negó
cios (Busíness Process Re-engineering, BPR, veja o Ca
pítulo 18). Note que um dos 14 pontos originais de De
ming (veja o começo do capítulo) diz "elimine o medo". 
Em outras palavras, a estabilidade dos funcionários é im
portante para aceitar a mudança. BPR radical é normal
mente acompanhado por um igualmente radical downsi
zíng da organização. É difícil reconcíliar tais perdas de 
postos de trabalho com a estabilidade necessária para a 
verdadeira TOM. A terceira crítica é que TOM, apesar de 
suas implicações para empowerment e atitude liberal em 
relação a trabalhadores de chão de fábrica, é meramente 
um exemplo a mais de gerentes explorando trabalhado
res. De acordo com seus críticos , TOM tem sido definida 
como "administração por stress". Ou , ainda de maneira 
mais radical, "TOM é como pôr um aspirador na cabeça 
de um trabalhador e sugar as idéias. Eles já não querem 
alugar seus conhecimentos, eles querem possUí-los - no 
fim, isso te faz totalmente substituível." 

PRÊMIOS DE QUALIDADE 

A importância da qualidade, e especialmen
te de TQM, tem sido mundialmente reconhecida 
como importante integradora de muitos aspectos 
de melhoria da produção. Reconhecendo isso, vá
rias instituições vêm estimulando a melhoria da 
qualidade por meio da criação de prêmios de 
qualidade. Os três prêmios mais conhecidos são o 
Prêmio Deming, o Prêmio Nacional (norte-ame
ricano) da Qualidade Malcolm Baldrige e o Prê
mio Europeu de Qualidade. 

Prêmio Deming 

O Prêmio Deming foi instituído pela União 
dos Cientistas e Engenheiros Japoneses em 1951 
e era outorgado no início apenas às empresas ja
ponesas. Mais recentemente, passou a ser ofereci
do também às empresas estrangeiras bem-sucedi
das na aplicação de "controle de qualidade 
amplo" baseado em controle estatístico de quali
dade. Há 10 categorias principais de avaliação: 

ADM L'\ ISTRAÇÃO 0,\ Ql1ALIDAl.11:. 

política e objetivos, organização e sua operae;ã 
educação e sua extensão, organização e disseni '
nação da informação, análise, padronização, COI! 

trole, garantia de qualidade, efeitos e planos fu 
turos. Os candidatos submetem aos avaliadores 
uma descrição detalhada sobre suas práticas de 
qualidade. Essa é uma atividade significativa por 
si só e muitas empresas são beneficiadas em fa
zê-la. 

Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm 
Baldrige 

No início dos anos 80, o Centro Norte-Ame
ricano de Produtividade e Qualidade recomen
dou que um prêmio anual, similar ao Prêmio De
ming, fosse instituído na América. O prêmio rece
beu esse nome após a morte de Malcolm 
Baldrige, secretário do Comércio, acidentado pou
co antes de sua instituição tornar-se lei em 1987. 

O propósito do prêmio era estimular as em
presas norte-americanas a melhorar a qualidade 
e a produtividade, reconhecer realizações, esta
belecer critérios para um esforço mais amplo de 
qualidade e fornecer orientação sobre a melhoria 
da qualidade. As principais categorias examina
das são: liderança, informação e análise, planeja
mento estratégico da qualidade, utilização dos 
recursos humanos, garantia de qualidade dos 
produtos e serviços, resultado da qualidade e sa
tisfação do consumidor. O Prêmio Deming in
clui, no processo de inscrição, a descrição deta
lhada do sistema de qualidade e também visitas à 
empresa. 

Prêmio Europeu de Qualidade 

Em 1988, 14 importantes empresas da Euro
pa Ocidental organizaram a Fundação Européia 
para a Administração da Qualidade (European 
Foundation for Quality Management - EFQM). 
Em julho de 1993, havia mais de 300 membros, 
representando a maioria dos países da Europa 
Ocidental e dos setores empresariais. Um impor
tante objetivo da Fundação é reconhecer realiza
ções em qualidade. Em função disso, em 1992 
instituíram o Prêmio Europeu de Qualidade, ou
torgado anualmente aos expoentes mais bem-su
cedidos da administração da qualidade total na 
Europa Ocidental. O prêmio é atribuído a várias 
empresas que demonstram excelência na admi
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nistração da qualidade, bem como em seu pro 
cesso fundamental de melhoria contínua. Para 
receber um prêmio, as empresas devem demons
trar que sua abordagem de administração da 
qualidade total tem contribuído significativamen
te para satisfazer às expectativas dos consumido
res, funcionários e outros interessados pela em
presa nos últimos anos. 

Em 1999, o modelo no qual o Prêmio Euro 
peu de Qualidade se baseou foi modificado e re
batizado "O Modelo de Excelência da EFQM". As 
mudanças feitas não foram fundamentais, mas 
t ntaram refletir algumas novas áreas do pensa
mento gerencial e de qualidade (por exemplo, 
parcerias e inovação) e colocaram mais ênfase no 
foco sobre o consumidor e o mercado. 

O Modelo de Excelencia da EFQM é baseado 
na idéia de que os resultados da administração 
da qualidade em termos do que ela chama "resul
tado das pessoas", "resultado dos consumidores", 
"resultados da sociedade", e "result ados-chaves 
de desempenho" são conseguidos por meio de 
certos "facilitadores". Esses fadlitadores são lide 
rança e constância de propósito, política e estra
tégia, como a organização desenvolve seu pes
soal, parcerias e recursos, e maneira com que ela 

organiza seus processos. Essas idéias são incorpo
radas no Modelo de Excelência da EFQM como 
mostrado na Figura 20.9. Os cinco facilitadores 
dizem respeito a como resultados estão sendo al
cançados, enquanto os quatro "resultados" dizem 
respeito ao que a companhia tem atingido. 

Os nove elementos do modelo são assim de
finidos pela EFQM: 

• Liderança 	- como os líderes desenvolvem 
e facilitam a materialização da missão e 
visão, desenvolvem valores requeridos 
para sucesso de longo prazo e os imple
mentam por meio de ações e comporta
mento apropriado, e estão envolvidos 
pessoalmente no desenvolvimento e im
plementação dos sistemas gerenciais. 

• Política 	e estratégia - como a organização 
implementa sua missão e visão, por meio 
de uma estratégia claramente facada nos 
acionistas, apoiada por políticas, planos, 
objetivos, metas e processos que sejam re 
levantes. 

• Pessoas - como a organização administra, 
desenvolve e libera o conhecimento e po
tencial pleno do seu pessoal nos níveis in-

Inovação eaprendizagem 

~ L 
Pessoas 

C -JPolítica e-Liderança 	 Processos 

~gla~ 

, J Parceria e L 
recu rsos 

Alavancadores 

Wgi'" 20.9 Modelo do Prêmio Europeu de Qualidade. 
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dividual, de equipes e de toda a organiza
ção, e como ela planeja essas atividades 
de maneira a apoiar suas políticas e es
tratégias e a operação efetiva de seus 
processos. 

• 	 Parcerias e recursos - como a organização 
planeja e administra suas parcerias exter
nas e recursos internos de maneira a 
apoiar suas políticas e estratégias e a ope
ração efe tiva de seus processos. 

• 	 Processos - como a organização projeta, 
administra e melhora seus processos, de 
maneira a apoiar suas políticas e estraté
gias e satisfazer plenamente seus consu
midores e acionistas gerando para eles va
lor crescente. 

• Resultados ref erentes aos clientes - incluem 
lealdade do cliente e suas percepções so
bre a imagem da organização, seus proje
tos e serviços, seus processos de vendas e 
suporte pós-venda. 

• Resultado 	das pessoas - cobre motivação 
dos funcionários, satisfação, desempenho 
e os serviços que a organização provê a 
eles. 

• Resultados da sociedade - relacionam-se 
ao desempenho da organização como ci 
dadã responsável, seu envolvimento com 
a comunidade na qual ela opera, e qual
quer reconhecimento que ela possa ter re
cebido. 

• 	 Resultados em desempenhos-chQYes - de
monstram os resultados financeiros e não 
financeiros do desempenho planejado da 
organização, incluindo coisas corno fluxo 
de caixa, lucro, orçamentos cumpridos, 
taxa de sucesso e o valor da propriedade 
intelectual. 

Ulster Carpet usando oModelo de Excelência da FEAO 

Ulster Carpet Mills Limited, finalista do Prêmio Eu
ropeu de Qualidade, dobrou sua porção do mercado de 
tapetes de qualidadenos últimos anos eagora tem quase 
10% do mercado mundial para seus produtos. Encora
jando melhoria contínua por meio de auto-avaliação con
tra o Modelo de Excelência da FEAQ, o prêmio de quali
dade criou o incentivo necessário para o foco no cliente. 
Oprocesso de qualidade total da companhia foi promovi
do de "satisfação total do consumidor" para "encanta
mento total do consumidor" e para o seu formato atual 
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"preenchendo lacunas" - que é efetivamente Jm8 

da de "on de estamos" e "onde deveríamos estar na." 
companhia. Desenvolvimentos no armazém são fole 
dessa nova abordagem. O papel do gerente/super.l so 
foi substituído pela nomeação de um líder de grupo que 
age de acordo com "papel de liderança", trabal hando 
com a equipe. Cada um dos membros é treinado para 
desempenhar seu trabalho principal além de cinco outros 
numa rot ina de trabalho rotativo . Horas fixas são coisas 
do 	passado, como horas extras. Nas horas de pi co. 
co mo no período que antecede o Natal, a eq uipe trabalha 
as horas requeridas (mesmo que seja até as 10 da noite) 
para despachar os pedidos, e em períodos fora do pico, 
Quando o trabalho é completado de acordo com orienta
ção do líder de grupo, a equipe pode ir para casa. Novas 
tecnologias permitem que rótulos de despacho e etique
tas de endereço sejam gerados por computador e os ta
petes recebem códigos de barras que reduzem a possibi
li dade de erro humano. Cada processo dentro do 
armazém tem Sido analisado e passado por reengenharia 
para responder à Questão: "Os processos estão à altura 
das necess idades?" A empresa vê o uso do modelo de 
excelênciada FEAQ como um meio de avaliação, ao mes
mo tempo que aumenta internamente a percepção da ne
cess idade das mensurações necessárias para suprir as 
necessidades externas. 

"O armazém é ilustrativo do que está ocor
rendo atualmente dentro de cada departamento 
da Ulster Carpet Mil/s. É o Modelo de Excelência 
da FEAQ que provê o quadro de referência neces
sário para avaliar os 'fac ilitadores' e 'resultados ' 
com um olhar novo, e identificar os desafios de 
como trata r as nossos clientes" , diz Daniel McLar
non, chefe de Qualidade. 

Questões 

1. 	 O que implica a progressão das três iniciativas da 
companh ia, de "satisfação total do consumidor", a 
"encantamento total do consumidor" e "preenchendo 
lacunas"? 

2. 	 Quais "faci litadores" são mencionados nesse exem
plo, e como el es poderiam afetar os "resultados"? 

Auto-avaliação 

Cada vez mais os quadros de refe rência que 
estão por trás de prêmios como o European Qua
lity Award CEAQ) estão sendo usados p ela p rodu
ção com o propósito de auto-avaliação. A Funda
ção Européia para a Administração da Qualidade 
(FEAQ) define auto-avaliação como "uma revisão 
abrangente, sistemática e regular das atividades e 
resultados de uma organização que é referenciada 
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contra um modelo de excelência administrativa", 
nesse caso o modelo mostrado na Figura 20.9. A 
principal vantagem de usar esses modelos para 
auto-avaliação parece ser que as empresas acham 
mais fácil entender alguns dos conceitos mais fi
losóficos de TQM quando eles são traduzidos em 
áreas específicas, questões e porcentagens . Auto
avaliação também pennite às organizações men
surar seu progresso com a mudança organizacio
nal e na conquista dos benefícios de TQM. 

Um aspecto importante da auto-avaliação é 
a capacidade de a organização julgar a relativa 
importância das categorias de avaliação de acor
do com suas próprias ircunstâncias. Então, por 
exemplo, o Modelo de Excelência da FEAQ origi
nalmente usou um sistema de pesos genéTicos 
para cada uma de suas nove categorias. Com a 
crescente importância da auto-avaliação, a FEAQ 
agora incentiva a organização a usar seu modelo 
ao colocar seus próprios pesos de maneira racio 
nal e sistêmica. 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

De onde veio a idéia de administração da 
qualidade toUd(TQNO? 

• Embora a admin istração da qualidade to
tal (TQM) tenha sua origem nos anos 40 e 
50, a expressão foi primeiramente usada, 
formalmente, em 1957 por Feigenbaum. 
Entretanto, muitas autoridades contribuí
ram para o desenvolvimento das idéias. 
Essas autoridades incluem, além de Fei
genbaum, Deming, Juran, Ishikawa, Ta
guchi e Crosby. 

• A ênfase colocada sobre os vários aspec
tos da administração da qualidade total 
varia entre eles, mas as idéias gerais de 
seus argumentos são similares. 

• A administração da qualidade total pode 
ser vista como extensão da abordagem 
tradicional da qualidade - o controle da 
qualidade baseado em inspeção foi substi
tuído pelo conceito de garantia da quali
dade que, por sua vez, fo i também substi
tuído por TQM. 

Quais as principais diferenças entre a 
administração da qualidade tradicion al e 
TQM? 

• TQM coloca 	o consumidor na linha de 
frente no processo de tomada de decisão 
para a qualidade. Necessidades e expecta
tivas dos éonsumidores são sempre consi
deradas nas medidas de desempenho em 
qualidade. 

• TQM adota uma perspectiva que conside
ra a organização em sua totalidade. TQM 
assume que todas as partes da organiza
ção têm o potencial de contribuir positiva
mente para a qualidade. Fundamental 
para essa idéia é o conceito de uma rela
ção interna entre consumidores e fornece
dores. 

• 	TQM coloca considerável ênfase no papel 
e nas responsabilidades de cada funcioná
rio de uma organização em influenciar a 

. qualidade. 	Freqüentemente, encoraja a 
idéia de dar poder aos indivíduos (em
powerment) para melhorar sua parte da 
operação. 

• O modelo de custo implícito em 	TQM é 
muito diferente do usado nas abordagens 
de qualidade mais tradicionais. Tradicio
nalmente, a ênfase era, geralmente, colo
cada na contratação do nível "ótimo" de 
esforço que minimizasse os custos do es
forço de qualidade. Em contraste, TQM 
enfatiza o equilíbrio entre diferentes tipos 
de custo de qualidade. TQM argumenta 
que, ao aumentar o custo e o esforço de
dicados à prevenção, haverá redução mais 
do que equivalente em outros custos. Essa 
idéia é resumida na frase "fazer certo na 
primeira vez". 

• 	TQM também põe muita ênfase nas idéias 
de resolução de problemas e melhoria 
contínua tratadas no Capítulo 18. 

Qual é o papel da ISO 9000 na TQM? 

• A ISO 9000 e padrões associados ocu
pam-se dos sistemas e procedimentos que 
apóiam a qualidade. Eles existem para as
segurar aos compradores de produtos e 
serviços que eles foram produzidos de 
uma maneira que vai ao encontro dos re
querimentos dos consumidores. 



• A ISO 9000 tem recebido críticas por ser 
exageradamente burocrática e inflexíveL 

Quais são os principais assuntos na im
plementação de iniciativas de TQM? 

• Vários fatores parecem influenciar o 	su
cesso de TQM. São eles: 

- a existência de uma estratégia de 
qualidade bem elaborada; 

- apoio da alta direção; 
- um grupo de comando para orien tar 

a iniciativa; 
- melhorias baseadas em grupos; 
- um esquema adequado de incentivo e 

reconhecimento; 
- ênfase em treinamento apropriado. 

Como os prêmios e modelos de qualida
de contribuem para TQM? 

• Criando uma estrutura focada para a or
ganização avaliar seus próprios esforços 
de melhoria e administração da qualidade. 

• Várias organizações têm tentado estimu
lar a adoção de TQM, conferindo prêmios 
e certificados. Os mais conhecidos são o 
Prêmio Deming, o Prêmio Nacional de 
Qualidade Malcolm Baldrige e, na Euro
pa, o Modelo de Excelência da FEAQ. Este 
último é baseado em um modelo de nove 
pontos que faz distinção entre os "facilita
dores" e os "resultados" da qualidade. É 
geralmente usado como um modelo de 
auto-certificação. 

ESTUDODE CASO 

The Waterlander HoteF5 
Obanquete da noite anterior para a Plastix Interna

tional foi um verdadeiro desastre e Walter Hollestelle, ge
rente geral do hotel, estava ainda se recuperando da sé
rie de conversações telefônicas da manhã. 

Primeiro, teve que ouvir o vice-presidente global de 
marketing da Plastix International Plc: 

"Esperava que, ao fazer nossa convenção 
anual de vendas em seu renomado hotel de 
Amsterdã, seríamos tratados com um nível de 

25 Baseado na idéia originalmente usada pelo pro
fessor Keith Lockyer. 
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serviço ainda superior ao do ano antefl 
estivemos em Roterdã; mas ficamos pro 
mente desapontados. Afinal, depois dos 
mas que nos causaram nos últimos dOiS dlcs 
desde a falta de projetor de vídeo à insuNclénc/ 
de copos para o coffee break, esperava que. pel 
menos, o jantar de encerramento corresse nor
malmente, mas você decepcionou-nos. Ocoque 
tel de recepção foi uma farsa : a escolha de bebi
das não alcoólicas, especialmente solicitadas. 
não apareceu até o último minuto e, como a es
posa do presidente é abstêmia, imagine o emba
raço que isso nos ca usou! Uma travessa cheia de 
salgadinhos mal arrumados foi derrubada sobre 
os pés e roupas dos convidados. Por que a recep
ção demorou tanto? 

Quando, finalmente , nos dirigimos ao salão 
de jantar, o mesmo não estava devidamente pre
parado. Algumas das mesas (inclusive a nossa) 
estavam sem flores, desconcertando minha espo
sa, que havia sido envolvida com a seleção de ar
ranjos. Mesmo as flores não foram as escolhidas 
e pareciam estar sobre as mesas desde o dia an
terior. 

A refeição foi a pior possível. Nunca vi coisa 
igual! Não esperava que a comida do banquete 
fosse tão boa como um serviço à la carte, mas 
essa estava horrível! Oprato frio estava resseca
do e imastigável e o suflê, seco, parecendo bor
racha. Não podíamos acreditar que alguém fosse 
tão incompetente para preparar uma simples en
trada . Serviram o prato quente com batatas, mas 
o molho e os vegeta is não apareceram até eu es
tar te rminando a re fe ição. 

