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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar a teoria da produção ao que se refere

à estratégia de produção e competitividade com ótica voltada em estratégia de produção

focada. A teoria ora utilizada foi baseada nos entendimentos estratégicos de Terry Hill

através da utilização da Matriz de Análise Estratégica Produção-Mercado, e suportada por

outros estudiosos da área. Para o desenvolvimento foi utilizada uma metodologia de estudo

de caso onde houve um engajamento de longo período dentro de cada uma das duas

empresas. Através de entrevistas e discussões foi possível colher informações necessárias

para direcionar o trabalho e por atuação direta e constante dentro de cada uma das

empresas foi absorvida e entendida a metodologia e forma de pensar, agir e administrar de

cada uma delas. Por fim conclui-se este trabalho entendendo a necessidade de dar

importância à estratégia de produção focada, não como elemento único, mas como algo a

mais, como fator direcionador das atitudes nas diretrizes e nas decisões dentro da empresa,

tendo por base o conceito de estratégia e competitividade.
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Strategy Issues and supported by the studies of others in this area. The methodology used

for the development of this study was based on observing the engagement between two
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Capítulo 1

Introdução

Este trabalho apresenta uma análise de estratégia de produção na perspectiva da

estratégia de foco abordando um estudo de caso em duas empresas do setor de fibra de

vidro. Parte-se da teoria de estratégia de produção desenvolvida principalmente por

Hayes (1984) e Hill (1993), assim como Skinner (1974), para investigar a evolução das

empresas estudadas na perspectiva da estratégia de produção.

Este capítulo apresenta inicialmente, a contextualização geral de estratégia com

um breve referencial teórico, seguido do objetivo geral do trabalho, continua com a

apresentação da relevância e, por fim, conclui com um tópico final no qual está

apresentada a forma de organização do trabalho.

1.1 Contextualização

A estratégia de produção está diretamente vinculada à estratégia empresarial.

Diferentemente do tema estratégia empresarial, que desde os anos 50, recebe grande

atenção, o tema estratégia de produção ganhou força e importância a partir dos anos

oitenta, Correa & Gianesi (1993).

Segundo Van Der Merwe (2002) o processo de criação e implementação da

estratégia no desenvolvimento do negócio é pensado para consistir em cinco tarefas

gerenciais inter-relacionadas: 1) decidir o que o negócio da companhia será (definir o

foco) e formar a visão estratégica para onde a organização deverá seguir; 2) converter a

visão estratégica e missão em objetivos mensuráveis e alvos para performance; 3)

planejar uma estratégia para alcançar os resultados finais desejados; 4) implementar e

executar a estratégia escolhida; 5) evoluir na performance estratégica.
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Dentro de uma fábrica pode haver divisão entre vários setores, mas dois deles

que devem inter-relacionar-se: o setor da produção e o setor de marketing, Hill (1994).

Segundo Ramos e Araújo (1993), na visão de Hill (1993), Voss (1992), Slack

(1996) assim como para Correa & Gianessi (1993) e Skinner (1985), a finalidade

máxima da empresa é a produção (operações). Sem ela não existe mercado, clientes,

fornecedores, concorrentes, estilo (cultura), sistema, as metas superordenadas,

habilidades, estrutura, estratégia de carteira, cadeia de valores, nem outras atividades

nas empresas.

A formulação de uma estratégia de produção requer o conhecimento de alguns

elementos tidos como essenciais por Slack (1997), Voss (1992) e Hill (1993),

destacando-se: função produção, o conhecimento dos métodos de produção e o arranjo

físico. Segundo Ramos e Araújo (1993) através da produção se pode projetar, adequar,

alinhar e impulsionar o futuro de uma fábrica. Através do marketing pode ser sentida a

capacidade de absorção do mercado em relação aos produtos desenvolvidos e se analisar

e gerar estratégias para se atingir as metas pretendidas.

Da mesma forma que se organiza os fluxos produtivos, estrategicamente pode-se

organizar a configuração da produção em um contexto mais macro, ou seja, a forma

como a própria fábrica esta organizada em função de um alinhamento com o mercado.

As empresas podem ter uma fábrica especializada em um produto foco, ou diversos

produtos com foco no mercado ou nos clientes. Isso vai ao encontro com a estratégia de

foco da organização da produção, o objetivo foco da empresa, e o alinhamento da

empresa com o mercado.

1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo estudar a teoria da produção quanto ao que se

refere à estratégia de produção e competitividade com ótica voltada em estratégia de

produção focada em um estudo de caso de duas empresas.

1.3 Relevância

A área de gestão da produção e operações, internacionalmente denominada

production management, operations management ou ainda industrial management  é
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uma matéria emergente no meio acadêmico. Este trabalho contribui em aportar

discussão teórica para este campo do conhecimento.

Ainda, estudos internacionais como o de  Nieto et al.(1999) e de Slack et

al.(2004) mostram que a temática da estratégia de produção tem sido uma das áreas de

crescente discussão e que têm tido destaque no campo de gestão da produção e

operações.

Daí a importância de se estudar a estratégia de produção de duas empresas

nacionais semelhantes mas com formas gerenciais distintas, sob a ótica da estratégia de

produção focada relacionando suas estratégias aos tópicos estratégicos da matriz de

Terry Hill. Desta forma está se contribuindo com a evolução deste tema para o

desenvolvimento da forma de gerenciar e administrar as empresas.

As tabelas 1.1 e 1.2 apresentam a evolução da importância do tema estratégia de

produção na área de gestão da produção e operações.

Tabela 1.1 Importância de temas em gestão da produção e operações (GP&O), 1960-1998

1960-1979 1980-1989 1990-1998

Ordem Tema Tema Tema

1 Projeto do Trabalho Projeto do Trabalho Estratégia de Operações

2 Projeto de Processos Controle de Estoques Projeto do Trabalho

3 Controle de Estoques Desenvolvimento de Produto Controle de Estoques

4 Introdução a GP&O Introdução a GP&O Desenvolvimento de Produto

5 Programação Linear Programação da Produção Projeto de Processo

6 Programação da Produção Projeto de Processos Introdução a GP&O

7 Planejamento Agregado Estratégia de Operações Gestão da Qualidade

Fonte: Nieto et al.(1999)
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Tabela 1.2 Importância de temas em gestão da produção e operações (GP&O), 2000-2003

Como conteúdo prático (cursos de MBA) Como tema de pesquisa (papers em periódicos)

Ordem Tema Ordem Tema

1 Qualidade e Melhoria 1 Estratégia de Operações

2 Cadeia de Fornecimento 2 Cadeia de Fornecimento

3 JIT / Produção Enxuta 3 Qualidade e Melhoria

4 MRP/ERP 4 Medição do Desempenho

5 Planejamento e Controle 5 Tecnologia de Processos

6 Projeto de Processos 6 Projeto de Produto/Serviço

7 Estratégia de Operações 7 Projeto do Trabalho

8 Capacidade 8 JIT / Produção Enxuta

9 Medição do Desempenho 9 Planejamento e Controle

10 Estoques 10 Projeto de Processos

Fonte: Baseado