O que aconteceu com os microfones sobre 
as mesas? O fotógrafo não apareceu, o que foi, 
talvez, uma benção, uma vez que as mesas não 
foram limpas o suficiente após a sobremesa. Te
nho certeza de que ninguém apareceria bem nas 
fotos com toda aquela bagunça! Vou ser direto 
com você: não vamos pagar essa conta exorbitan
te pelo banquete e espero desculpas por escrito 
por toda a confusão que causaram. Opresidente 
deve achar que sou um idiota por ter escolhido 
este hotel, e não tiro a sua razão. " 

A seguir ouviu o diretor da Aalsmeer Electronics: 

"Fui informado de que o sistema de som pre
cisava estar pronto às 19 horas. Freqüentemente, 
fazemos esse tipo de trabalho e duas horas são 
mais do que suficientes: deixamos meia hora ex
tra para os imprevistos, começando às 16:30 h. 
Seus funcioná rios impediram nosso acesso às 
mesas para fazer as ligações e tivemos que espe
rar até que concluíssem a limpeza . " 
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Depois ouviu o próprio gerente de serviços do hotel: 

"Sempre concordamos que de vemos esperar 
até os talheres serem arrumados antes de colo
carmos as flores. Ontem, simplesmente, não tive
mos tempo suficiente para arrumar todas as me
sas. Quanto aos tipos de flores, não fomos 
informados que o cliente deseja va arranjos ver
melhos e cor-de -rosa. De qua lquer maneira, eu 
teria recomendado outras cores, uma vez que o 
vermelho não combina com a de coração do salão 
de jantar. Infelizmente, os eletricistas re move
ram nossos arranjos e os coloca ra m em frente 
aos aquecedores. Quando fomos retirá-los, as 
flores pareciam não estar em suas melhores con
dições. Isso é o que ocorre quandO você permite 
que contratados interfira m em nosso traba lho. " 

E o gerente de eventos: 

"Não fomos informados que o cliente dese
java usar o equipamento de vídeo, uma vez que 
seria consertado no próximo fim de semana. Se 
eu soubesse, teria providenciado outro projetor, 
mas o cliente nunca devolveu o checkl ist para a 
conferência. Se houvéssemos recebido a check
list, ele nos diria que haveria dez delegados ex
tras que fariam algum tipo de apresentação para 
a conferencia . Esses problemas são todos causa 
dos pelo cliente: se eles não seguem nossos sis
temas, são os culpados por as coisas darem er
rado. " 

E o chefe de cozinha: 

"Sempre recebo uma programação detalhada 
do maitre. Preparo opeixe, os molhos, os vege ta is 
e as sobremesas conforme essa programação 
se ocorrem atrasos como o da última noite, você 
pode esperar alguns problemas. Cozinhar é uma 
arte. Todos os chefs sabem como chegar à perfei
ção, mas, se não puderem servir os alimentos 
logo que ficam prontos, a confusão está criada. 
Posso dizer-lhe que, se você pensa que o cliente 
ficou zangado, você deveria ter visto o ambiente 
na cozinha . Alguns dos delega dos do congresso 
foram rudes com os garçons, que trouxeram a in
satisfação causa da até nós na cozinha. Todos os 
funcionários ficaram aborrecidos e PIe rre , res
ponsável pelos complementos, recusou-se a ser
vir o acompanhamento de carne até que o prato 
de peixe fosse retirado das mesas. " 

Eo maltre: 

"Fomos informados que os eletricistas fariam 
as ligações nas mesas. Instalaram as caixas de 
som e amplificadores, enquanto colocaríamos as 
toalhas de mesa e arrumaríamos as cadeiras. De
pois, o responsável da empresa in faladora d/s

se-nos que as mesas deveriam ficar limpas para 
seu trabal/10. Assim, você pode imaginar os pro
blemas que causaram. Acho que fomos muito 
bem colocando tudo em ordem em menos de meia 
hora. " 

Finalmente o fotógrafo: 

"Fomos contratados para as 22 horas e oge
rente de eventos disse-nos que, segundo o clien
te, seríamos apenas solicitados por meia hora du
rante os discursos. Quando chegamos, estavam no 
meio da refeição, e, assim, esperamos um pouco, 
mas tínhamos outro compromisso no Concert 
Hall, no final de uma apresentação, às 23 horas. 
Assim, tivemos que nos retirar. Se soubéssemos 
com antecedência, teríamos pedido a um colega 
que cobrisse o outro evento. " 

Questões 

1. 	 Por que as coisas saíram erradas no banquete? 

2. 	Como poderia uma abordagem TOM para as opera
çõ es do hotel ajudar a prevenir tais desastres de 
ocorrerem no futuro? 

3. 	 Como poderia a ISO 9000 ajudar o hotel? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. 	 Encontre mais informações sobre um 
dos "gurus da qu alidade". Descreva 
seus antecedentes, sua abordagem de 
qualidade e suas principais contribui
ções para o assunto. 

2. 	 Converse com um gerente de produção 
sobre TQM. Tente avaliar o que TQM 
significa para essa organização e os be
nefícios e problemas resultantes. 

3. 	 Identifique algumas das microoperações 
que podem ser encontradas nas opera
ções de um res taurante de alta classe. 
Descreva algumas das coisas que po
dem dar errado em cada uma das mi
crooperações e seu impacto sobre o 
consumidor final. 

4. 	 Uma universidade está considerando 
criar instrumentos para avaliar o nível 
de serviço de seus professores. Explique 
o que isso significa e sugira algumas 
medidas de desempenho que podem ser 
usadas. 

5. 	 Que resistência pode haver em uma or
ganização para se aplicar a afirmaúva 



de Matsushita de que "a essência da ad 
ministração é, precisamente, a arte de 
mobilizar e de reunir os recursos inte
lectuais de todos os funcionários no ser
viço da empresa"? 

6. 	 Identifique os principais custos da qua 
lidade das seguintes or ganizações: 

- biblioteca universitária; 

- fabricante de lavadoras de roupa; 

- instalações de geração de energia nu 
clear; 


- igreja. 


7. 	 Discuta as diferenças entre a visão "tra 
dicional" e a visão de TQM no que se 
refere a custos de qualidade. 

8. 	 Obtenha uma cópia da norma ISO 9000 
ou equivalente e avalie seu impacto po
tencial sobre a qualidade. 

9. 	 Peça a um gerente de produção que 
descreva corno a qualidade vem melho
rando em sua organização nos últimos 
anos. Compare essa resposta com a se
ção deste capítulo sobre a implementa
ção de TQM. 

10. 	Discuta as vantagens e desvantagens 
para uma organização que está pensan
do em se candidatar a importante prê 
mio de qualidade. 

11. 	Por que você acha que procedimentos 
de prêmios de qualidade são atualmen
te usados predominantemente como veí
culos de auto-avaliação? 

12. A rede mundial defast-food McDonald's 
nunca usou TQM como tal. Mesmo as
sim, sua qualidade tem fama de ser ex
celente em todo o mundo. Como você 
explica isso? 
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Parte V 


Desafio da Produção 


o teste final para qualquer gerente de produção é se 
ele ou ela pode desenvolver uma operação que aten da aos 
desafios que se encontram à frente da organização. Esta 
parte final do livro identifica vários desafios-chaves que to
dos os gerentes, fatalmente , enfrentarão. 

AMBIENTE 

AMBIENTE 


Recursosde 
entrada a serem 
transformados 

Materiais 
Informações 

Consumidores 

Instalações 
Pessoal 

Recursos de 
entrada de 

transformação 

Saída
Recursos produtos e

de entrada serviços 



Capítulo 21 - Desafio da produção 

Questões-chaves de Produção 


• 	 Qual o impacto que a globalização e uma perspectiva 
cada vez mais internacional de negócio terão na adminis
tração da produção? 

• 	 Como uma visão mais ampla da responsabilidade social 
pode influenciar a administração da produção? 

• 	 Por que é importante para a administração de operações 
levar em conta as suas responsabilidades ambientais? 

• 	 Que significarão as novas tecnologias para a administra
ção de operações? 

• 	 A "gestão do conhecimento" tem um papel a desempenhar 
na administração da produção? 



21 

Desafio da,produção 


INTRODUÇÃO 

Nos 20 capítulos anteriores, enfocamos a 
natureza, o propósito e as decisões de adminis
tração de produção. Como posfácio, identifica
mos alguns dos desafios encontrados por todos 
os gerentes de produção, em suas tentativas con
tínuas de abrir caminho por meio da complexida
de e das incertezas que caracterizam a maioria 
das operações. É claro que a lista de "desafios" 
estratégicos poderia ser muito comprida, mas se
lecionamos cinco em particular para focar a aten
ção, que foram introduzidos no Capítulo 1: 

• 	o impacto da globalização dos mercados, 
da base de fornecedores e (talvez o mais 
importante) da mentalidade dos gerentes 
de produção; 

Globalização 

Responsabilidade 
social 

Gestores de 
produção/ 
operações 

ambiental 

Tecnologia 

• 	 a mudança na maneira com que é vista a 
responsabilidade social que todos os negó
cios devem demonstrar e o papel do ge
rente de produção em estabelecer valores 
éticos; 

• 	 a responsabilidade ambiental dos negócios, 
especialmente o impacto que as decisões 
de administração de produção têm no 
ambiente e o impacto que os padrões re
guladores têm nos gerentes de produção; 

• 	 a influência, nas operações, do desenvol
vimento da tecnologia, que é cada vez 
mais rápido e difícil de prever; 

• 	o surgimento do conceito de gestão do co
nhecimento e do gerente de produção 
como responsável-chave pela tecnologia 
de processo. 

A Figura 21.1 ilustra esses assuntos. 

Responsabilidade 

Gestão do 
conhecimento 

my"" 21.1 Cinco desafios para os gerentes de produção. 
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e uma perspect 
? 

a vez mais inte 

Como uma visão mais ampla da responsabilidade social pode influ enciar a administração da 
produção? 

Por que é importante para a administração de operações levar em conta suas 
responsabilidades ambientais? 

Que significarão as novas tecnologias para a administração de operações? 

A"gestão do conhecimento" lem papel a desempenbar na administração da produção? 

GLOBALIZAÇÃO 

o mundo é um lugar menor para se fa zer 
negócio. Mesmo muitas empresas médias estão 
buscando fornecedores e vendendo seus produ
tos e serviços globalmente. Um website bem dese
nhado e uma atitude de risco podem transfonnar 
mesmo pequenas empresas em atores globais. O 
comércio entre partes muito distantes do globo 
continua a crescer, tanto em produtos como em 
serviços. Oportunidades consideráveis surgiram 
para gerentes de produção desenvolverem rela
ções tanto com fornecedores como com consumi
dores em novas partes do mundo. Algumas pes
soas consideram a globalização como a causa 
principal da exploração e conupção de muitos 
países em desenvolvimento. Outros a vêem como 
a única maneira de espalhar pelo mlmdo os ní
veis de prosperidade desfrutados pelos países de
senvolvidos. O que é claro, no entanto, é que 
esse é assunto que não pode ser ignorado pelos 
gerentes de produção que produzem produtos e 
serviços com, e para, p rceiros que, cada vez 
mais, são globais. 

Globalização e decisões das operações 

A maioria das decisões de operações que co
brimos neste livro tem dimensão internacional. 
Muitas vezes, isso ocorre porque diferentes par
tes do mundo têm visões dife rentes sobre a natu
reza do trabalho devido a diversidades culturais. 
Assim, por exemplo, um trabalho muito repetitivo 
em linha de montagem pode ser pouco desejado 
em partes da Europa do norte, mas é bem-vindo 
como fonte de emprego em outras partes do 
mundo. Isso significa que as operações devem ser 
projetadas para acomodar as reações culturais 
das pessoas em diferentes partes do mundo? Pro

vavelmente. Isso significa que estamos impondo 
padrões mais baixos em partes menos ricas do 
mundo? Bem, isso depende de seu ponto de vis
ta. O pontO, entretanto, é que diferenças econô
micas e culturais certamente impactam as ativi
dades diárias de decisão das operações. Alguns 
dess s assuntos estão incluídos na Tabela 21.1. 

Movimento antiglobalização 

A globalização e a perspectiva internacional 
dos negócios não são pre cupações somente para 
empresas individuais, mas também são assuntos 
amplos com implicações morais e políticas. Em 
parte, o debate em torno da globalização está ao 
status, em transformação, do estado ou nação e o 
seu retrocesso ante as forças de globalização. O 
que Mike Moore (chefe da Organização Mundial 
de Comércio, OMC) chama de dois Ts - tecnolo
gia e telecomunicações - tem ajudado a diminuir 
a importância das barreiras entre as nações. Isso 
tem provocado, por necessidade, amplo movi
mento de redução de barreiras protecionistas en
tre países e blocos comerciais, e aumento na libe
ralização do comércio. Por sua vez, tem exposto 
uma série de problemas. Por exemplo, a liberali
zação do comércio deveria ser forçada sobre os 
países, mesmo que eles não concordem com as 
políticas daqueles que querem exportar para 
eles? Deveria um bloco comercial (Europa) banir 
a venda de comida (carne bovina) que outro blo
co comercial (os EUA) come feliz? Ou ainda, a 
velocidade com que se liberalizam as regras de 
comércio deveria ser freada para permitir que se 
considerem outros fatores - proteção ambiental, 
por exemplo? 

Certamente o mundo é mais interdependen
te, como mostra o crescimento do comércio mun
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Tabela 21.1 Algumas considerações do efeito da globalização nas decisões das operaçõe~. 

Área de decisão Alguns assuntos sobre globalização 
--

Projeto do produto/serviço Transferibilidade do projeto do produto ou serviço 

Adaptação do projeto para atender a cultura ou legislação 

Projeto de rede Localização da rede global de instalações 

Legislação sobre posse e capacidade 

Arranjo físico 	 Reação cultural à organização do trabalho 

Tecnologia de processo Conserto e manutenção da tecnologia 

Disponibilidade de habilidades 

Projeto do trabalho 	 Custo do trabalho 

Disponibilidade de habilidades 

Reação cultural aos requisitos do trabalho 

Planejamento e controle (incluindo MRP, JIT, e Reação cultural à necessidade de planejar 
planejamento e controle de projeto) Reação cultural à necessidade de ter flexibilidade 

Planejamento e controle da capacidade 	 Diferenças em sazonal idade e padrão de demanda 

Legislação sobre contratos de trabalho temporário ou meio período 

Legislação e visão cultural sobre trabalhos flexíveis 

Planejamento e controle de estoque Condições de armazenagem e sensibilidade climática 

Custo de capital de outras diferenças de custos de armazenagem 

Planejamento e controle da rede de suprimentos 	 Custos reais de transporte 

Diferenças de arranjos contratuais 

Conformação do fo rnecedo r aos padrões de emprego 

Planejamento e controle da qualidade e TQM 	 Visão cultural do Que si gnifica qualidade aceitável 

Visão cultural da participação em grupos de melhoria 

Segurança 

Prevenção e recuperação de fa lhas 	 Apoio de manutenção 

Atitude cultu ral em relação a risco 

Flexibilidade para responder a falhas 

dial na Figura 21.2. Se isso tudo parece muito 
elevado para uma disciplina tão modesta como a 
administração da produção, examine outra vez a 
Tabela 21.1 e considere quantos desses assuntos 
têm impacto no processo de decisão diário. Se 
uma empresa decide importar alguns de seus 
componentes de um país do Terceiro Mundo, 
onde os salários são substancialmente mais bai
xos, isso é bom ou ruim? Sindicatos locais podem 

se opm à "exportação de empregos". Os acionis
tas, presumivelmente, gostariam de lucros 
maiores. Ambientalistas gostariam de ter certeza 
de que os recursos naturais não seriam danifica
dos. Qualquer pessoa com consciência social gos
taria de assegurar-se que os trabalhadores de 
um país do Terceiro Mundo não estão sendo ex
plorados (embora que o que é exploração para 
uns pode ser uma oportunidade de emprego 
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Fonte: World Trade Organization. 

m§i1f'21.2 Aumento no comércio internacional. 

bem-vindo para outros). Essas são decisões que 
são tomadas todos os dias por gerentes de produ
ção ao redor do mundo. 

Localização internacional 

Talvez a decisão de administração de opera
ções com implicações a longo prazo e de impacto 
global é a da localização internacional. A decisão 
de localização foi discutida em termos gerais no 
Capítulo 6 como parte do projeto da rede global. 
As redes de operações podem estar espalhadas 
por várias regiões geográficas. Grandes empresas 
globais como a Disney, com seus parques de di
versões, a Mercedes, o fabricante de veículos, ou 
a Kodak, empresa de materiais fotográficos, têm 
operações espalhadas pelo mundo. Entretanto, 
nem todas as organizações optam pelo projeto de 
suas redes internacionais da mesma forma. Con
figurações diferentes de operações são apropria
das a organizações diferentes. Quatro estratégias 
de configuração têm sido identificadas nas deci
sões de localização de empresas internacionais: 1 

OU BOIS, F. c.; OLIFF, M. O. International manu
facturing configuration and competi tive priorities. In: VOSS, 
C. A. CEd.). Manufacturings strategy: process and contento 
Chapman and Hall, 1992. 

• 	 Configuração do país sede. A estratégia 
mais simples de uma organização que 
vende para o mundo é não localizar fábri
cas fora do país sede, preferindo exportar 
seus produtos para os mercados exterio
res. Certamente, qualquer organização 
que adota essa estratégia está evitando a 
necessidade de localizar qualquer parte 
de sua rede, sobre a qual possui controle 
direto, fora de seu próprio país. 

• 	 Configuração regional. Uma estratégia al
ternativa é dividir os mercados internacio
nais da empresa em algumas regiões, por 
exemplo, região européia, região do Pací
fico, região americana. Assim, qualquer 
empresa que adotar essa estratégia pode 
tentar tornar cada região o mais auto-su
ficiente possível. Por exemplo, o mercado 
da região européia seria atendido por 
uma operação ou operações dessa própria 
região. 

• 	 Configuração coordenada global. O inverso 
da estratégia regional, para empresas com 
localizações mundiais, é denominado 
configuração coordenada global. Aqui, as 
várias operações são concentradas em 
conjunto limitado de atividades e de pro
dutos que, depois, são distribuídos aos 
mercados mundiais. 

1 
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3. Operações globais coordenadas 4. Combinação de operações regionais e 
operações globais coordenadas---

m§"i'121.3 Quatro tipos de configurações internacionais de redes de operações. 

• 	Combinação da configuração coordenada 
global e regional. A estratégia regional 
possui a vantagem da simplicidade e cla
reza organizacional e a estratégia coorde
nada global explora as vantagens regio
nais. Freqüentemente, as empresas tentam 
buscar as vantagens de ambas adotando 
compromisso entre elas. A Figura 21.3 
ilustra em forma de diagrama cada uma 
dessas quatro configurações. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A sociedade é composta por organizações, 
grupos e indivíduos. Cada uma é mais que sim
ples unidade econômica de troca. Organizações e 
suas funções de produção têm responsabilidade 
pelo bem-estar geral da sociedade que vai além 
dos interesses econômicos a curto prazo. No ní
vel do indivíduo, isso significa pensar tarefas e 
padrões de trabalho que permitam a indivíduos 
contribuir com seus talentos sem serem submeti
dos a situações de stress desnecessárias. No nível 
do grupo, significa reconhecer e tratar honesta
mente os representantes dos empregados. Qual

quer negócio tem a responsabilidade de não cau
sar danos conscientemente a indivíduos de seus 
fornecedores ou demais parceiros comerciais. Os 
negócios são também parte de uma comunidade 
maior, geralmente, integrada no tecido econômico 
e social de uma região. Cada vez mais as organi
zações estão reconhecendo sua responsabilidade 
social com as comunidades locais, ajudando-as a 
promover seu bem-estar social e econômico. 

O conceito de responsabilidade social per
meia a administração da produção. A Tabela 
21.2 relaciona responsabilidade social a cada 
uma das principais áreas de decisão descritas 
neste livro. 

A responsabilidade social pode ser vista 
como aplicação ampla de ética no processo de 
decisão. Para nossos propósitos, a ética pode ser 
considerada como a estrutura de comportamento 
moral que determina se julgamos uma decisão 
específica como correta ou errada.2 Na adminis
tração da produção, como em outras áreas da ad
ministração, os julgamentos éticos não são muito 

2 THOMPSON, A.; STRICKLAND, A. J . Strategic 
management. 6. ed. Irwin, 1992. 
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Tabela 21.2 Algumas considerações sobre responsabilidade social em decisões de gestão de operações. 

Área de decisão 	 Alguns assuntos de responsabilidade social 

Projeto do produto/serviço Segurança do consumidor 

Impacto social do produto 

Projeto de rede 	 Implicação da localização sobre os funcionários 

Implicação do fechamento da fábrica sobre os funcionários 

Implicação da integração vertical sobre os funcionários 

Arranjo físico das instalações Segu rança dos funcionários 

Acesso aos consumidores deficientes físicos 

Tecnologia de processo 	 Segurança dos funcionários 

Poluição sonora 

Trabalho repetitivo/alienante 

Projeto do trabalho 	 Segurança dos funcionários 

Stress no local de trabalho 

Trabalho repetitivo/alienante 

Horário de trabalho não social 

Segurança dos consumidores (em operações de alto contato) 

Planejamento e controle (incluindo MRP, JIT, e Que prioridade dar a consumidores que esperam ser servidos 
planejamento e controle de projetos) Horário de trabalho não social 

Stress no local de trabalho 

Culturas organizacionais restritivas 

Planejamento e controle da capacidade 	 Políticas de contratação e dispensa de funcionários 

Flutuações do horário de trabalho 

Horário de trabalho não social 

Equipe de serviços de emergência 

Relacionamentos com subcontratados 

Dumpíng de produtos abaixo do custo 

Planejamento e controle de estoque Manipulação de preço em mercados restritos 

Segurança de armazenagem 

Planejamento e controle da cadeia de suprimento 	 Honestidade nos relacionamentos com fornecedores 

Transparência dos dados de custo 

Não-exploração de fornecedores de países em desenvolvimento 

Pagamento pontual de fornecedores 

Planejamento e controle de qualidade e TOM 	 Segurança dos consumidores 

Segurança dos funcionários 

Stress no local de trabalho 

Prevenção e recuperação de falhas Segurança dos consumidores 

Segurança dos funcionários 



claros. O que pode ser comum na estrutura ética 
de uma empresa ou país pode ser considerado 
como altamente questionável em outra estrutura. 
Todavia, há uma agenda emergente de assuntos 
éticos aos quais, pelo menos, todos os gerentes 
de produção devem ser sensíveis. A primeira eta
pa desse processo de sensibilização é a identifica
ção dos grupos aos quais um compromisso ético 
é devido. Esses grupos podem ser classificados 
como: consumidores da organização, seus funcio 
nários, fornecedores de materiais e serviços, co
munidade em que opera e os acionjstas e pro
prietários que investem capital no negócio. 

O bem -estar dos consumidores é diretamen
te afetado por muitas das decisões tornadas pelos 
gerentes de produção. O primeiro e mais óbvio 
efeito é que sua segurança pode ser comprometi
da por decisões de administração da produção. 
Se um produto for mal montado ou se o equipa
mento usado em um serviço (como um sistema 
de transporte ferroviário) não receber manuten
ção, os consumidores podem ser prejudicados. 
Entretanto, a segurança dos consumidores é in
fluenciada por mais do que boa fabricação ou 
manutenção. Ela pode ser afetada pelo grall em 
que uma operação divulga os detalhes de suas 
atividades. Quando uma linha aérea deve admitir 
que recebeu ameaças de bomba? Em nível meno 
sério, a estrutura ética das decisões de produção 
pode afetar a justiça com que se tratam os consu
midores. Por exemplo, um banco deve discrimi
nar entre seus diferentes consumidores, dando 
prioridade àqueles que proporcionam mais lucro? 

Constantemente, os funcionários são expos
tos à estrutura ética da organização no decorrer 
de suas jornadas de trabalho. As organizações têm 
o dever de prevenir a exposição de seus funcioná
rios a perigos no trabalho. Isso significa mais do 
que prevenir doenças físicas; significa que as or
ganizações devem levar em consideração a amea
ça mais a longo prazo à saúde de seus funcioná
rios, por exemplo, os danos causados por 
movimentos contínuos em razão do ciclo de mo
vimentos do trabalho repetitivo. Um dever ético 
mais sutil em relação aos funcionários é a res
ponsabilidade da produção em evitar stress inde
vido no local de trabalho. O stress pode ser cau
sado pela falta de informações que permitem aos 
funcionários entender a razão e as conseqüências 
das decisões de produção, pela expectativa de 
que eles tomem decisões para as quais não foram 

pTeparados ou por não possuírem as infO! rnacões 
necessárias. Novamente, muitas decisões é 
relativas a funcionários não são diretas. A 
cia de produção deve ser totalmente honesGl com 
seus funcionários em relação ao futuro do traba
lho, podendo provocar demanda trabalhista ou 
sinalizando as intenções da empresa para seus 
concorrentes? 

Fornecedores são sempre fontes de dilemas 
éticos para a produção. É legítimo colocar os fo r
necedores sob pressão para não atenderem a ou
tras organizações, assegurando exclusividade de 
serviço ou negando suprimentos aos concorren
tes? Você tem algum direito de 'impor seus pa
drões éticos aos fornecedores, por exemplo, não 
desejando exploraT os operários de países em de
senvolvimento? Quanto esforço você deve empre
gar para se assegurar de que seus fornecedores 
opeTam como desejaria? Mais significativamente, 
você está preparado paTa pagar preço maior por 
suprimentos ou serviços, se isso significar o aban
dono do que você considera prática antiética? O 
crescente aumento da transparência dos fornece
dores também apresenta dilemas éticos. Se você 
estiver esperando que seus fornecedores sejam 
totalmente honestos e transparentes ao lh e reve
lar seus cálculos de custos, deve ser igualmente 
transparente paTa mostrar-lhes seus sistemas in
ternos de custeio? 

A comunidade também tem direito a espe
rar que suas organizações adotem atitude res
ponsáveL É óbvio que as organizações exercem 
impacto direto nos níveis de poluição ambiental 
da comunidade. Todos os processos de manufa
tura emitem dejetos de alguma espécie. Assim, 
como uma empresa deve balancear a minimiza
ção de suas atividades causadoras de poluição, 
de um lado, e o custo de fazer isso de outro? A 
maioria dos países possui legislação que estabele
ce padrões mínimos para tais decisões, mas uma 
organização deve tentar atingir melhor padrão se 
for tecnicamente possível atender às normas le
gais? O dilema ético é similar após os produtos 
de uma empresa serem vendidos. Em que exten
são uma organização deve assegurar que seus 
produtos sejam facilmente reutilizados, recicla
dos ou, talvez, sejam tão duráveis que não preci
sem ser substituídos por longo tempo? Claramen
te, esta última opção pode ter efeito negativo 
sobre o faturamento de urna empresa. Responsa
bilidade comunitária signjfica mais do que evitar 
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poluição e reciclar. Significa também dividir res
ponsabilidades com outros grupos e organizações 
dentro da comunidade, como escolas, hospitais, 
grupos de interesse, e assim por diante. Em que 
extensão uma empresa deve assumir ou partici
par de projetos que envolvem esses grupos comu
nitários? 

Finalmente, os acionistas e proprietários 
também têm alguns deveres éticos, muito embo
ra possa parecer óbvio enumerá-los. É legítimo 
um retomo razoável sobre seus investimentos, 
embora o que representa o "razoável" e se o re
torno deve ser julgado a curto ou a longo prazo 
sejam questões abertas à interpretação. 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Desastres causadores de poluição que che
gam às manchetes dos jornais podem dar-se por 
várias causas - navios tanques que encalham, 
lixo nuclear mal classificado, produtos químicos 
que vazam em um rio, ou nuvens de gases tóxi
cos sopradas sobre cidades industriais. No entan
to, eles têm algo em comum. São o resultado de 
alguma falha das operações. De alguma maneira, 
os procedimentos operacionais foram inadequa
dos. Menos dramático a curto prazo, mas talvez 
com conseqüências mais importantes a longo 
prazo, é o impacto ambiental de produtos que 
não podem ser reciclados e processos que conso
mem grandes quantidades de energia - da mes
ma forma ambos são parte das responsabilidades 
mais amplas da administração da produção. A 
boa notícia é que muitas empresas de maneira 
geral já começam a reconhecer suas responsabili
dades ambientais, em resposta às pressões de le
gisladores, reguladores, consumidores e da co
munidade local. A má (ou pelo menos mais 
desafiadora) notícia é que os gerentes de produ
ção, junto com aqueles que desenham produtos e 
serviços, devem encontrar soluções sensíveis às 
questões ambientais. 

Equilíbrio ambiental 

Um modo de demonstrar que as operações 
estão intimamente vinculadas à administração 
ambiental é considerar a carga ambiental (CA) 

criada pela totalidade das atividades de produ
ção: 3 

CA=P x A x T 

Onde: 

P tamanho da população 

A afluência da população (medida apro
ximada para consumo) 

T tecnologia (no sentido mais amplo, a 
maneira com que produtos e serviços 
são feitos e entregues; em outras pala
vras, administração da produção) 

Atingir sustentabilidade significa reduzir, ou 
pelo menos estabilizar, a carga ambiental. Consi
derando a fórmula anterior, isso somente pode 
ser feito por meio da diminuição da população 
humana, da afluência e, portanto, do consumo, 
ou mudando a tecnologia usada para se criar 
produtos e serviços. Diminuir a população não é 
possível. Diminuir o nível de afluência não só se
ria tremendamente impopular, como também 
pioraria o problema, pois existe correlação entre 
baixos níveis de afluência e altos níveis de natali
dade. O único fator que podemos mudar é a ma
neira com que criamos produtos e serviços. Nada 
poderia ser mais re]acionado com as funções de 
um gerente de produção. 

Política ambiental na 3M4 

Embora a necessidade de as organizações possuí
rem uma política ambiental se tenha tornado cada vez 
mais evidente nos últimos anos, empresas progressistas 
têm sido conscientes de suas responsabilidades ambien
tais éticas para a comunidade há muitos anos. Antes de 
1974, a 3M divulgou uma política ambiental oficial cor
porativa. Essa política reuniu os princípios pelos quais a 
empresa visava resolver qualquer problema de poluição 
ambiental que causasse, além de tratar de problemas de 
conservação de energia. Também estabelecia metas am
bientais mensuráveis que têm sido regularmente atuali
zadas, como, por exemplo, a meta de reduzir, por volta 
do ano 2000, a emissão de poluentes no ar, na terra, e 
na água a 10% dos níveis de 1987. Um dos últimos pro

3 EHRLICH, P.; COMMONER, B. Apud HART. S. L. 
Strategies for a sustainable world . Harvard Business Review, 
Ja n./Feb., 1997. 

4 Company Information, and HOPFENBECK, W. 
The green management revolution : lessons in environmental 
excellence. Prentice Hall , 1992. 



gramas da empresa foi denominado Prêmios por Preven
ção da Poluição (3P). Seu propósito era reduzir, ou, 
mesmo eliminar, as fontes de poluição pelas quais a 3M 
fosse responsável, pelo processo de transformação de 
seus produtos. Em seus primeiros 14 anos de operação, 
o programa reduziu a poluição da empresa pela metade. 
Embora seus programas ambientais estejam ainda em 
andamento (se bem que atualizados), a abordagem da 
empresa ao controle de poluição tem mudado. Na fase 
anterior à política 3P, ela controlava a poluição principal
mente controlando as "saídas". Em outras palavras, seus 
processos básicos permaneciam sem nenhuma mudan
ça, mas quaisquer emissões e poluição eram detectadas 
e controladas antes que pudessem prejudicar o ambien
te. Geralmente, essa abordagem exige gastos de capital 
em tecnologia que detecta, trata e elimina as emissões 
poluentes. A 3M constatou que a abordagem mais barata 
e, fundamentalmente, mais rigorosa para a administra
ção ambiental era focalizar a prevenção, em vez de a 
contenção. O conceito é interromper qualquer poluição 
na fonte por medidas de prevenção. Agora o programa 
3P procura prevenir a poluição na fonte, a seguir: 

• 	Reformulação de produto - usando diferentes maté
rias-primas para reduzir o efeito poluente dos produtos. 

• 	Modificações de processos - mudando fisicamente a 
tecnologia de processos de produção para reduzir a 
criação de subprodutos e poluentes. 

• 	Redesign de equipamentos - mudando o design de 
ferramentas e equipamentos para que possam ser 
operados mais eficazmente sob as condições específi
cas de produção em que são usados. 

• 	Recuperação de recursos - reciclando resíduos e 
subprodutos, vendendo-os para outras organizações 
ou usando-os nos produtos da própria empresa. 

Questões 

1. 	 Como a política 3P da 3M difere da definição de ad
ministração da produção apresentada neste livro? 

2. 	 Você tem alguma sugestão para melhorar o progra
ma 3P? 

Decisões operacionais e responsabilidade 
ambiental 

Como vimos, é importante entender que as
suntos mais abrangentes como a responsabilida
de ambiental estão intimamente relacionados a 
decisões corriqueiras tomadas por gerentes de 
produção. Muitas decisões dizem respeito ao 
lixo. Decisões operacionais durante o projeto de 
produtos e serviços afetam de maneira significa
tiva a utilização de materiais a curto prazo, assim 
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como a reciclagem a longo prazo. O 
processo de produção influencia a proporçã 
energia e mão-de-obra que são desperdi<;ada- 
também a produção de refugo. O planejamemo e 
controle podem afetar a sobra de materiais (em
balagens desperdiçadas por erros de compra, por 
exemplo), mas também afetam o desperdicio de 
energia e mão-de-obra. É claro que esforços de 
melhorias são focados, em sua maioria, na redu
ção do desperdício. Este é o ponto onde há coin
cidência feliz entre as preocupações ambientais e 
aquelas normais da administração da produção. 
Reduzir o desperdício em todas as suas formas 
não só é recomendável do ponto de vista ambien
tal, como também permite economias para a or
ganização. 

Há situações em que as decisões podem ser 
mais difíceis. Algumas tecnologias de processo 
podem ser eficientes do ponto de vista operacio
nal, mas causam poluição, um custo econômico e 
social que em grande parte é pago pela socieda
de. Tais conflitos são normalmente resolvidos 
mediante leis e regulamentos. Entretanto, esses 
mecanismos não são sempre eficientes - há evi
dências de que os princípios de just in time, que 
ao mesmo tempo produziram significativos ga
nhos econômicos para as empresas japonesas que 
os adotaram, causaram índices crescentes de 
congestionamento e poluição no sistema rodoviá
rio do Japão. A Tabela 21.3 identifica alguns as
suntos relacionados à responsabilidade ambiental 
em cada uma das áreas de decisão de administra
ção de operações. 

A Figura 21.4 ilustra como um grupo de ge
rentes de produção estudou o desperdício de ma
teriais e energia, assim como o impacto externo 
das práticas de embalagem. 

Pegadas ecológicas5 

Para suprir as necessidades básicas médias de uma 
pessoa nos EUA são necessários 4,9 hectares de terra. 
Na Holanda são necessários 3,2 hectares, e na índia ape
nas 0,4 hectare. Calculada dessa maneira, a pegada eco
lógica da Holanda cobriria 15 vezes a sua área. A pegada 
ecológica da índia é 1,35 da sua área. Entretanto, se o 
mundo inteiro vivesse como os norte-americanos, se
riam necessários três planetas Terra para suprir as ne
cessidades da população mundial atual. 

5 MEADOWS, D. Our footprints are treading toa 
much earth. Charlestone (SC) Gazette, 1 " Apr. 1996. 
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Tabela 21.3 Algumas considerações ambientais das decisões operacionais. 

Área de decisão 	 Temas ambientais relacionados 

Projeto de produto/serviço 	 Reciclagem de materiais 

Consumo de energia 

Geraçao de refugos 

Projeto de rede 	 Impacto ambiental da localização 

Desenvolvimento de fornecedores dentro de práticas ambientais 

Red ução do consumo de energia com o transporte 

Arranjo físico das instalações 	 Eficiência energética 

Tecnologia de processo 	 Disposiçao de produtos e refugos 

Poluição sonora 

Pol·uição por emissão de gases 

Eficiência energética 

Projeto do trabalho Transporte de pessoal de/para trabalho 

Desenvolvimento em educação ambiental 

Planejamento e controle (incluindo MRP, JIT e 
planejamento e controle de projeto) 

Utilização e desperdício de materiais 

Impacto ambiental do gerenciamento de projeto 

Polu'ição causada por transporte freqüente JIT 

Planejamento e controle da capacidade Desperdício por superprodução causada por mau planejamento 

Impacto de horário de funcionamento mais longo 

Planejamento e controle de estoque Gerenciamento do gasto energético do transporte de reposição 

Obsolescência e sobra 

Planejamento e controle da cadeia de suprimen Minimizaçao da energia consumida na distribuição 
tos Reciclagem de materiais utilizados no transporte 

Planejamento e contro le da qualidade e TOM Sucateamento e refugo de materiais 

Desperdício no consumo de energia 

Prevenção e recuperação de falhas Impacto ambiental das falhas de processo 

Recuperação para minimizar impacto de falhas 

Relatório Verde6 

Até o final dos anos 90, relativamente poucas 
empresas no mundo disponibilizavam qualquer 
informação sobre suas práticas e desempenho 

Baseado em KOLK, A. The economic:s of environ
mental management. Financiai Times , Prentice Hall , 2000. 
Veja também wwvJ.globalreporting.org . 

ecológicos. Atualmente, os relatórios ecológicos 
são cada vez mais comuns. Um relatório da firma 
de auditoria KPMG estima que (no ano 2000) 
aproximadamente 35% das maiores corporações 
mundiais publicaram relatórios de suas políticas 
e desempenho ecológicos. Em parte isso pode ser 
motivado por um desejo altruístico de causar me
nores danos ao planeta. No entanto, é cada vez 
mais aceito que o relatório verde faz sentido co
mercial. Há um número de razões para isso: 

6 

http:wwvJ.globalreporting.org
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Examinar e monitorar 
cada tipo de em balagem 

T 

A embalagem é necessária? 

Sim Não 

Aembalagem pode Eliminação 
ser diminuída sem Alcançar aeliminação de 
afetar a Qualidade • Sacolas de plástico 

do produto? • Embalagens de plástico 

Sim Não 

Redução A embalagem pode 
• Uso de papelão ser reutilizada ou modificada 

com baixa gramatura para ser reutilizada? 

Reutilização 	 Aembalagem pode 
• Caixas de papelão ser reciclada? 

reutilizáveis 
• Embalagens de 

polipropileno reutilizáveis Sim Não 

Reciclagem Minimização 
Considere depósitos de Considere minimizar desperdícios: 
reciclagem para : • Minimizando lixo em aterros 
• Fitilhos PETs 	 • Compactando o lixo para reduzir 
• Embalagens plásticas custos de transporte 

de matéria-prima • Praticando boas normas de cuidados em 
• Papel e papelão 	 casa para minimizar desperdícios em geral 

Fonte: Adaptada de MAUNDER, A. Lower costs from reduced packaging, Engineerillg Management JourTla/, June 1999. 

WA"" 21.4 Identificação da minimização do desper·dício de embalagem em uma empresa. 

• 	 Elaborar um relatório ambiental motiva a 
empresa a ser mais analítica e disciplina 
da no entendimento da natureza de seus 
processos. Isso, por sua vez, provoca o du
plo efeito de identificar oportunidade 
para cortar custos e melhorar o grau de 
conhecimento intrínseco do processo 

dentro da operação. Os benefícios de co
nhecimento de processo adquirido por 
controles de processos foram explicados 
no Capítulo 10. 

• Os mesmos 	fatores motivadores incenti
vam as operações a identificar riscos am
bientais potenciais. Isso reduz élS chances 



702 DESAFIO DA PRODUÇÃO 

de alguma falha nas operações resultar 
em danos operacionais, com os conse
qüentes custos associados. Também cria 
relações públicas favoráveis para a orga
nização. 

• 	 Quando mão-de-obra talentosa está em 
falta, o relatório verde pode servir para 
diferenciar as empresas ecologicamente 
responsáveis das outras. Em outras pala
vras, isso faz com que uma operação seja 
mais atraente para se trabalhar. 

• 	 As mesmas razões também fazem a em
presa mais atraente para inves tidores e 
consumidores. O crescimento de hábitos 
ecológicos como modo de vida, assim 
como o crescente uso de fundos de "inves
timentos éticos", tem imp1icações signifi
cativas tanto para a demanda de produtos 
e serviços quanto para facilidade com que 
uma empresa pode atrair investimentos. 

O "Global Reporting Initiative", patrocinado 
pela "Coalition for Environmentally Responsible 
Economics" (Ceres), tem publicado linhas gerais 
que podem servir de padrão para a criação de re
latórios ambientais. Entre as empresas que foram 
influenciadas por este padrão, estão Bristol
Myers Squibb, fabricante de produtos de saúde e 
cuidado pessoal, e a Royal Dutch/ Shell. No caso 
da Royal Dutch/ Shell, seus relatórios são influen
ciados pela tentativa de sucateamento da plata
forma de petróleo de Brent Spar em 1995. Agora, 
os relatórios ambientais são submetidos a audito
res externos para verificação. Pessoas que antes 
criticavam a empresa agora elogiam a confiabili
dade de seus relatórios. 

ISO 14000 

Outro assunto importante que surgiu nos úl
timos anos é a introdução do padrão ISO 14000. 
Esse padrão tem suas raízes históricas em dois 
sistemas. O primeiro é o padrão britânico BS 
7750, que foi pensado inicialmente para empre
sas britânicas. O segundo foi o Emas (Eco-Mana
gement and Audit Scheme), que é um padrão vo
luntário introduzido em vários países da União 
Européia, o qual finalmente foi transformado em 
lei européia. De fato, ambos são muito similares 
em princípio, embora tenham pequenas diferen
ças . Ambos têm um sistema de ger nciamento 

ambiental dividido em três seções, que cobrem 
planejamento inicial, implementação e avaliação 
de objetivos. Mesmo tendo tido algum impacto, 
ficaram de maneira geral restritos à Europa. O 
padrão internacional ISO 14000 permite que em
presas por todo o mundo avaliem de maneira sis
temática como seus produtos, serviços e proces
sos interagem com o meio ambiente. 

A ISO 14000 faz alguns requerimentos espe
cíficos, incluindo: 

• compromisso 	da alta gerência com a ad
ministração ambiental; 

• desenvolvimento 	e comunicação de uma 
política ambiental; 

• 	estabelecimento de requerimentos que se
jam relevantes do ponto de vista legal e 
regulador; 

• 	 estabelecimento de objetivos e metas am
bientais; 

• estabelecimento e atualização de um pro
grama ambiental específico, ou mais de 
um, pensados para se atingir os objetivos 
e metas; 

• 	 a implementação de sistemas de apoio 
como treinamento, controle operacional e 
planejamento de emergência; 

• 	 monitoramento e medida freqüentes de 
todas as atividades operacionais; 

• procedimento para auditoria completa 	a 
fim de rever o funcionamento e adequa
ção do sistema. 

O grupo de padrões ISO 14000 cobre as se
guintes áreas: 

• 	 Sistemas de Gerenciamento Ambiental 
(14001 , 14002, 14004). 

• Auditoria Ambiental (14010, 14011, 
14012) . 

• Avaliação 	 de Desempenho Ambiental 
(14031) . 

• Rotulação 	 Ambiental (14020, 14021, 
14022, 14023, 14024, 14025). 

• 	Avaliação do ciclo de vida (14040, 14041, 
14042, 14043). 



Administração da qualidade e 
administração ambiental 

Embora a administração ambiental seja um 
campo relativamente novo, seu papel na organi
zação tem alguns paralelos com a administração 
da qualidade. Algum tempo atrás, a administra
ção da qualidade era vista como disciplina sepa
rada da administração de operações. Portanto, a 
administração da qualidade era vista como um 
assunto operacional e não estratégico. Agora, já 
podemos ver o resultado de três tendências. Pri
meiro, a administração da qualidade é vista 
como assunto estratégico que tem profundo im
pacto na capacidade de competir de qualquer 
negócio. Segundo, já não é terreno exclusivo de 
pequeno grupo de especialistas técnicos. Ao con
trário, é preocupação constante de todos, mas es
pecialmente dos gerentes de produção. Terceiro, 
qualidade é cada vez mais tema de prêmios, au
to certificações e sistematização - por exemplo, o 
modelo de excelência EFQM e ISO 9000 foram 
descritos no Capítulo 20. A administração am
biental parece estar seguindo os mesmos passos. 
Já é claramente aceito que tem impacto estraté
gico em qualquer negócio, tanto em termos de 
riscos ambientais e de reputação, bem como para 
identificar oportunidades para eliminação de cus
tos. Segundo, há sinais de que está sendo aceita 
como responsabilidade corriqueira dos gerentes 
de produção. Terceiro, padrões como ISO 14000 
são baseados nos procedimentos de qualidade da 
ISO 9000. 

Comentário Crítico 

Dizer que existe analogia entre a ISO 14000 e os 
procedimentos de qualidade da ISO 9000 é uma simplifi
cação. A ISO 14000 pode ter todos os problemas da ISO 
9000 (administração por manual, obsessão por procedi
mento em vez de resultados, gasto grande para imple
mentá-lo e, no pior dos casos, a formalização de práticas 
que eram ruins) . Mas a ISO 14000 tem outros proble
mas. O problema principal é que pode transformar-se na 
"marca do complacente". Pode ser vista como "tudo que 
devemos fazer para ser uma empresa sensível ao meio 
ambiente" . Ao menos com padrões de qualidade como a 
ISO 9000, há consumidores reais que constantemente 
fazem com que a empresa lembre-se de que qualidade é 
importante. Pressões para melhorar padrões ambientais 
são muito mais difusas. Consumidores provavelmente 
não tomarão medidas tão enérgicas para forçar seus for
necedores a terem bons padrões ambientais como toma-
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riam para forçar bons padrões de qualldade. dos quaJs se 
beneficiam diretamente. A única maneira segura de 
fluenciar práticas que têm efeito em toda a sociedade 
mediante regulação legal, em vez de um sistema baseado 
em procedimentos como este . Caso a qualidade seja po
bre, indivíduos sofrem com isso e podem retaliar não 
comprando outra vez o produto ou serviço oferecido por 
uma empresa. Entretanto, com má administração am
bientai todos sofremos. Essa é a razão pela qual a única 
maneira prática de estarmos segu ros que as empresas 
vão adotar políticas em relação ao meio ambiente é insis
tir que nosso governo nos proteja. Legislação é, po rtan
to , o único caminho seguro a seguir. 

TECNOLOGIA 

Tecnologia sempre foi preocupação impor
tante para os gerentes de produção. São eles que 
afinal de contas têm muita influência em sua es
colha, implementação e uso diários. Então, de 
certo modo, não há nenhuma novidade em dizer 
que tecnologia é um dos grandes desafios para a 
administração de operações. O que faz com que 
as coisas sejam diferentes atualmente (em com
paração com 20 anos atrás) é o ritmo acelerado 
da mudança tecnológica e a maneira com que as 
tecnologias combinam-se (por exemplo, tecnolo
gias de computação e telecomunicações). Isso 
está tomando cada vez mais difícil prever o efei
to que a mudança tecnológica terá nas atividades 
vinculadas à administração da produção. De cer
ta maneira, porém, não é novidade. É sempre di
vertido ver as previsões tecnológicas que foram 
feitas 50, 10 ou às vezes até 5 anos atrás. Muitas 
vezes, as tecnologias que foram vistas como na 
vanguarda das operações (sistemas de reconheci
mento de voz, robôs que podem ver etc.) ainda 
não se consolidaram, mesmo estando próximas. 
Outras tecnologias (principalmente tecnologias 
baseadas na Internet) mal fo ram previstas 20 
anos atrás, nem foram completamente entendi
das até poucos anos. De fato, ainda não entende
mos completamente qual impacto que essas tec
nologias terão para os gerentes de produção. 

Apesar da dificuldade de fazer previsões, se 
aceitarmos que o ritmo de mudanças tecnológicas 
está aumentando, então haverá implicações sig
nificativas para os gerentes de produção. A pri
meira é que é cada vez mais importante o moni
toramento de tecnologias emergentes. A segunda 
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é que as operações devem ser capazes de mo
ver-se rapidamente para adaptar-se às mudanças 
tecnológicas. E a terceira é que gerentes de pro
dução devem desenvolver melhor entendimento 
das relações entre o, geralmente imprevisível, po
tencial das novas tecnologias e a maneira que ad
ministram a produção. Este último tópico é tal 
vez o mais importante. 

Tecnologia como fonte de vantagem 
competitiva7 

A tecnologia de urna forma ou outra está co
meçando a ser um modo de conseguir vantagem 
competitiva em variedade de operações que an
tes não sofriam a influência da tecnologia. No va 
rejo, caixas registradoras Epos (electronic poim of 
safe) são um elemento em complexos sistemas de 
controle de estoque que fazem a ligação entre re 
quisitos dos consumidores e extensas, embora 
enxutas, cadeias de suprimento. Serviços finan 
ceiros com muitas transações são cada vez mais 
dependentes de equipamentos de processamento 
de volume corno máquinas de reconhecimento 
óptico de caracteres, que reduzem custos por 
meio de economias de escala. Sistemas sofistica
dos de administração de rendimento e sistemas 
especialistas de fixação de preços são elemento 
importante na estratégia competitiva das linhas 
aéreas. Siderúrgicas usam usinas econômicas de 
pequena escala para produzir peno dos locais de 
consumo. Firmas de serviços profiss ionais, como 
consultores, contadores e engenheiros, usam 
base de dados de informação para capturar expe 
riência apesar da alta taxa de rotatividade dos 
empregados. Qualquer que seja o objetivo estra
tégico da empresa ou a exata funcionalidade da 
tecnologia, os capitais significativos investidos 
nesses sistemas devem refletir um convencimen
to dos gerentes de que eles oferecem resposta 
tanto para pressões a fim de obter custos mais 
competitivos corno para atender a demanda por 
produtos e serviços de alta qualidade. A tecnolo 
gia pode, e de fato deve, para muitas (se não a 
grande maioria) das operações conuibuir para o 
desempenho a longo prazo das empresas. 

Tornemos o exemplo da livraria Arnazon. 
com. Ela é (ao menos quando este livro fo i escri
to, uma vez que as coisas mudam muito rápido 

7 Esta seção é baseada no tra balho de nosso colega, 
o Dr. Michae l Lewis. 

nessa indústria) a mais bem-sucedida entre as li
vrarias por Internet do mundo. A Arnazon criou 
um negócio baseado no uso iterativo de formulá
rios de pedidos e pedidos de "um clique". Isso 
significa que todos os pedidos dos consumidores 
são recebidos em formulário eletrônico padrão. 
Suas bases de dados permitem a empresa trans 
formar os consumidores em empregados, urna 
vez que o consumidor é responsável pela preci
são da ordem e do método de entrega. Corno ne
nhum empregado está envolvido na interpreta
ção do pedido do consumidor, a precisão dos 
pedidos permite que a Arnazon tenha um índice 
de de olução muito menor que outras cadeias de 
livrarias. 

Em todos esses exemplos, a tecnologia deu 
vantagem competitiva para uma organização 
como resultado de ser melhor que seus concor
rentes ou ser d(ferente de seus concorrentes na
quilo que oferece. Então, por exemplo: 

• Tecnologia pode aumentar a automação, 
que em conjunto com a centralização 
pode produzir economias de escala bas
tante significativas. Está, portanto, aju
dando a empresa a ser melhor que seus 
concorrentes. 

• Tecnologia pode ajudar urna organização 
a melhorar seus processos de decisão. Por 
exemplo, urna loja de departamento ins
talou urna infra-estrutura de videoconfe
rência, a qual permite que todos os seus 
1.500 gerentes de loja estejam envolvidos 
de maneira ativa nas decisões de compras 
centrais . Tecnologia novamente está aju
dando a empresa a ser melhor que seus 
concorrentes. 

• Algumas 	 lojas de música baseadas na 
Internet permitem a seleção individual de 
faixas de músicas do repertório de vários 
artistas e a compilação em um CD con
vencional. Esses CDs não estão normal
mente disponíveis para os consumidores. 
A tecnologia está, portanto, permitindo à 
empresa oferecer algo diferente da concor
rência. 

• Algumas tecnologias, mais destacadamen
te sistem s de data mining que permitem 
a sofisticada manipulação de grandes 
quantidades de dados referentes a consu
midores, vão permitir customizar a manei
ra com que as operações servem os clien
tes e ainda permitir a venda cruzada de 
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outros produtos para eles. Dessa maneira, 
a tecnologia está permitindo que a orga
nização seja ao mesmo tempo diferente e 
melhor que a concorrência. 

Tecnologia nas áreas de decisão de 
administração de operações 

Tópicos relacionados à tecnologia surgiram 
em vários pontos deste livro. O Capítulo 8 foi de
dicado exclusivamente a assuntos relacionados 

com tecnologia de processo. Contudo, tam~ 

houve assuntos relacionados à tecnologia em ou
tros capítulos. Alguns são ilustrados na Tabela 
21.4. O ponto importante a se ressaltar aqui é 
que a tecnologia tem algum tipo de impacto em 
quase qualquer área da administração da produ
ção. E, lembre-se da principal conclusão - esse é 
um fenômeno relativamente recente. 

Há alguns anos, tecnologia era terreno ex
clusivo de tecnologistas. Gerentes de produção ti
nham que entendê-la suficientemente para inte-

Tabela 21.4 Algumas questões tecnológicas nas áreas de decisão de administração de operações. 

Area de decislo 	 Alguns temas tecnológicos 

Desenho de produto/serviço 	 Uso de realidade virtual no projeto do produto/serviço 

Uso de protótipos virtuais 

Bases de dados e sistemas CAD unificados 

Projeto de rede Sistemas especialistas para ajudar a análise de localização 

Tecnologia de Internet elimina estágios na rede de suprimentos 

Arranjo físico Uso de sistemas especialistas para ajudar no projeto do arranjo físico (e. g. Craft) 

Limitações tecnológicas no posicionamento do arranjo 

Projeto do trabalho 	 Uso de tecnologia de comunicação para trabalhar longe do local de trabalho 

Estações de trabalho flexíveis (hot-deskíng) 

Impacto geral da tecnologia no desenho do trabalho 

Planejamento e controle (incluindo Sistemas especialistas para ajudar programação, carregamento etc. 
MRP, JIT e controle e planejamento Sistemas de informação gerencial (SIG)
de projeto) 

Sistemas de gerenciamento de projetos 

Tecnologias de monitoramento e controle 

Planejamento e controle da Previsão de demanda computadorizada 
capacidade 

Planejamento e controle de estoque 	 Armazéns automatizados 

Uso de veículos guiados automaticamente para rnover estoque 

Leitor de código de barras 

Tecnologia de ponto-de-venda eletrônico 

Planejamento e controle da rede de Electroníc Data Interchange (EDI) 
suprimentos Informação baseada em Internet para auxiliar compra 

Informação baseada em Internet para auxiliar gerenciamento da rede de supri
mentos 

Planejamento e controle da Checagem de qualidade automatizada 
qualidade e TOM Controle estatístico de processo automatizado de equipamento 

Prevenção e recuperação de falha Diagnóstico remoto de falhas 

Simulação de pontos de falhas 



Desempenho baseado 
na tecnologia "velha" 

Desempenho exigido pela 
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grá-Ia em seus processos operacionais. Agora, a 
tecnologia está em toda parte. E também é inter
conectada. O exemplo óbvio são os sistemas de 
informações gerenciais (SIG), explicados no Ca
pitulo 14. O objetivo do SIG é integrar bases de 
dados de diferentes partes da organização. Entre
tanto, como tecnologia começa a ser parte de 
toda administração de operações, essa intercone
xão será mais importante à medida que todas as 
tecnologias tenham impacto entre si. Assim, o có
digo de item que é gerado durante seu desenho 
em um sistema CAD (computer-aided design) tor
na-se o número de referência do projeto quanto a 
"fazer ou comprar", que por sua vez é alimentado 
na rotina que planeja o roteiro físico da peça na 
fábrica . Suas características serão programadas 
no sistema de planejamento e controle, armaze
nadas e gravadas por seu cócligo no armazém, 
distribuídas por cadeia de suprimentos, e a peça 
poderá eventualmente ser devolvida em caso de 
falha, ainda sob o mesmo código, com suas ca
racterísticas e h.istória gravadas. Ponanto, a in
formação e codificação geradas ainda na fase de 
projeto serão usadas em todas atividades subse
qüentes da operação. 

Conceito de tecnologias revolucionárias 

Visão de como a inovação tecnológica pode 
ocorrer é colocada pelo Prof. Christensen da Uni-

Desempenho de 
bens eserviços 

baseados na 
tecnolog ia 

versidade Harvard. Ele divide tecnologias entre 
sustentadoras e revolucionárias. Tecnologias sus
tentadoras são aquel s que melhoram o desem
penho de produtos e serviços estabelecidos nas 
mesmas dimensões de desempenho que a maio
ria dos consumidores historicamente considera 
importante. Tecnologias revolucionárias são 
aquelas que, a curto prazo, não podem at ingir o 
desempenho que os consumidores esperam de 
produtos e serviços. Elas são tipicamente mais 
simples, mais baratas, menores e, às vezes, mais 
convenientes, mas, geralmente, não possuem ca
raterísticas convencionais superiores. A principal 
idéia de Christensen é que, porque a tecnologia 
pode avançar mais rápido do que os requerimen
tos do mercado, tecnologias revolucionárias vão 
eventualmente entrar na zona de desempenho 
que é aceitável pelos mercados (ver a Figura 
21.5). 

Exemplo usado por Christensen é o do carro 
elétrico. No momento, nenhum carro elétrico 
chega perto das características de desempenho 
dos motores de combustão interna. Nesse senti
do, essa tecnologia não é uma ameaça imediata 
para os canos ou fabricantes de motores atuais 
(veja o càso exercício sobre células combustíveis 
no fim do capítulo), No entanto, o carro elétrico 
é uma tecnologia revolucionária, porque com o 

Desempenho exigido pela 

parcela mais exigente 


do mercado
Desempenho baseado 
na "nova" tecn ologia 

A B 
Tempo 

Fonte: Adaptada de: CHRlSTENSEN C. M. rhe IIlnovator's dllemma. Boston: H rval'd Business School, 1997. 

WHilijl21.5 Mudança tecnológica "com ruptura". 



tempo seu desempenho vai melhorar o suficiente 
para que entre na parte mais baixa da zona de 
desempenho aceitável. Talvez no começo somen
te consumidores com requisitos pouco exigentes 
adotarão veículos movidos com essa tecnologia. 
Entretanto, eventualmente essa poderá acabar 
sendo a tecnologia dominante para todos os tipos 
de veículos. O dilema que todas organizações en
frentam é como melhorar simultaneamente o de
sempenho de produtos e serviços baseados em 
tecnologias sustentadoras, enquanto decidem se 
e como incorporar tecnologias revolucionárias. 

St. 	Regis reciclado 

A tendência de reciclar materiais em muitos países 
pode ter impacto significativo na maneira como muitos 
produtos são manufaturados. Talvez a indústria que teve 
que se adaptar mais foi a de papel. St. Regis Paper é 
uma das fabricantes de papel reciclado na Europa, que 
produz quase um milhão de toneladas de produtos aca
bados por ano. Sua fábrica de Kemsley, no Reino Unido, 
é uma das plantas mais modernas, eficientes e ambien
talmente mais corretas da Europa. Duas máqu inas de pa
pei funcionam a velocidades de até 900 metros por mi
nuto cada, e fazem 250.000 toneladas por ano de forro de 
papelão (usados para fazer caixas de papelão ondulado). 

A matéria-prima é 100% papel reciclável, tratada 
numa planta de preparação de matéria-prima que é esta
do-de-arte. Esse processo limpa e separa as fibras indivi
duais do papel. Quando esse material é usado em máqui
nas de papel , é um produto praticamente indistinguível 
do papel feito de polpa de celulose. 

Questões 

1. 	 Que problemas de produção você veria no uso de pa
pei reciclado. 

- Na planta de preparação de matéria-prima. 

- No processo de fabricação de papel? 

2. 	 De que maneiras você esperaria que produtos reci
clados fossem diferentes que similares convencio
nais? Que passos poderiam ser adotados no proces
so produtivo para minimizar essas diferenças? 

3. 	 Dado que uma máquina de papel é provavelmente ca
paz de fazer vários produtos, cada um com diferentes 
gramaturas (i. e. massa por unidade de área), você 
consideraria a produção de papel como processo de 
prod ução contínuo ou em lotes? Quais dificuldades 
anteciparia para a programação e processo de produ
ção , e qual seria o efeito na preparação da matéria
prima? 

4. 	Quais temas relaci.onados à produção estariam rela
cionados, em seu ver, com a velocidade com que o 

DESAflO 

papel corre pela máquina processadora llX',=,::.,'CL. 
do 	 que o papel é muito molhado no c 
processo)? 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Nos Capítulos 6 e 13, discutimos como ope
rações separadas conectam-se entre si para fo r
mar "redes de suprimentos". Também menciona
mos que o modelo de rede de suprimento 
poderia ser aplicado em uma operação para des
crever a conexão entre microoperações. Em nível 
de detalhe mais complexo, o conceito de rede 
pode ser aplicado a indivíduos e pequenos gru
pos dentro da operação. Entretanto, enquanto 
nas redes de suprimento inter-organizacionais a 
troca é feita em termos de produtos e serviços, 
no nível individual a troca ou intercâmbio dá-se 
em termos de conhecimento . Portanto, modelo é 
ver a organização como uma rede de indivíduos 
e grupos que trocam conhecimento entre si. 
Embora esse seja um modelo muito simplista de 
organização, é útil porque nos ajuda a focar em 
como o conhecimento é criado e trocado dentro 
da rede de grupos e individuos que constituem as 
operações. 

A gestão do conhecimento está na moda 

No mundo das idéias populares de adminis
tração, a gestão do conhecimento é o entusiasmo 
do momento. Muitos livros foram publicados nos 
últimos anos e consultorias de administração cria
ram mercado muito grande para assessoramento 
em gestão do conh ecimento. Muitas empresas 
também criaram títulos com nomes como "Dire
tor de Gestão do Conhecimento". Mas como em 
OUITOS casos esse interesse é em parte passageiro 
e em parte um desenvolvimento genuinamente 
interessante no pensamento gerencial. O melhor 
aspecto da moda da gestão do "conhecimento" é 
o entendimento por muitas empresas que o co
nhecimento está no centro dos seus processos 
que agregam valor. Considere qualquer produto 
ou serviço, seja uma máquina de lavar, automó
vel, serviço de reserva de vôos por Internet, ou 
um hospital. A maneira com que esses produtos 
ou serviços foram criados não é aleatória. Eles fo
ram produtos de um grande conjunto de decisões 
baseadas em um conjunto ainda maior de conhe
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cimentos. Uma máquina de lavar é melhor que 
outra porque uma empresa tem melhor conheci
mento que outra em como projetar, fazer, entre
gar e dar assistência. Um hospital é melhor que 
outro porque seu pessoal pode aprimorar e apli
car seus conhecimentos de maneira a prover ser
viço melhor. O ingrediente essencial que faz um 
produto ou serviço ser o que é, é o conhecimento 
que está embutido durante o seu projeto, criação 
e entrega. 

Administração da produção e gestão do 
conhecimento 

Se aceitarmos que sem a aplicação de co
nhecimento uma máquina de lavar é só um con
junto de matérias-primas, ou que um hospital é 
só um grupo de pessoas, prédios, e equipamen
tos, então a questão óbvia se torna: "Qual é o co
nhecimento que a administração da produção 
cria e aplica para transformar esses insumos em 
produtos e serviços?" A Tabela 21.5 identifica al
guns desses elementos de conhecimento que são 
criados e usados durante atividades de adminis
tração de operações que nós descrevemos neste 
livro. Entretanto, note que há uma diferença en
tre dados, informação e conhecimento: 

• Dados são fatos objetivos independentes 
de qualquer contexto. Como exemplo, po
demos descrever nosso pessoal da seguin
te forma : "temos quinze engenheiros de 
manutenção, dois gerentes e um técnico". 

• Informação são dados que foram analisa
dos ou manipulados em seu contexto. 
Portanto, podemos dizer que nosso pes
soal é formado por "quinze engenheiros, 
dos quais todos são treinados na manu
tenção de quaisquer equipamentos mo
dernos possivelmente encontrados em 
nosso mercado. Os dois gerentes são en
genheiros que entendem o trabalho dos 
técnicos de campo, e o técnico é capaz 
apenas de procedimentos de teste reJati
vamente rotineiros". 

• Conhecimento é a informação interpreta
da por um processo que usa julgamento e 
valores. Portanto, conhecimento no que 
diz respeito ao nosso pessoal seria o fato 
de que apesar de os engenheiros terem 
sólidos conhecimentos técnicos e conside

rável potencial, nunca foram incentivados 
ou treinados a fim de contribuir para a 
melhoria do serviço, e a melhor maneira 
de fazê-lo seria incentivar os dois geren
tes a desenvolver nos engenheiros respon
sabilidade pela atenção ao cliente. Se isso 
fosse feito, o papel do técnico não seria 
mais necessário. 

Cada um dos itens de conhecimento da Ta
bela 21.5 pode ser visto como óbvio, depois de 
ler vários capítulos deste livro, sabemos que eles 
são parte integral do processo de decisão em 
cada uma das áreas de atividade. Uma informa
ção registrada formalmente a respeito de restri~ 

ções de seqüenciamento e tempos de um equipa
mento pode levar a crer que roupas cinza claro 
não podem ser tingidas imediatamente depois de 
roupas azul escuro. Na realidade, entretanto, 
nosso conhecimento tácito desse equipamento 
pode nos dizer que é possível tingir roupas cinza 
depois de roupas azul escuro, desde que as rou
pas cinza sejam peças inteiras, onde pequenas 
variações de cores são menos importantes. Essa é 
a razão pela qual o conceito de conhecimento é 
tão importante na administração da produção. O 
conhecimento é rico, interpretativo e, muitas ve
zes, embute juízos de valor. Em processos opera
cionais muito complexos, pode ser impossível 
tornar totalmente explícita a totalidade dos co
nhecimentos referentes a processos. 

Conhecimento explícito e conhecimento 
implícito 

Muito do conhecimento que temos como in
divíduos está codificado de alguma maneira. Ou 
seja, podemos explicá-lo verbalmente, ou escre
vê-lo, ou ainda expressá-lo de alguma forma ma
temática. Esse tipo de conhecimento é chamado 
conhecimento explícito. Poderemos encontrá-los 
nas operações, na forma de documentos, especi
ficações de processos e produtos, sistemas de in
formação e nos quadros de avisos das salas de 
reunião. Nem tudo que "sabemos", porém, está 
escrito ou mesmo verbalizado. Estamos falando 
não do conhecimento explícito de como mudar 
de marcha, como acelerar em uma curva etc. Re
ferimo-nos também à maneira como sentimos a 
necessidade de mudar de marcha, ou de como 
nos posicionar para fazer uma curva levando em 



DESAFIO 0.-\ 

Tabela 21.5 Alguns requerimentos de conhecimento das áreas de decisão das operações . 

Área de decisão 	 Alguns itens-chaves de conhecimento 

Projeto do produto/serviço 	 Requerimentos e comportamento dos consumidores 

Características dos componentes do projeto 

Restrições e habilidades das operações para completar o projeto 

Desenho de rede 	 Lógica econômica da capacidade (e. g. economias de escala) 

Requerimentos financeiros para alterar a capacidade 

Características da localização 

Habilidades da rede de suprimento 

Arranjo físico Requerimento de recursos e espaço das instalações 

Padrões de fluxo de materiais. informações e consumidores 

Tecnologia de processo 	 Características de desempenho da tecnologia 

Integração e conectividade dos equipamentos 

Desenvolvimento potencial das tecnologias 

Projeto do trabalho 	 Tempo de trabalho efetivo 

Requerimentos antropométricos para desempenhar trabalhos 

Habilidades e restrições de equipes 

Planejamento e controle (i nclUindo MRP, JIT e Requerimentos de informações e tempo de entrega 
planejamento e controle de projeto) Restrições de tempo e seqüenciamento 

Limites de capacidade 

Comportamento de prOGesso 

Planejamento e controle da capacidade 

Planejamento e controle de estoque 

Planejamento e controle de redes de suprimento 

Planejamento e controle de qualidade e TQM 

Prevenção e recuperação de falha 

Sensibilidade de demanda 

Flexibilidade de processo 

Compromisso entre critérios de desempenho 

Grau de deterioração/amadurecimento 

Requerimentos de armazenamento 

Riscos de falta de suprimentos 

Possibilidades de fornecimento 

Capacitação dos fornecedores 

Requ isitos dos relacionamentos 

Comportamento da rede de suprimentos 

Requerimentos de qualidade 

Comportamento de processo 

Potenc~ al de melhoramento dos processos 

Características das falhas 

Conseqüências das falhas 

Procedimentos de recuperação 
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Para 

Tácito Explícito 

Tácito 

De 

Explícito 

conta as condições da estrada. Esse conhecimen
to é acumulado ao longo do tempo e é resultado 
de nossa experiência de dirigir um cano em par
ticular em uma variedade de circunstâncias. 
Achamos difícil expressar isso em palavras. Esse 
tipo de conhecimento é que chamamos conheci
mento implícito. 

Uma parte daquilo que consideramos habili
dade, experiência e intuição é resultado do co
nhecimento implícito. Geralmente, é difícil ou 
impossível articulá-lo claramente. Então, por 
exemplo, um artesão habilidoso pode não ser ca
paz de explicar com exatidão como pode fazer 
um móvel tão bem, ou como é tão bem-sucedido 
com jardinagem. Conhecimento implícito pode 
ser observado e acumulado ao longo do tempo. 
Podemos observá-lo e tentar começar a imitá-lo, 
mas levará tempo. Não é surpresa, portanto, que 
a maneira mais comum de se aprender o conhe
cimento implícito seja por meio de algum modelo 
de "aprendiz". Artesãos, consultores e médicos 
passam por algum estágio em que são aprendizes. 

Criação do conhecimento 

o conceito de conhecimento implícito e ex
plícito tem sido usado para explicar como o co
nhecimento é criado nas organizações. A idéia, 

Aprendendo 
da expe riência 

Internalização 

Articulando as 
expe riências em regras 

Combinação 

W:.l@"21.6 Criação de conhecimento em administração da produção. 

desenvolvida por Nonaka e Takeuchi,B é que indi
víduos adquirem conhecimento movendo-se em 
ciclos entre o conhecimento implícito e o explíci
to. A Figura 21.6 mostra essa idéia e ilustra o que 
pode significar no contexto da administração da 
produção. 

O modo de aprendizado mestre-aprendiz 
que descrevemos previamente é um modo de 
transferir conhecimento implícito entre indiví
duos. Esse processo é chamado socialização por 
Nonaka e Takeuchi. O aprendizado acontece por 
intermédio do trabalho e da proximidade com 
pessoas experientes. Assim, no projeto de um 
produto, projetistas podem trabalhar com os 
usuários reais de produto ou serviço, aprendendo 
com seu próprio comportamento e dos usuários 
mais experientes. Então, por exemplo, o projetis
ta de um novo cail center pode passar algum tem
po trabalhando com operadores experientes de 
call center e supervisores, para observar como 
atendem às pessoas que ligam. Isso permite aos 
projetistas desenvolver entendimento do contex
to operacional de qualquer novo calI center. 

Movendo-se entre conhecimento implícito e 
explícito está um processo chamado externaliza
ção por Nonaka e Takeuchi. É o processo de ten

8 ONAKA, L; TAKEUCHI, H. The knowledge creQ
ling company. Oxford University Press, 1997. 
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tar articular experiência como regras e decisões. 
Esse nunca será um processo completo, mas pelo 
menos algum conhecimento implícito poderá ser 
escrito como procedimento formal. Então no 
exemplo do call cente,., poderemos notar que um 
bom pessoal poderá usar a maneira como um 
cliente faz determinada pergunta ou pedido para 
antecipar o tipo de informação que realmente ne
cessita. Isso poderia levar ao desenvolvimento de 
diferentes telas de computador de acordo com o 
modo como o operador classifica o pedido de in
formação do cliente. 

Diferentes t ipos de conhecimento explicito 
podem ser unificados no que é conhecido como 
processo de com binação, o qual junta peças de in
formação relacionadas. Então, por exemplo, no 
call center, o desenhista pode combinar suas ob
servações com algum conhecimento dos gerentes 
de outros call centers. Pode ainda considerar po
tenciais possibilidades ou restrições da tecnologia 
existente, ou nova tecnologia que é usada para 
fornecer telas de ajuda aos operadores. 

A parte final do ciclo (antes que ele recome 
ce outra vez) é conhecida como intemalização. 
As telas de informação que foram incorporadas 
no projeto do calI center são colocadas em opera
ção. Entretanto, seu uso na prática pode revelar 
mais conhecimento pela maneira com que os 
operadores usam as novas telas. Esse "aprender 
fazendo" soma-se à base de conhecimento implí
cita dos indivíduos. Por observar as matizes de 
como esse novo sistema é usado, é gerado maior 
entendimento e mais conhecimento implícito. 

Criatividade 

o modelo cíclico descrito anteriormente é 
apresentado como um modo de emender o co
nhecimento criado. Esse é um bom assunto para 
finalizarmos. Em última instância, a obrigação 
mais importante para os gerentes de produção é 
criar conhecimento que assegure ao mesmo tem~ 

po o funcionamento sem perturbação de seus 
processos e o seu melhoramento a longo prazo. 

Criatividade não é sempre vista como atri
buto natural dos gerentes de produção. Eles são 
normalmente vistos corno "detalhistas desprovi 
dos de imaginação". Esperamos, porém, que de
pois de ler este livro ninguém tenha essa imagem 
equivocada. Na realidade, a administração de 
operações é interessante justamente porque ao 

mesmo tempo em que pede pragmatism 
na massa" para manter as operações funcionan 
sem percalços, também exige a habilidade 
pensar com criatividade para que se possam ima 
ginar novos métodos a fim de criar e enaegar 
produtos e serviços. . 

RESUMO DAS RESPOSTAS A 
QUESTÕES-CHAVES 

Que impacto terão a globalização e a 
crescente atuação internacional dos ne
gócios na administração da produção? 

• Globalização 	é um assunto emotivo. 
Alguns a vêem corno a melhor maneira de 
dividir a riqueza do mundo, enquanto ou
tros a vêem como a raiz de muitos dos 
males mundiais. 

• Independentemente de como a vemos, 	os 
gerentes de produção são afetados em to
das as áreas de decisão por aspectos da 
globalizaçâo. 

• Até empresas 	relativamente pequenas 
graças à difusão e alcance da Internet, po
dem ter dimensão internacional. 

• A localização internacional é provavel 
mente o assunto mais importante para 
empresas multi nacionais. que podem or
ganizar sua rede internacional de quatro 
maneiras amplas: configuração no país 
sede, configuração regional, configuração 
global e configurações global e region~ 
combinadas. 

Como uma visão mais ampla das respon
sabilidades sociais pode influenciar a ad
ministração da produção? 

• 	Responsabilidade social inclui o entendi
mento dos efeitos das decisões de admi
nistração da produção nas organizações 
grupos e indivíduos. Isso implica conside
rar mais que as questões econômicas ape
nas da administração da produção. 

• Todas 	as áreas da administração de ope
rações têm dimensão social. 

• Responsabilidade social pode ser vista 
como a aplicação abrangente da ética no 
processo de decisâo. 
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• 	Os grupos que são afetados por práticas 
gerenciais éticas incluem a organização, 
os consumidores, o pessoal, fornecedores, 
a comunidade no sentido mais amplo e os 
acionistas da organização. 

Por que é importante para a administra
ção de operações tomar com seriedade 
suas responsabilidades ambientais? 

• A falha operacional é a causa de grande 
parte dos terríveis desastres ambientais. 

• 	Em sentido mais amplo, todas as decisões 
de administração de operações têm algum 
tipo de impacto ambiental. 

• 	 Cada vez mais, empresas estão fazendo 
relatórios formais e documentos que deta
lham suas práticas ambientais. Os geren
tes de produção são freqüentemente res
ponsáveis por prover essas informações. 

• O 	sistema de administração ambienta] 
ISO 14000 está sendo adotado por grande 
número de organizações . Os gerentes de 
produção geralmente estarão encarrega
dos de implementar esses padrões. 

Que significam as novas tecnologias para 
as operações? 

• 	É praticamente impossível dizer com al
gum grau de certeza como a tecnologia 
vai impactar as operações no futuro. A 
única certeza é que irá. 

• 	 No entanto, é importante entender que a 
tecnologia tem impacto muito grande na 
vantagem competitiva. Todas as tecnolo
gias com alguma chance de serem úteis 
devem ser entendidas em função de seu 
potencial de fazer com que as operações 
sejam melhores ou diferentes em relação 
aos concorrentes, ou ambas as coisas. 

• Além do problema óbvio de decidir a me
lhor tecnologia, existe também uma di
mensão tecnológica para a maioria das 
áreas de decisão das operações. 

• O conceito de tecnologia revolucionária 
vê inicialmente as futuras tecnologias 
com desempenho abaixo dos requisitos do 
mercado. No entanto, considerando-se 
que a tecnologia avança mais rápido que 
os requisitos do mercado, essas tecnolo

gias acabarão ultrapassando o limite mí
nimo de aceitação de mercado. 

A "gestão do conhecimento" tem papel 
dentro da administração de operações? 

• Sim. A administração de operações tanto 
cria quanto põe em prática o conheci
mento. 

• Conhecimento é diferente de informação 
ou dados. Conhecimento é informação or
ganizada em função do contexto e julga
mento de valores. 

• Uma distinção importante é aquela entre 
conhecimento implícito e explícito. Conhe
cimento explícito é codificado, enquanto o 
conhecimento implícito está embebido em 
indivíduos que participam das operações. 

• O processo de criação do conhecimento 
implica mover-se entre o conhecimento 
implícito e o explícito. 

ESTUDO DE CASO 

Oxfam9 

Oxfam é uma importante organização internacional 
que faz campanha por ajuda humanitária e desenvolvi
mento, dedicando-se a encontrar soluções duradouras 
para a pobreza e o sofrimento ao redor do mundo. 
Oxfam GB, que é filiada a Oxfam internacional, trabalha 
próximo a comunidades que ela ajuda por intermédio de 
uma rede de parceiros locais e voluntários a fim de pro
ver segurança, dignidade e oportunidade para muitas 
pessoas em condições desfavoráveis em qualquer parte 
do mundo. 

OOxford Famine Relief começou como tantas agên
cias de ajuda humanitária contra a fome que apareceram 
depois da segunda guerra mundial. Oxfam, como rapida
mente ficou conhecida, estabeleceu pontos de coleta 
para doações e abriu sua primeira loja de caridade em 
1948. Atualmente, a Oxfam tem uma rede de 830 lojas de 
caridade que são operadas por 22 000 voluntários e re
presentam uma fonte-chave de recursos. As lojas ven
dem artigos doados e artesanato de várias partes do 
mundo, dando treinamento, assessoria, financiamento e 
pagando preços justos a produtores de pequena escala. 
Pedidos podem ser feitos por correio ou pela Internet. A 
Oxfam também associou-se a Yahoo! para dar acesso 
grátis à Internet no Reino Unido ao mesmo tempo que 
coleta fundos. Além disso, heranças, doações em geral e 

9 Nossos agradecimentos a todos da Oxfam. 
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dinheiro para fins de emergências específicas (fundos 
restritivos) geraram um faturamento total de aproxima
damente 124 milhões de libras esterlinas em 1998/99. 
Oxfam emprega em torno de 1.300 pessoas, das quais 

podem ser embarcados rapidamente do arnal' 
emergência em Bicester. Engenheiros e equlparre 
sanitários podem também ser providenciados. qJe 
cluem tanques de água, latrinas, kits higiênicos. e vasI

em torno de 700 estão baseadas em Oxford, enquanto o 
resto trabalha no exterior com outras 1.500 pessoas em
pregadas localmente. 

Oxfam é talvez mais bem conhecida por seu trabalho 
em situações de emergência, provendo ajuda humanitá
ria onde seja necessária. Sua especialidade particular é 
prover água limpa e instalações sanitárias. Aproximada
mente 80% das doenças e um terço das mortes no mun
do em desenvolvi.mento são causadas por águas conta
minadas. Muito do trabalho da Oxfam encontra-se longe 
dos desastres que são notícia. Ela também atua proven
do ajuda constante e trabalhando com comunidades po
bres mediante um leque de programas enfocados em: 

• 	criar fontes de renda - provendo sementes e ferra
mentas de maneira que as pessoas possam cultivar 
sua própria comida, ajudando-as a conseguir merca
dos, créditos e terra; 

• 	melhorar saúde e educação - construindo barreiras 
contra enchentes, construindo escolas e fornecendo 
materiais de construção para que as pessoas possam 
reconstruir suas próprias casas; 

• participação em processos - dar às pessoas algum 
controle sobre suas próprias vidas; 

• 	assuntos de gênero - por exemplo, trabalhar para re
mover barreiras para a educação de meninas. 

A Oxfam também se manifesta em favor de comuni
dades pobres, pressionando governos e autoridades em 
um leque de assuntos que podem incluir pesticidas, aju
das alimentares, minas terrestres, exploração do trabalho 
e dívida do Terceiro Mundo. 

Desastres podem ser naturais (como tempestades e 
terremotos), ou políticos (como distúrbios sociais ou 
guerras). Tornam-se emergências quando as pessoas 
envolvidas não pOdem controlá-los. Nos países pobres, 
desastres deixam pessoas sem casa e famintas, o que 
pode provocar doenças e mortes em questão de dias se 
não for recebida ajuda. Nessas situações, a Oxfam, por 
intermédio do pessoal dos escritórios locais em 70 paí
ses, pode determinar quais recursos são necessários e 
onde são necessários. As equipes locais podem alertar 
sobre desastres que estão para acontecer, dando mais 
tempo para que se entenda o que será necessário, além 
de coordenar a ajuda com outras agências. 

Os programas de emergência são coordenados por 
escritórios regionais ou nos países. A sede da organiza
ção em Oxford fornece assessoria, material e pessoal , 
muitas vezes, empregando pessoal de apoio a emergên
cias em alocações de curto prazo quando e onde suas ha
bilidades são necessárias. Abrigos, cobertores e roupas 

lhas como o "balde da Oxfam", que é fácil de se r trans
portado, tem uma tampa selável, é leve e muito útil. 

Toda emergência é diferente, com diferentes situa
ções de segurança, necessidades de ajuda, problemas 
logísticos e dificuldades de acesso. Além disso, as res
postas de outras agências como as governamentais e 
outras de ajuda humanitária também dependerão da na
tureza e localização do desastre. Oxfam apóia-se nas 
equipes locais para entender cada situação e decidir se a 
organização pode ser útil. Algumas vezes, eles não são 
capazes de responder; podem ser muito perigosos; ou 
outros governos podem estar respondendo com tudo 
que é necessário. Gerentes nos escritórios locais, regio
nais ecentrais devem medir todos os fatores para decidir 
o grau e a natureza da resposta. 

Quando a emergência acaba, a Oxfam continua a 
trabalhar com as comunidades afetadas por escritórios 
locais, para ajudar a reconstruir suas casas e vidas. 

Questão 

Quais são as principais questões que os gerentes de 
operação da Oxfam devem enfrentar em termos de: 

• 	globalização e administração internacional? 

• 	gerenciamento ambiental? 

• 	 responsabilidade social? 

• 	tecnologia? 

• 	gestão do conhecimento? 

ESTUDO DE CASO 

D motor a combustão está morto?10 

Éa utilidade do veículo motorizado que o tornou tão 
perigoso para o meio ambiente. Quando apenas as pes
soas mais afluentes nos países ricos podiam comprá-los, 
ele representava pouca ameaça. No entanto, suas vanta
gens de mobilidade, tanto para lazer como para aumen
tar os rendimentos, o fez uma das primeiras compras de 
consumidores emergentes, à medida que muitos países 
cresciam ao redor do mundo na segunda metade do sé
culo xx. Nos países mais desenvolvidos, tentativas de 
controlar e reduzir as emissões nocivas dos motores a 
combustão têm-se concentrado em apertar a legislação 
ambiental , espeCialmente no que diz respeito aos maio

10 BURT, T. Environmental issues move to centre 
stage. Financiai Times Auto Sun1cy, 3 Dec. 1999. 
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res fabricantes de carros. Os fabricantes perceberam que 
a tecnologia existente pOderia tornar-se redundante num 
futuro não muito distante. Apesar novas tecnologias re
duzirem as emissões de maneira dramática, muitos ac re
ditam que os motores já chegaram a seu limite de refina
mento nessa área. 

Os principais fabricantes mundiais, especialmente 
Daimler-Chrysler, Toyota, Ford, General Motors e Honda, 
todos trabalham na mesma direção - a célula combustí
vel. Células combustíveis combinam hidrogênio e oxigê
nio para criar eletricidade e água. A eletricidade é usada 
para mover um motor elétrico. Em teo( a, uma célula 
combustível pOderia ser duas vezes mais eficiente que os 
motores a combustão em termos de economia de com 
bustível e emissões de C02. A maioria dos fabricantes de 
carros e até os fornecedores de combustível concordam 
com isso. Mas discordam como prover o hidrogênio para 
a célula combustível. Alguns fabri cantes, como Daimler
Chrysler e Ford, acham que metanol é a melhor solução. 
Este poderia ser carregado em estações de suprimento e 
convertido para hidrogênio dentro do motor do carro. No 
entanto, isso necessitaria de nova infra-estrutura de en
trega de combustível. Também há alguns problemas de 
saúde e segurança envolvidos. Uns acreditam que a me
lhor solução é o uso direto do hidrogênio, enquanto ou 
tros ainda acreditam que algum modo de extração do hi
drogênio da gasolina seria a mel hor e mais segu ra 
solução a seguir. 

Essa falta de consenso (que, muitas vezes, pare
ce-se com a falta de acordo entre os formatos VHS e Be
tamax nos primeiros videocassetes) tem induzido algu
mas empresas a pensar que o tempo das células 
combustíveis ainda vai demorar alguns anos para che
gar. Hiroyuki Voshino da Honda Motors ê um deles: "Em 
nossa maneira de ver, combustíveis fósseis serão a 
principal fonte de energia para as próximas décadas. " 

Células combustíveis podem ter algum impacto, 
mas talvez não em carros. Testes em Washington, Van
couver e São Paulo têm demonstrado que cilindros mon
tados nos tetos dos ônibus podem ser reabastecidos de 
maneira econômica e segura no ambiente controlado das 
garagens de ônibus. Com alcance de 300 qu ilômetros, as 
células combustíveis têm as características ideais e po
dem ser uma solução prática para ônibus urbanos. 

Questões 

1. 	 Que efeito você acredita que as células combustíveis 
terão no desenvolvimento de motores a combustão 
interna convencionais? 

2. 	 Do ponto de vista da administração de operações, 
quais são as implicações de uma célula combustível 
baseada em hidrogênio para uma empresa de ônibus? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

Em vez de questões para discussão conven
cionais, tente debater os pontos a seguir: 

• A vida seria consideravelmente mais sim
ples se nos limitássemos a servir o merca 
do nacional em vez de mercados globais. 

• Manifestantes antiglobalização são ape
nas conservadores com medo do mundo 
moderno. Através da história sempre hou
ve pessoas assim. 

• Em 	breve, todas as organizações serão 
globais. A Internet vai encarregar-se que 
isso aconteça. 

• Éti a de negócios é uma contradição em 
termos. 

• Empresas 	com fins lucrativos têm sua 
principal responsabilidade com seus acio
nistas; portanto, responsabilidade social 
somente tem sentido quando é do interes
se comercial da empresa. 

• A empresa moderna não pode 	se separar 
da sociedade em que opera. Estamos en
trando em uma era madura do capitalis
mo, onde os objetivos de negócio devem 
refletir o interesse de todos os seus acio
nistas. 

• A única maneira de conseguir que firmas 
sejam ambientalmente responsáveis é 
multando-as pelos danos ambientais que 
causam. 

• A melhor maneira de incentivar as empre
sas a ser responsáveis nas questões am
bientais é educar as pessoas a somente 
comprarem produtos e serviços daquelas 
que são ambiental mente responsáveis. 

• Não 	há sentido em tentar prever novas 
tecnologias. A única estratégia sensata é 
esperar para ver. 

• Mesmo 	perdendo dinheiro, é vital para 
empresas serem as primeiras a adotar no 
vas tecnologias. Apenas assim vão apren
der a usar a nova tecnologia. A tecnologia 
mais revolucionária dos últimos 100 anos 
é a Internet. 

• A gestão do conhecimento é apenas uma 
moda que vai desaparecer nos próximos 
anos. 



• A criação de conhecimento é a responsa
bilidade mais importante dos gerentes de 
produção. 

• Como gerentes de produção podem 	ser 
criativos? Para fazer bem seu trabalho, 
eles devem ser chatos, obcecados por tec
nologia e tristes. Eles deveriam procurar 
algo mais interessante para fazer. 

LEITURAS COMPLEMENTARES 
SELECIONADAS 

ANDERSEN, B.; FAGERHAUG, T. Green performance 
measurement. International Journal of Business Perfor
mance Management, v. 1, n2 2, 1999. 

Df.SAFlO r> 

AZZONE, G.; NOel, G. Identifying effectiYe P\1~S 
tegies. International Journal of Operations and Produr · 
tion Management, v. 18, nU 4, 1998. 

FLAHERTY, M. T. Global operations managemenr. 
McGraw-Hill, 1996. 


GUPTA, M. C. Environmental management and its im

pact on the operations function. International Journ al 

of Operations and Production Management, v. 15, n~ 8. 

1995. 


GUTH, W. D.; TAGRURI, R. Personal values and eOI

porate strategy. Harvard Business Review, v. 43, nU 5, 
1965. 

LEONARD-BARTON, D. Wellsprings of knowledge. 
Harvard Business School Press, 1995. 

MURCHISON, c.; BAIRD, J. An introduction to green 
product development for SMEs. Engineering Manage
ment Journal, Dec. 1996. 





Apêndice 1 


Qualquer modelo que descreva algum as
pecto do comportamento de algum sistema ou 
fenômeno pode ser usado para prever seu com
portamento futuro. Aqui, entretanto, estamos in
teressados especificamente em alguns dos mode
los ou técnicas mais comuns que são usados para 
a previsão de níveis de demanda. A demanda é o 
principal determinante do volume e esta tem im
pacto significativo no projeto das operações. 

Há diversas formas de classificar os modelos 
e as técnicas de previsão. Uma classificação divi
de as técnicas em: 

• subjetivas e objetivas, e 

• não causais e causais. 

As técnicas subjetivas de previsão são as que 
envolvem julgamento e intuição de um ou mais 
indivíduos, cuja abordagem para a tarefa de pre
visão em geral não é explícita, mas baseada na 
experiência. 

As técnicas objetivas são as que possuem 
procedimentos especificados e sistemáticos. Isso 
significa que os resultados produzidos por esses 

Técnicas não causais 

Análise de séries temporais 

Previsão do Volume 
de Demanda 

métodos são reprodutíveis, independentemente 
de quem os utiliza. 

As técnicas não causais são as que usam os 
valores passados de uma variável para predizer 
seus valores futuros. Assumem que as causas sub
jacentes dos eventos, que existiram no passado, 
continuarão a moldar os eventos da mesma for
ma no futuro. 

As técnicas causais procuram fazer previsões 
com base em uma relação causal. Se a relação 
causa-efeito entre variáveis puder ser modelada, 
então as previsões dos fatores que influenciam o 
que estamos tentando prever permitirão a previ
são. A hipótese desses métodos é que essas variá
veis causais podem ser medidas e projetadas com 
maior exatidão do que a própria demanda. 

Alguns dos métodos mais comuns de previ
são que descreveremos sucintamente estão classi
ficados na Figura ALI. 

Análise de séries temporais 

A técnica de séries temporais examina o pa
drão do comportamento passado de um fenôme-

Técnicas causais 

Regressão 

Técnicas I • Amaciamento por média móvel MOdelos econométricos 
objetivas • Amaciamento exponencial 

Técnicas 
subjetívas 

I Institu ição Opinião de especialistas 

individuais 

Opinião de grupos de especialis

tas (por exemplo, método Delphi) 


W!.1'IF' A 1.1 Algumas técnicas comuns de previsão. 
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(a) 
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W,11'M' A1.2 Análise de séries temporais com (a) tendência, (b) sazonalidade e (c) variação aleatória. 

no no tempo e usa a análise para prever o com
portamento futuro do fenômeno. Por exemplo, 
suponha que uma empresa esteja tentando pre
ver as vendas futuras de um produto. As vendas 
dos últimos três anos, trimestre por trimestre, 
são mostradas na Figura A1.2 Ca). Esta série de 
vendas passadas pode ser analisada para indicar 
as vendas futuras. Por exemplo, influenciando a 
série, pode haver uma tendência de aumento li
near nas vendas. Se isso for eliminado dos dados, 
como na Figura A1.2 Cb) , ficamos com uma va
riação sazonal cíclica. O desvio médio da linha 
de tendência para cada trimestre pode ser consi
derado agora, para calcular o desvio sazonal mé
dio. O que resta é a variação aleatória das linhas 
de tendências e de sazonalidades, como na Figu
ra A1.2 Cc). As vendas futuras podem ser previs
tas agora como se estivessem dentro de uma fai
xa em torno de uma projeção da tendência, mais 
a sazonalidade. A largura da faixa será função do 
grau de variação aleatória. 

Previsão de variações não assinaláveis 

As variações aleatórias que restam depois de 
eliminar efeitos de tendências e sazonalidades 

não possuem qualquer causa conhecida ou deter
minável. Isso não significa, entretanto, que não 
tenham uma causa, apenas que não sabemos 
qual é. Apesar disso, pode-se fazer tentativas 
para prevê-las, mesmo se somente se pressupõe 
que os eventos futuros repetirão, de alguma for
ma, os eventos passados. Examinaremos duas 
das abordagens mais comuns de previsão, basea
das na projeção do comportamento passado para 
o futuro, que são: 

• previsão baseada na média móvel; 

• previsão amaciada exponencialmente. 

Previsão baseada na média móvel 

A abordagem na média móvel para previsão 
considera os dados de demanda real dos n perío
dos anteriores, calcula a demanda média nesses 
n períodos e usa essa média como uma previsão 
para a demanda do próximo período. Quaisquer 
dados mais antigos do que os dos n períodos não 
têm nenhuma influência na previsão do período 
seguinte. O valor de n pode ser definido em 



qualquer nível, mas normalmente está na faixa 
de 4 a 7. 

Exemplo - encomendas da Eurospeed 

A Tabela Al.l mostra a demanda semanal 
da Eurospeed, uma companhia de entrega de en
comendas em toda a Europa. Ela mede a de
manda, semanaJmente, em termos do número 
de encomendas que recebe para entregar (sem 
considerar o tamanho de cada encomenda) . 
Cada semana, a demanda da semana seguinte é 
prevista considerando a média móvel da deman
da real das quatro semanas precedentes. Logo, se 
a previsão de demanda para a semana t é F t e a 
demanda real para a semana t é Av, então: 

F = A to] +At_2 +A , 3 +A t_4 
t 4 

Por exemplo, a previsão para a semana 35: 

F = (72,5 +66,7 +68,3 +67,0) = 68,8 
35 4 

Amaciamento exponencial 

Há dois inconvenientes da abordagem de 
previsão por média móvel. Primeiro, em sua for-

Tabela Al. l Previsão com média móvel calculada 

Al'EN DICF 1 - PH.E\1SÃO DO 

ma básica, atribui peso igual a todos 
dos prévios usados nos cálculos (emboT:: Jsc::o 
possa ser resolvido atribuindo pesos difereme5 a 
cada um dos n períodos). Segundo, e méU5 im
portante, não usa dados fora dos n períodos com 
os quais é calculada a média móvel. Esses dois 
problemas são resolvidos por amaciamento expo
nencial, que também é mais fácil de calcular. 

A abordagem de amaciamento exponenciaJ 
prevê a demanda no próximo período conside
rando a demanda real no período atual e a previ
são fe ita anteriormente para o período atual. Faz 
isso de acordo com a fórmula: 

Ft = a . Ar _ 1 + (1 - a) . FI - 1 

Onde a constante de amaciamento 

A constante de amaciamento a é, na verda
de, o peso atribuído à última (e, portanto, consi
derada a mais importante) informação disponível 
a quem faz a previsão. A outra expressão na fór
mula, entretanto, inclui a previsão para o perío
do atuaJ, que inclui a demanda real do período 
precedente e assim por diante. Dessa forma, to
dos os dados prévios têm um efeito (mais redu
zido quanto mais antigos forem) na próxima 
previsão. 

Tabela Al.2 Previsão amaciada exponencialmen
te calculada com constante de ama
ciamento. 

Semana 

Previsão 
Demanda atual (F, =a A'_1 +Semana (milhares) + (1 - a) F, -1) 

(a =0,2) 
I 

1 20 63, 3 60,00 
21 62,5 60,66 I 
22 67,8 60,03 

I 

23 66,0 61 ,58 
I ~ 24 67,2 62,83 

25 69,9 63,70I 26 65,6 64,94 
27 71 ,1 65,07 
28 68,8 66,28 
29 68,4 66,78 
30 70,3 67,12

I 31 72,5 67,75 
32 66,7 68,70

I 33 68,3 68,30 
I 34 67,0 68,30 

I 35 68 ,04 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

em um período de quatro semanas. 

Demanda real 
Previsão(milhares) 

63,3 
62,5 
67,8 
66,0 
67,2 64,9 
69,9 65,9 
65,6 67,7 
71 ,1 66,3 
68,8 67,3 
68,4 68,9 
70,3 68,S 
72,5 69,7 
66,7 70,0 
68,3 69,5 
67,0 69,5 

68,6 
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m.."I'A1.3 Uma comparação entre a previsão de média móvel e o amaciamento exponencial com a cons
tante de amaciamento a= 0,2 e 0,3. 

A Tabela A1.2 mostra os dados para as pre
visões de encomendas da Eurospeed, usado este 
método de ajuste exponencial, onde a = 0,2. Por 
exemplo, a previsão para a semana 35 é: 

F 35 = 0,2 x 67,0 + 0,8 x 68,3 = 68,04 

o valor de a determina o equilíbrio entre a 
sensibilidade das previsões às mudanças na de
manda e a estabilidade das previsões. Quanto 
mais próximo a estiver de zero, tanto mais as 
previsões serão amortecidas ("amaciadas") pelas 
previsões anteriores (não muito sensíveis, mas 
mais estáveis). A Figura AI.3 mostra os dados de 
volume da Eurospeed para uma média móvel de 
quatro semanas, amaciamento exponencial com 
a = 0,2 e amaciamento exponencial com a = 0,3. 

Modelos de regressão 

Os modelos de regressão usam técnicas es
tatísticas para determinar a expressão de "melhor 
ajuste" que descreve a relação entre a variável 
sendo prevista e outras variáveis. Por exemplo, 
suponha que um fabricante de sorvetes esteja 
tentando prever suas vendas futuras. Depois de 
examinar a demanda precedente, imagina que a 
principal influência sobre a demanda na fábrica é 
a temperatura média da semana anterior. Para 
entender essa relação, a empresa faz um gráfico 
da demanda em função das temperaturas da se
mana anterior. Isso é mostrado na Figura AIA. 

Usando este gráfico, a empresa pode fazer uma 
previsão razoável da demanda, conhecendo a 
temperatura média e desde que as outras condi
ções existentes no mercado sejam razoavelmente 
estáveis. Se elas não o forem, então esses outros 
fatores que influenciam a demanda precisarão 
ser incluídos no modelo de regressão, que se tor
na cada vez mais complexo. 

Modelos econométricos 

Em níveis muito altos de preVlsao de de
manda, examinando taxas de crescimento para 
um setor industrial inteiro, por exemplo, as abor
dagens de regressões complexas são chamadas 
modelagem econométrica. Modelos econométricos 
consistem em um conjunto de equações de regres
são que descrevem relações complexas de cau
sa-efeito. Essas equações são resolvidas simulta
neamente, o que permite uma representação 
mais realista das relações no modelo de decisão. 
O custo de desenvolver esses modelos, entretan
to, é normalmente muito alto . 

Julgamento de especialistas individuais 

Alguns eventos que desejaríamos prever não 
podem ser expressos de forma que permita o uso 
de modelos objetivos quantitativos. A velocidade 
de mudanças tecnológicas em um setor, por 
exemplo, pode ser especialmente importante 
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para uma empresa que prevê a demanda de seus 
produtos de outros fabricantes. A velocidade de 
mudanças técnicas não é um fator que pode ser 
previsto por algum método objetivo. Em tais cir
cunstâncias, os tomadores de decisões devem 
confiar nas opiniões de pessoas que, por meio de 
sua experiência em situações semelhantes ou fa
miliaridade com o problema em estudo, são con
sideradas "especialistas". 

Algumas vezes, usar julgamento de especia
listas é uma forma de substituir algum método 
mais rigoroso, mas muito caro. Por exemplo, 
uma empresa que deseja prever como suas ven
das se posicionarão em relação a um produto 
concorrente bem divulgado ao público, que será 
lançado em breve, pode pedir a opinião de seu 
pessoal de vendas. O pessoal de vendas provavel
mente baseará suas opiniões parcialmente em 
suas percepções e em seu "sentimento" do mer
cado e parcialmente nos comentários feitos pelos 
clientes com os quais estão em contato diário. 
Este último elemento de julgamento de especia
listas poderia ser desempenhado com maior exa
tidão por uma pesquisa entre os clientes. Uma 
pesquisa entre os clientes, entretanto, seria mais 

cara, levaria tempo e inadvertidamente poderia 
fazer publicidade para o produto concorrente. 

Previsões pelo método Delphi 

Esta técnica é uma das diversas usadas para 
reunir as opiniões e previsões de um grupo de es
pecialistas. Foi definida como "um método para 
estruturar um processo de grupo ou comunica
ção, de forma que o processo · seja efetivo ao per
mitir que um grupo de indivíduos, como um 
todo, lide com um problema. complexo".l A téc
nica procura obter uma opinião de grupo por 
meio de um processo anônimo de feedback inte
rativo controlado. O método usual submete 
questionários a um painel de especialistas (que 
não têm permissão para manifestar-se a respeito 
do problema). A informação do grupo é reunida, 
resumida, agregada e apresentada anonimamen
te como feedback ao grupo. Cada membro do 
grupo pode então comparar sua própria previsão 
com a "média" do grupo. O indivíduo pode então 

1 LINSTONE, H. A. ; TUROOF, M. The Delphi met
hod: techniques and applications. Addison-Wesley, 1975. 
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modificar (ou não, se for o caso) sua primeira 
previsão e o processo é repetido. No final, toma-se 
claro que está emergindo um consenso do grupo. 

Desempenho dos modelos de previsão 

Os modelos de previsão são amplamente 
usados na tomada de decisões gerenciais e, de 
fato, a maior parte das decisões exige previsão de 
algum tipo, apesar de o desempenho deste tipo 
de modelo em geral não ser especialmente im
pressionante. Hogarth e Makridakis,2 em uma re
visão completa da literatura de finanças e gestão 
aplicadas, mostram que não é bom o desempe
nho obtido por previsões, tanto usando julga
mentos subjetivos como sofisticados métodos ma
temáticos. O que sugerem, entretanto, é que 
determinadas técnicas de previsão têm melhor 
desempenho em certas circunstâncias. Na previ
são de curto prazo há: 

"(. ..) considerável inércia na maioria dos fe
nômenos econômicos e naturais. Logo os esta

dos atuais de todas as variáveis são preditivos 
do futuro de curto prazo (Le., três meses ou 
menos). Métodos mecanÍ5ticos relativamente 
simples, como os usados nas previsões de séries 
temporais, em geral podem fazer previsões 
acuradas de curto prazo e mesmo ter melhor 
desempenho do que abordagens teoricamente 
elegantes e elaboradas, usadas em previsões 
econométricas".3 

Os métodos de previsão de longo prazo, em
bora difíceis de julgar em razão do lapso de tem
po decorrido entre a previsão e o evento, pare
cem ser mais adequados para uma abordagem 
causal objetiva. Em um estudo comparativo de 
métodos de previsão de mercado de longo prazo, 
Armstrong e Grohman4 concluem que os méto
dos econométricos oferecem previsões de longo 
prazo mais acuradas do que opiniões de especia
listas ou análises de séries temporais e que a su
perioridade de métodos causais objetivos melho
ra à medida que o horizonte de tempo aumenta. 

3 HOGARTH, R. M.; MAKRIDAKlS, S. Op. cit. 

HOGARTH, R. M. ; MAKRlDAKIS, S. Forecasting 4 ARMSTRONG, J. S.; GROHMAN, M. C. A compa
ar:d planning: an evaluation. Management Science, v. 27, p. rative study of methods for long-range market forecasting. 
115-138, 1981. Management Science, v. 19, TI" 2, p. 211-221, 1972. 

2 
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Estimativa de Tempos 

Medida do Trabalho 


Estimativa de tempos 

Uma das informações mais importantes na 
atividade de projeto de uma organização é saber 
quanto tempo demorará para ser concluída cada 
tarefa específica. Uma estimativa da duração de 
uma tarefa é um pré-requisito essencial para mui
tas decisões-chaves de projeto. A seguinte lista 
identifica algumas aplicações de dados sobre 
tempos. 

Projetar produtos, serviços e processos 
(Capítulo 5) 

• Avaliar projetos alternativos 	de produtos, 
que têm diferentes métodos de montagem 
ou de manufatura. 

• Avaliar maneiras alternativas de projetar 
o serviço aos clientes em serviços de alto 
contato. 

Projetar a rede de operações (Capítulo 6) 

• Avaliar os tempos de transporte em deci
sões de localização. 

• Avaliar se 	uma tarefa deve ser realizada 
na empresa ou fora dela. 

• Avaliar o nível de capacidade que será ne
cessário na operação. 

Arranjo físico e fluxo (Capítulo 7) 

• Avaliar as durações das tarefas em cada 
etapa de um processo. 

• Avaliar rotas alternativas para uma opera
ção produtiva. 

• 	 Balancear o trabalho alocado a cada etapa 
de uma operação (identificar gargalos). 

Tecnologia de processo (Capítulo 8) 

• Avaliar tipos alternativos de tecnologias. 

• Avaliar tamanhos alternativos de máqui
nas e equipamentos. 

Projeto do trabalho (Capítulo 9) 

• Avaliar métodos alternativos de trabalho. 
• Avaliar tolerâncias. 
• Avaliar esquemas de remuneração e tem

pos estimados para o trabalho. 

• Avaliar o 	desempenho de indivíduos ou 
grupos. 

É por causa dessa ampla variedade de usos 
das estimativas de tempo que todas as organiza
ções precisam fazer algum tipo de estimativa da 
duração necessária para cada tarefa. Para obter 
essas estimativas, todas as organizações têm três 
opções: 

• 	 podem arriscar um valor apenas com base · 
na intuição; 

• podem assumir que o tempo que é usado 
para fazer um trabalho é de fato o tempo 
correto para fazê-lo; 

• 	 podem usar uma técnica de medição que 
é sistemática e tem limites de exatidão ra
zoavelmente previsíveis. 

É a última abordagem que examinaremos 
neste apêndice. Envolve a aplicação de técnicas 
sistemáticas à estimativa de tempos de execução 
de tarefas e trabalhos e é conhecida como medida 
do trabalho, como descrito no Capítulo 9. 
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Modelos de medida do trabalho 

Medida do trabalho é a aplicação de técnicas 
projetadas para definir o tempo que um trabalha
dor qualificado precisa para realizar um trabalho 
especificado com um nível definido de desempenho. 

Tempo básico 

Os tempos básicos foram descritos no Capí
tulo 9 como os "blocos construtores" da estimati
va de tempo. Com os tempos básicos para uma 
gama de tarefas diferentes, um gerente de produ
ção pode elaborar uma estimativa de tempo para 
qualquer atividade mais. longa composta por es
sas tarefas. Por exemplo, suponha que um geren
te de produção de uma empresa que constrói edi
fícios temporários (como os alojamentos para 
operários de uma obra civil) precise estimar o 
tempo que precisaria para levantar determinada 
construção. O tempo poderia ser estimado so
mando-se os tempos básicos para cada parte do 
trabalho total. Essa é a idéia que está por trás da 

estimativa de tempos "sintéticos" que explicare
mos mais adiante. 

Tempo-padrão 

O tempo-padrão para cada elemento consis
te principalmente em duas partes (embora em al
guns casos possam ser aplicadas tolerâncias ex
tras) . 

• Tempo 	básico: tempo levado por um tra
balhador qualificado, fazendo um traba
lho especificado com desempenho-pa
drão. 

• Tolerância para descanso: concessões 
acrescentadas ao tempo básico para per
mitir descanso, relaxamento e necessida
des pessoais. 

A maioria das técnicas de medida do traba
lho envolve a divisão do trabalho a ser estudado 
em elementos . Para cada um desses elementos, 
são determinados tempos-padrão separados. O 
tempo-padrão do trabalho todo é a soma de to
dos os tempos-padrão de seus elementos consti
tuintes (veja Figura A2.1). 

Tempo-básico 
para o elemento 1 

Tempo-básico 
para o elemento 2 

TempO-básico 
para o elemento n 

+ 


+ 


+ 


Adicione as tolerâncias 


Tolerância para 

o elemento 1 

Tempo-padrão 
para o elemento 1 

+ 

Tempo-padrão 

para o elemento 2 

+ 


Tempo-padrão 
para o elemento n 

Tolerância para 
o elemento 2 

Tolerância para 
o elemento n 

Tempo-padrão 
para toda atarefa 

W4""A2.1 o tempo-padrão para um trabalho completo é constituído dos tempos básicos para todos os 
seus elementos com a adição das tolerâncias para cada elemento. 
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i olerânc 
= 0.33 rnr 

4 Tempo básico = 2,25 min 	 ~ • 

I 

'41 Tempo-padrão = 2,58 min 	 • 

WM"" A2.2 Cálculo do tempo-padrão para o exemplo. 

Exemplo 

Suponha que uma tarefa tenha quatro ele
mentos, e que cada um dos quais permita uma 
tolerância diferente, como mostrado na Tabela 
A2.l. 

Isso está mostrado esquematicamente na Fi
gura A2.2. 

Tabela A2.1 	 Elementos de tempo de uma tarefa. 

Tolerância para 
EI e lo Tempo básico descanso Tempo-

em n (min) padrão (min) 
(%) (min) 

a 0,67 
b 0,43 
c 0,85 
d 0,30 

Total 2,25 

18 0,12 
14 
12 

0,06 

0,1 ° 
17 0,05 

0,33 

0,79 
0,49 
0,95 
0,35 

2,58 

Vantagens do tempo-padrão 

o tempo-padrão para uma tarefa não é ne
cessariamente o tempo levado para realizá-la de 
verdade. Isso não é uma desvantagem, desde que 

Descanso 


Trabalho 


Descanso 

Trabalho 

Trabalho Trabalho 
leve médio 

os gerentes de produção que trabalham com a in
formação saibam como foi obtida. Na realidade, 
o "tempo básico", que é o tempo que um "traba
lhador qualificado, trabalhando com desempe
nho-padrão", levaria, é em geral uma informação 
mais útil no nível micro de projeto. Apesar disso, 
o tempo-padrão para uma tarefa, por ser norma
lizado para o desempenho de alguém que traba
lha com desempenho-padrão e também conter as 
tolerâncias que o pessoal deveria estar usando, 
pode ser especialmente útil. 

O tempo-padrão para uma tarefa é uma esti
mativa da quantidade total de trabalho necessá
ria para realizar a tarefa. Possibilita que todos os 
tipos de trabalho sejam expressos em termos de 
uma unidade comum - o "minuto-padrão" ou 
"hora-padrão" (MPs ou HPs) . Para tarefas dife
rentes, a proporção do minuto ou hora-padrão 
despendida com trabalho real e a proporção des
pendida com descanso variam, mas as duas par
tes juntas sempre indicam a unidade comum. A 
Figura A2.3 ilustra esta idéia. 

Tolerâncias 

Há diversas tolerâncias que podem ser apli
cadas ao tempo básico, dependendo das circuns-

Descanso 

Trabalho 

Um minuto ou 
hora-padrão 
de trabalho 

Trabalho 
pesado 

W;.sIidA2.3 	Usando a abordagem de tempo-padrão para a medida do tr'abalho, a unidade padrão de 
trabalho permanece a mesma, somente as proporções entre tempo de descanso e de trabalho 
variam. 
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tâncias. A principal é a tolerância para descanso. 
Também podem-se aplicar tolerâncias especiais, 
como: 

• tolerâncias para contingências; 

• tolerâncias para interfaces ou sincroniza
ção; 

• tolerâncias para condições incomuns; 

• tolerâncias para tempo desocupado. 

A tolerância para descanso é definida como: 

"um acréscimo ao tempo básico planejado 
para proporcionar ao trabalhador a oportuni
dade de se recuperar dos efeitos psicológicos 
da realização do trabalho especificado sob 

condições especificadas e para permitir a sa
tisfação de necessidades pessoais. A duração 
da tolerância dependerá da natureza do tra
balho". 

A forma como são calculadas as tolerâncias 
para descanso e as tolerâncias exatas dadas a 
cada um dos fatores que determinam a extensão 
das tolerâncias varia consideravelmente entre or
ganizações diferentes. A Tabela A2.2 ilustra as 
tolerâncias usadas por uma empresa que fabrica 
eletrodomésticos. Ela mostra a tolerância percen
tual a ser aplicada a cada elemento do trabalho. 
Todas as tolerâncias são aditivas e a tolerância 
para necessidades pessoais de 10% é acrescenta
da a todos os elementos. 

Tabela A2.2 Tabela de tolerâncias usadas por um fabricante de eletrodomésticos . 

Fatores de tolerância Exemplo Tolerância (%) 

Energia necessária 

Desprezível Nenhuma O 
Muito leve 0-3 kg 3 
Leve 3-10 kg 5 
Média 10-20 kg 10 
Pesada 20-30 kg 15 
Muito pesada Acima de 30 kg 15-30 

Postura exigida 

Normal 
Ereta 
Continuamente ereta 
Deitada 
Difícil 

Sentada 
Em pé 
Em pé por longos períodOS 
De lado, de frente ou de costas 
Agachada etc. 

O 
2 
3 
4 

4-10 

Fadiga visual 
Atenção Quase contínua 2 
Atenção contínua com foco variável 3 
Atenção contínua com foco fixo 5 

Temperatura 

Muito baixa Abaixo de O°C acima de 10 
Baixa O - 12°C 0-10 
Normal 12 - 23°C O 
Alta 23 - 30°C 0-10 
Muito alta Acima de 30°C acima de 10 

Condições atmosféricas 

Boas Bem ventilado O 
Regulares Abafado/malcheiroso 22 
Insatisfatórias Com poeira/precisa de filtro 2-7 
Ruins Precisa de máscara respiratória 7 -12 



Técnicas de medida do trabalho 

o método para passar dos tempos básicos 
de cada elemento de uma tarefa para o tem
po-padrão de toda a tarefa é mais ou menos o 
mesmo; não importa como o tempo básico é obti
do. O próprio tempo básico pode, entretanto, ser 
medido ou estimado por diversas técnicas. A 
abordagem de medição do trabalho usa cinco 
técnicas. 

1. 	 Estudo dos tempos 

2. 	 Síntese com base em dados elementares 

3. 	 Sistemas predeterminados movimento-
tempo 

4. 	 Estimativa analítica 

s. 	 Amostragem do trabalho 

O estudo do tempo foi descrito no Capítulo 
9, mas segue uma breve descrição das outras téc
nicas. 

Síntese a partir de dados elementares 

"Uma técnica de medição do trabalho para 
determinar seu tempo necessário com um nível de
finido de desempenho, por totalização dos tempos 
dos elementos obtidos previamente a partir dos es
tudos em outros trabalhos que contêm os elementos 
em questão ou de dados sintéticos." 
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Sistemas predeterminados de 

movimentos-tempos (SPMT) 


"Técnica de medição do trabalho, na qual os 
tempos estabelecidos para os movimentos humanos 
básicos (classificados de acordo com a natureza do 
movimento e com as condições sob as quais este ti 
feito) são usados para determinar o tempo de um 
trabalho realizado com um nível de desempenho 
definido. " 

Estimativa analítica 

"Uma técnica de medição do trabalho, que re
presenta um desenvolvimento da técnica de estima
tiva, na qual o tempo necessário para realizar os 
elementos de um trabalho com um nível de desem
penho definido é estimado com base no conheci
mento e experiência dos elementos em questão." 

Amostragem de atividade 

"Técnica na qual um grande número de obser
vações instantâneas de um grupo de máquinas, 
processos ou trabalhadores é feita em um período 
de tempo. Cada observação registra o que está 
acontecendo naquele instante e a porcentagem de 
observações registradas para uma atividade ou 
atraso particular é uma medida da porcentagem de 
tempo durante o qual aquela atividade ou atraso 
ocorre. " 
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Técnicas de Registro do 
Estudo de Métodos 

No Capítulo 9, um diagrama de fluxo de 
processo foi usado como ilustração das muitas 
técnicas de estudo do trabalho que podem ser 
usadas para registrar o método de fazer um tra
balho. O diagrama de fluxo de processo foi esco
lhido, porque provavelmente é a mais bem co
nhecida e mais usada dessas técnicas. Apesar 
disso, há outras que merecem pelo menos men
ção. A maioria dessas técnicas pode ser usada 
para diversos propósitos, mas tende a focalizar 
em um objetivo específico, ou seja, registrar a se
qüência de tarefas, registrar as relações de tempo 
entre diferentes partes de um trabalho e registrar 
o movimento de pessoa, informações ou mate
riais no trabalho. 

As técnicas que focalizam principalmente a 
determinação da seqüência de tarefas compreen
dem: 

• diagramas de processo globais; 

• diagramas de fluxo de processo; 

• diagramas de processo de duas mãos/grá
ficos de operações. 

As que se concentram principalmente nas 
relações de tempo entre partes de um trabalho 
compreendem: 

• diagramas de atividades múltiplas; 

• diagramas simo. 

As que se concentram no movimento de ele
mentos dentro do trabalho compreendem: 

• análise de micromovimentos; 

• análise de memo-movimentos; 

• diagramas de fluxo. 

Diagramas de processo 

O diagrama de fluxo de processo descrito no 
Capítulo 9 usou os cinco símbolos para descrever 
a seqüência de tarefas como operações, inspe
ções, transportes, esperas e estocagens. Na reali
dade, há três tipos de diagramas de processo 
diagramas de processo globais, diagramas de flu
xo de processo e diagramas de processo de duas 
mãos. Os símbolos podem ter significados margi
nalmente diferentes, dependendo de qual desses 
diagramas está sendo usado. Os diagramas de 
processo podem ser aplicados para o fluxo de 
materiais ou informações ao longo de um traba
lho ou, alternativamente, podem ser usados para 
esquematizar a seqüência de atividades feitas 

Tabda A3 .1 Os símbolos usados nos diagramas de processo. 

Diagrama de Diagrama de fluxo de Diagrama de fluxo de Diagrama de processoSímbolo processo global processo (para o pessoal) processo (para os materiais) de duas mãos 

Operação Operação Operação Operação 

•• 
Não usado Transporte Transporte Transporte 

Não usado Espera Espera Espera 

..• 
Inspeção Inspeção Inspeção Não usado 

~ Não usado Não usado Estocagem Segurar 
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Diagrama de processo de pessoal Diagrama de processos materiais 

Pegar o medidor e a embalagem 

Verificar os materiais 


Transportar até a bancada 


Ler o formulário de pedido 
Caixa de 

Medidor papelão Embalagem Documentação 

Ajustar o medidor às especificações 

do cliente 


Testar as características necessárias 


Montar acaixa de papelão 

Posicionar a peça de embalagem 

inferior 


Introduzir o medidor 

Posicionar apeça de embalagem 


superior 


Introduzir adocumentação 


Selar acaixa 

Transportar para expedição 


Colocar na prateleira de expedição 


Wa";; A3.1 Diagramas de fluxo de processo de pessoal e de materiais para uma tarefa de calibração e 
embalagem. 

pela pessoa. A Tabela A3.1 apresenta os significa
dos de cada símbolo para cada tipo de diagrama 
de processo. 

Por exemplo, um trabalho pode precisar 
tanto de um diagrama de fluxo de processo de 
materiais (ou informações) como de um diagra
ma de fluxo de processo de pessoal, para descre
vê-lo completamente. A Figura A3.1 apresenta 
um exemplo para o trabalho de ajuste e embala
gem de um medidor, do qual cada medidor é 
ajustado às necessidades específicas de um 
cliente. 

Diagrama de processo global 

Algumas vezes, usa-se um diagrama de pro
cesso global como precursor de um diagrama de 

fluxo de processo de um trabalho. O diagrama de 
processo global adota os mesmos princípios que 
o diagrama de fluxo de processo, mas usa somen
te os símbolos de operação e inspeção; em geral, 
agrega diversas tarefas pequenas em uma opera
ção global. A Figura A3 .2 mostra um diagrama 
de processo global para a operação de montagem 
descrita anteriormente. 

Diagrama de processo de duas mãos 

O diagrama de processo de duas mãos tam
bém adota os mesmos princípios, mas desta vez 
em uma microescala. A seqüência de movimentos 
de cada mão é representada pelos mesmos sím
bolos já citados. Há, entretanto, pequenas mu
danças no significado dos símbolos. O símbolo de 
espera é usado para indicar que a mão está segu
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Pegar os materiais 

Verificar os materiais 

Calibrar 

Embalar 

Expedir 

W4'M'A3.2 	 Diagrama de processo global 

para uma tarefa de calibração 

e embalagem. 


rando uma peça de material ou um documento. 
Normalmente, os diagramas de processo para 
duas mãos são mostrados em um diagrama 
pré-formatado, similar ao mostrado na Figura 
A3.3. Nesse caso, um trabalho específico de mon
tagem é descrito por meio do registro de ativida
des de cada mão durante o trabalho total. A van-

Mão esquerda 

Esperar 

Segurar a placa-suporte 

Gesto de transferência 

Esperar 

tagem de usar um diagrama pré-formaraao 
este é que a análise também dá uma indicação da 
relação das atividades realizadas com cada mâo 

Técnicas de 	relações de tempo 

Esta idéia, de descrever a relação de tempo 
entre partes do trabalho, é realizada com técni
cas como os diagramas de atividades múltiplas e 
análises de micromovimentos. 

Diagramas de atividades múltiplas 

Em geral, os trabalhos envolvem mais do 
que uma pessoa e/ ou máquina. Às vezes, é ne
cessário registrar e entender as inter-relações en
tre esses diferentes recursos no trabalho. Esses 
diagramas de atividades múltiplas são usados 
para registrar as atividades em função da mesma 
escala de tempo, e representam o "diagrama de 
tempos" de cada recurso em função de cada um 
dos outros para facilitar a comparação. Por 
exemplo, a Figura A3A mostra um diagrama de 

Mão direita 

Pegar a placa-suporte 

Inserir na fixação 

Pegar dois suportes 

Posicionar a placa traseira 

Pegar os parafusos 

Posicionar os parafusos 

Pegar parafusadeira 

Apertar os parafusos 

Substituir parafusadeira 

Pegar o con junto central 

Inspecionar o conjunto central 

Posicionar e fixar 

Ligar o cronômetro 

Esperar o final do teste 

Inspecionar 

Gesto de transferência 

Colocar de lado 

W..,"hA3.3 Diagrama de processo para as duas mãos. 
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Operador 1 
I 

Pegar as lâminas 

Substituir as 
lâminas alta/baixa 

Devolver as 
lâminas anteriores 

Conectar a bobina 

Operador 2 

I 
Preparar a bobina 

Conectar a bobina 

Substituir as lâminas 
alta/baixa 

Medir e regular 
as lâminas 

Verificar a exatidão 

Iniciar 

Cortador 

Bobina conectada 

Lâminas sendo 

I 
ajustadas 

Regulagem 

Bobina conectada 

Corrida de teste 

Operar 

~'v 

Tempo ocioso 

m4iM'A3.4 Diagrama de atividades múltiplas para uma equipe de duas pessoas fazendo a troca de uma 
máquina de corte. 

atividades múltiplas para duas pessoas que tro
cam e ajustam uma máquina usada para cortar 
bobinas de papel em bobinas menores. 

Diagrama simo 

Os princípios por trás do diagrama de ativi
dades múltiplas e do diagrama de processo para 
duas mãos podem ser combinados em um diagra
ma simo. Enquanto o diagrama de processo para 
duas mãos possui uma linha separada para cada 
elemento do trabalho, o diagrama simo é dese
nhado em uma escala de tempo. Isso permite que 
o projetista do trabalho veja o tempo relativo uti
lizado por partes do trabalho. A Figura A3.S mos
tra um diagrama simo para o mesmo trabalho 
que foi descrito na Figura A3.3. 

Técnicas de trajetória de movimentos 

Em alguns trabalhos, a trajetória do movi
mento de cada material, informação ou pessoa é 
a maior preocupação do projetista do trabalho. O 
estudo do trabalho proporciona diversas técnicas 
que podem ser usadas para acompanhar o movi
mento dos recursos. 

Gravação em vídeo de memo-movimentos 

Uma das formas mais convenientes de regis
trar a trajetória do movimento de qualquer as
pecto de um trabalho é gravar longos períodos 
do trabalho usando câmeras de vídeo. Uma re
produção da gravação em velocidade alta pode 
comprimir horas de atividades em poucos minu



Mão esquerda 

Espera 

Segurar a placa-suporte 

Espera 

Segurar o conjunto central 

Espera 

Gesto de transferência 
Espera 

W.§"fiA3.5 Diagrama simo. 

tos. Mais importante ainda é que a trajetória do 
movimento no trabalho pode ser registrada em 
diagramas ou esquemas da área de trabalho. 

Análise dos micromovimentos 

o mesmo princípio pode ser usado de forma 
contrária. Para o exame de cada detalhe de tra-
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balho rápido (por exemplo, os movimentos da 
mão em uma tarefa de montagem de rotina com
plicada), a gravação em vídeo da tarefa pode ser 
vista em câmera lenta, para permitir que o proje
tista do trabalho trace o trajeto exato do movi
mento das mãos durante o trabalho. Novamente, 
este trajeto pode ser superposto em um diagrama 
ou quadro no local de trabalho. 





ABC, sistema, 401 


Abordagens 


baseada em manufatura, 550 


baseada em produto, 551 


baseada em valor, 551 


baseada no usuário, 550 


comportamentais do projeto do trabalho, 294 


de melhoramentos, 601 


transcendental, 550 


Administração científica, 279 


Administração da produção, 29, 32 


administração eficaz, 30 


atividades, 53 


atividades de projeto, 170 


definição, 58 


e gestão do conhecimento, 708 


em organizações sem fins lucrativos, 35 


em pequenas empresas, 33 


funções centrais e de apoio, 34 


inputs para o processo de transformação, 37 


inputs para produção, 37 


modelo de transformação, 36 


modelo geral, 29, 58 


outputs, 40 


produção na ~rganização, 32 


recursos de transformação, 38 


recursos transformados, 37 


responsabilidades diretas, 53 


Administração da qualidade 


administração ambiental, 703 


Administração da qualidade total (TQM), 661, 684 
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Amaciamento exponencial, 719 


Ambiente do projeto, 541 


Amostragem de aceitação, 576 
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custo versus função, 157 
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Arranjo 

curto-gordo, vantagens, 233 


do projeto, volume e variedade, 127 


físico celular, 205, 224 


físico e fluxo, 200, 491 


físico por processo, 203, 217, 218, 219 


físico por produto, 207, 227 


físico posicional, 202, 216 


longo-magro, 232 


Atividade de projeto 


concepção à especificação, 121 


e diferentes tipos de operações, 135 


objetivos, l34 


processo de transformação, 121 

Atividades de compras, 417 


Atividades de planejamento e controle, 322 


Automação 


benefícios, 264 


Automatical/y gllided vehicles (AGVs), 245 


Avaliação 

das exigências do mercado, 267 


dos recursos das operações, 268 


e melhoria do projeto, 153 


financeira, 268 

Avis, 338 


Balanceamento de capacidade, 189 


B2C (bllsiness to consllmer) , 426 


Benchmarking, 594 


objetivos, 596 


regras, 597 

tipos, 596 


Benetton, 441 


Bens puros, 42 


Body Shop, 57 


Boeing, 120 


Bolos Karlstad, 230 


BPR, princípios, 607 


Braun AG, l39 


British Airways London Eye, 166, 302, 543 


Cadbury, 210 


Cadeia de suprimentos 


comportamento, 435 


dinâmica, 437 


melhoria, 440 


planejamento e controle, 414 


política, 436 


Café Rouge, 190 


Cálculo das necessidades líquidas, 466 


Cálculo MRP, 466 


Capacidade 


análise do ponto de equilíbrio, 193 


balanceamento de, 189 


definição, 344 

de médio e curto prazo, 345 


de projeto e capacidade efetiva, 351 


determinação do momento de alteração, 191 


e mix de atividades, 351 


medição da, 350 


métodos para ajustá-la, 357 


nível ótimo de, 188 


políticas alternativas de, 354 


restrições, 344 


Características de qualidade 

medidas variáveis e atributos, 560 


Carlsberg Tetley, 638 


Carregamento, 323 


finito, 324 


infinito, 342 


Carteira de pedidos, 452 


Chernobyl, 656 


Ciclo de alimentação cliente - marketing - projeto, 

140, 


Ciclo de vida do produto/serviço, 96 


efeitos na organização, 98 


estágio de crescimento, 97 


estágio de maturidade, 99 


etapa de introdução, 96 


Ciclo PDCA, 605 


Cinema 


Kinepolis, 339 
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Clientes 


diferentes e objetivos diferentes, 95 


falhas de, 630 


Comércio eletrônico, 422 


Competitividade, 172 


Complexidade, 505 


Comportamento da cadeia de suprimentos, 435 


Compras, 445 


e desenvolvimento de fornecedores, 417 


Internet e comércio eletrônico, 422 


Compromissos de melhoria, 609 


Compllter-aided design (CAD), 159 


vantagens, 159 




Computer-integrated manufacturing (CIM), 249 


Conceito 


triagem, 146 


Conciliação de suprimento e demanda, 314 


Confiabilidade, 74, 75 


aprimoramento, 655 


das operações, 640 


do produto, 637 


e integração vertical, 177 


Configuração da rede de suprimentos, 195 


Conformidade às especificações, 580 


Conhecimento explícito e conhecimento implícito, 708 


Consciência tecnológica, 57 

Consumidor 
 .,1 

contato, 41 


e objetivos de desempenho, 92 


final, satisfação, 415 


interno, 44 


julgamento da importância, 598 


necessidades de, 118 


Continuidade do negócio, 653 


Contribuição da produção, 66 


Controle 


de processo, 575 


de projeto, 542 


empurrado e puxado, 334 


estatístico de processo (statistical process control 
SPC) , 564 


kanban, 493 


planejamento e controle da qualidade, 580 


Crescimento dos serviços de telecomunicações, 253 


Criação 


de um plano de aceitação de amostragem, 578 


do conhecimento, 710 


Criatividade, 711 


e projeto, 123 


Critérios 


de avaliação de opções de projeto, 124 


ganhadores de pedidos, 94 


qualificadores, 94 


Curva da "banheira", 631 


Custo, 79 


da mão-de-obra, 179 


da terra, 181 


de energia, 181 


de transporte, 181 


do estoque, 386 


L"DlCE 

Custos de qualidade, 669, 670 


críticas ao modelo tradicional, 672 


modelo TQM, 673 


Data prometida, 326 


Decisões 


de estoque, 384 


de fazer ou comprar, 424 


de localização, 179 


de projeto, 135 

de volume de ressuprimento, 385 


estratégicas estruturais e infra-estruturais, 102 


operacionais e responsabilidade ambiental, 699 


sobre tempo, 396 


Definição de projetos específicos, 542 


Delhaize De Leeuw, 207 


DeU Computers, 417 


Delta Synthetic Fibres, 195 


Demanda 


alteração, 359 


capacidade agregada, 345 

dependente e independente, 317 


gerenciamento da, 359 


incerteza, 317 


previsão de flutuações da, 348 


resposta à, 319 


sazonalidade, 348 


Desafio da produção, 689 

gestão do conhecimento, 707 


globalização, 692 


responsabilidade ambiental, 698 


responsabilidade social, 695 


tecnologia, 703 

Descontos em preço, 362 


Desdobramento da função qualidade (QFD), 153 


Desempenho 


da produção, 68 


em relação aos concorrentes, 598 


escala de nove pontos, 599 


Desempenho-padrão, 285 


Detecção 


de falhas, 636 


e análise de falha, 635, 655 


Diagramas 

de atividades múltiplas, 731 


de causa-efeito, 614 


de fluxo de processo, 151 


de fluxo simples, 150 
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de Pareto, 617, 619 


de processo, 729 


de processo de duas mãos, 730 


de processos globais, 730 


de relacionamento, 613 


simo, 732 


Diárias da demanda 

flutuações semanais, 349 


Dimensões de tecnologia, 264 


Dinâmica 

da cadeia de suprimentos, 437 


do planejamento e controle de capacidade, 371 


Direção 

amplitude e equilíbrio de integração vertical, 


175 


e integração vertical, 175 


Disneylândia, 178 


Disponível 

para promessa (available to promise - ATP) , 457 


Dispositivos para prevenção de falhas, 643 


Distribuição 


de falhas, 647 


física, 425 


Divisão de trabalho, 277 


Earliest event time (EET), 533 


E-business, 254 


Ecco Shoes, 244 


e-commerce, 422 


Economia de movimento, 284 


Efeitos da integração vertical, 176 


Eficácia geral de equipamento (OEE), 352 


Eficiência operacional, 443 


Elementos do projeto do trabalho, 276 


Eliminação de pontos de falhas potenciais no projeto, 

641 


Empowerment, 297 


contingências, 298 


Engenharia 


reversa, 146 


simultânea, 161 


Enriquecimento do trabalho, 296 


Enterprise resource planning (ERP), 474 


Equilíbrio ambiental, 698 


Ergonomia, 290 


no escritório, 293 


Erro 


do Tipo I, 578 


do Tipo 11, 578 


do Tipo I e Tipo 11, 563 


Escala 


da tecnologia, 265 


de nove pontos de desempenho, 599 


Escolha 

da abordagem de planejamento e controle de ca


pacidade, 362 


de tecnologia, 267 


Esther Toledo deI Castillo, 591 


Estimativa 


analítica, 727 


de tempos, 723 


Estocabilidade, 40 


Estoque 


controle, 408 


custo, 386, 394 


de antecipação, 384 


de canal, 384 


de ciclo, 383 


decisões de, 384 


definição, 381, 407 


de proteção, 382 


medição, 405 


necessidade, 407 


perfis, 387 


posição do, 384 


quantidade, 407 


reposição, 408 


Estratégia, 87 


de ajuste com estoques, 193 


de operações, 103 


definição, 107 


empresarial, 64, 65 


Estratégia da produção, 86, 88 


como montar, 108 


conteúdo, 88 


decisões estruturais e infra-estruturais, 101 


estratégia, 87 


matriz da, 101 


para a organização, 54 


procedimentos, 105 


processo, 104 


recursos da produção, 99 


Estruturas 


de processamento de clientes, 152 


do produto, forma, 460 


organizacionais por projeto, 163, 164 
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Estudo do tempo, 287 


Etapas de projeto, 143 


Eurocamp TraveI, 670 

Exigências do mercado 


avaliação, 267 


da estratégia de operações, 92 

Extranet, 254 


Falhas 


como oportunidade, 630 


de clientes, 630 


de fornecedores , 630 


de instalações, 629 

de pessoal, 629 


de projeto, 628 


detecção e análise, 635 


do sistema, 628 


medição de, 631 


no tempo, 631 


prevenção e recuperação, 635 


Fatores da comunidade, 182 

Ferramentas Weldon, 235 


Fifo (first in first out) , 327 


Filosofia just in time, 485, 507 


e prática japonesa, 485 


Fine Country, 374 

Flame Electrical, 402 


Flexibilidade, 75, 76, 77, 78 


e integração vertical, 177 


Flexible manufacturing systems (FMS) , 246 


Flutuações 

da demanda, 374 


semanais e diárias da demanda, 349 

Fluxogramas, 611 


Folgas, 533 


Folhas de roteiro, 151 


Fonte 


global, 423 


única e fonte múltipla Csingle-sourcing, mu/

ti-sourcing), 420 


Ford, 165 


Fórmula do lote econômico de compra, 387 


Formule 1, 51, 52, 53 


Fornecedores 

falhas, 630 


influências, 179 


interno, 44 


Fornecimento JIT, 493 


Função de produção, 32, 64 


papel e contribuição, 68 


papel estratégico, 81 


Funções 


centrais e de apoio, 34 


de compras, 418 

de perda de Taguchi, 570 


Funil do projeto, 122 


Gargalo, 190 


Geração do conceito, 144 


Gerenciamento 


da demanda, 359 


de operações, 241 


de projeto, 515 


Gerentes de produção, 32 

e melhoramento dos objetivos de desempent 


621 


responsabilidades, 59 


responsabilidades amplas, 55 


responsabilidades indiretas, 55 

Gerentes de projeto, 515 


Gestão 


da cadeia de suprimento, 415, 444 


da capacidade produtiva a longo prazo, 188 


da demanda, 452 


da distribuição física, 416, 425, 445 


de compra e suprimento, 416 


de materiais, 417, 427, 445 

de produção, 117, 540 


do conhecimento, 57, 707, 712 


do rendimento, 361 

eficiente da cadeia, 415 


GiOl"dano, 91 


Globalização, 56, 692 


e administração da produção, 711 


e decisões das operações, 692 


movimento antiglobalização, 692 


Gráfico 

de controle para atributos, 570 


de controle para variáveis, 572 


de Gantt, 332 


Grau 

de automação da tecnologia, 264 


de integração da tecnologia, 266 


Groupe As Maquilage, 574 


Grupe Accor, 618 


Grupo Educacional Rotterdam, 220 
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Grupo GP, 424 


Grupos de foco, 144 


G. Taguchi, 663 


Gurus da qualidade, 662 


Handles and Hinges Ltd (H&H), 582 


Heijunka, 496 


Hemy Ford, 49 


Hewlett-Packard, 616, 667 


Hierarquia do sistema de produção, 42 


Horas extras e tempo ocioso, 357 


Ideal Standard, 402 


Ikea, 30 


Impacto do projeto de produto/serviço em objetivos 

de desempenho, 119 


Implementação 


de iniciativas de TQM, 685 


rle programas de melhoria de TQM, 676 


Incerteza 


de demanda, 317 


no suprimento, 316 


Inputs para produção, 37 


Instalações 


falhas, 629 

Integração vertical, 175, 429 


amplitude, 175 


direção, 175 

e confiabilidade, 177 


efeitos da , 176 


e flexibilidade, 177 


e qualidade, 176 


equilíbrio entre etapas, 176 


e rapidez, 176 


Intel, 285, 286, 287 


Interação com tecnologia por intermediário, 260 

Internet, 253, 422 


e gestão da distribuição física, 426 


Intervalo de tempo, 400 


Investigação de acidentes, 637 


ISO 14000, 702 


ISO 9000, 674 

e TQM, 684 


Jaeger, 554 


Jaguar, 71 


Jeans, 103 


Jidoka, 498 


Jimmy's, 508 


J . M. Juran, 663 


Julgamento 


da contribuição da produção, 66 


da importância para consumidores, 598 


do desempenho em relação aos concorrentes, 

598 


Just in time 


características principais, 502 


definição, 482, 506 


e MRP, 501, 508 


em operações de serviço, 500 


e operações de serviço, 508 


e planejamento e controle, 508 


filosofia , 485 


filosofia de operações, 487 


fornecimento, 493 


para controle interno, 504 


técnicas, 489 


Kaizen, 499, 602 

Kaston pyral Services (KPS), 611, 612, 614, 617, 620 


K. Ishikawa, 663 


KLM Catering Services, 430 


Kwik-Fit, 93 


Latest event time (LET), 533 


LEC (lote econômico) 


crítica da abordagem, 393 


uso de modelos como prescrições, 395 

Lemming Television (LTV), 542 


Lifo (/ast in first out), 327 


Lista de materiais (bill of materiais), 147, 458 


de nível único e escalonadas, 462 


de planejamento, 463 


Little Chef, 500 


Local do trabalho, 290 


Localização 


da capacidade, 177 


da operação produtiva, 195 


importância, 177 


internacional, 694 


objetivos de decisão, 179 


razões para decisões, 178 


técnicas de, 184 


Logística, 445 


Lojas de serviço, 132 


Lombard Direct, 622 




Long Ridge Gliding Club, 108 


L'Oreal, 492 


LTPD (lat tolerance percentage defective), 578 


Macrooperação, 43 


Management information systems (MIS), 255 


Manufacturing resource planning (MRP II), 472 


Manufatura 


integrada por computador (Comput€1'-integrated 

manufacturing - CIM) , 249 


tipos de processos, 129 


Manutenção, 643 


benefícios, 644 


centrada em confiabilidade, 649 


corretiva, 645 


estratégias mistas, 645 


preditiva, 645 


preventiva, 645 


Manutenção produtiva total (TPM), 491, 647 


Máquinas-ferramentas de controle numérico computa
dorizadas (CNC), 243 


Máquinas simples e pequenas, 491 


Marks & Spencer, 396 


Matriz 


da estratégia de operações, 103 


da estratégia de produção, 101 


de perspectiva, 372 


importância-desempenho, 598 


importância-desempenho, zonas de prioridade, 

599 


produto-processo, 132 


QFD, 155 


Mecanismos para detecção de falhas , 636 


Medição 


da capacidade, 350, 374 


da demanda e da capacidade, 346 


da falha , 631, 654 


Medida de desempE!nho, 590 


Medida do trabalho, 723 


e medida do desempenho, 285 


modelos, 724 


técnicas, 727 


Medida e melhoramento do desempenho, 590 


Melhoramento, 587 


administração da qualidade total, 588 


contínuo, 602 


diferenças eliltre revolucionário e contínuo, 603 


melhoramento da produção, 588 
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prevenção e recuperação de falhas , 588 


revolucionário, 601 


Melhoramento da produção, 589 


abordagens, 601 


medida e melhoramento do desempenho, 59 


prioridades, 596 


técnicas, 611 


Melhoria 


da cadeia de suprimentos, 440 


da confiabilidade das operações, 640 


do desempenho da produção, 55 


Merchandising, 427 


Metodologia HilI, 104 


Métodos 


Delphi, 721 


de Taguchi, 158 


do caminho crítico (criticai path method - CPi 

531 


do centro de gravidade, 185 


para ajustar a capacidade, 357 


Microoperação, 43 


Modelo 


da quantidade de lote econômico de produção 

(LEP), 390 


de administração da produção, 58 


tradicional do custo da qualidade, críticas, 672 


Modelos 


analíticos de filas , 370 

de previsão, desempenho, 722 

de regressão, 720 

econométricos, 720 


Monitoramento e controle da operação, 334 


Motorola, 568 


Movimento antiglobalização, 692 


MPS (master praduction schedule), 455 


MRP (materiais requirements planning) , 449 

características principais, 501 


de cicio fechado, 470, 477 


definição, 450, 476 

e JlT, 501 


elementos principais, 476 

extensões do MRP básico, 470 


para planejamento e controle global, 504 


MRP l, 451 


MRP II, 472 


e ERP, 477 


Natureza de planejamento e controle, 313 


atividades, 322 
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Necessidades dos consumidores 

e projeto, 118 


Nestlé, 366 

New United Motor Manufacturing (NUMMI), 282 

Nissan, 181 

Níveis 


de capacidade, 374 

de iluminação do local de trabalho, 293 

de qualidade aceitável (NQA), 578 

de ruído do local de trabalho, 293 

ótimo de capacidade, 188 


Novas tecnologias, 712 

NQA (nível de qualidade aceitável), 578 


Objetivos da produção, 63 

Objetivos de desempenho, 69 


ciclo de vida do produto/serviço, 96 

confiabilidade, 74, 75 

da produção, 68 

e clientes diferentes, 96 

fatores competitivos, 93 

flexibilidade, 75, 76, 77, 78 

impacto do projeto de produto/serviço, 119 

influência do consumidor, 92 

influência dos concorrentes, 96 

prioridade, 92 

qualidade, 70, 71 

rapidez, 71, 72, 73 

representação polar, 81 


Objetivos estratégicos 

amplos para operação, 69 

da produção, entendimento, 54 


OEE (eficácia geral de equipamento), 352 

Operações 


de alto e de baixo contato, 51 

de produção, 48, 52 

de serviço, 131 

produtivas, 59 

tipologia de, 52 

virtuais, 432 


Optimized production technology (OPT), 473 


Organizações sem fim lucrativos, 35 

Original equipment manufacturer (OEM) , 


Outputs do processo de transformação, 40 

Over-booking de capacidade, 362 

Oxfam,712 

Pacote 


de componentes do produto/serviço, 142 

de produtos e serviços, 141 


Padrões 


de desempenho, 592 


de trabalho, 333 

Padronização e modularização 


e projeto, 128 

Pan-Europe Plastics (PEP), 408 


Papel estratégico da produção, 63 


função produção, 64 


P. B. Crosby, 663 


P:D,320 


PDCA 
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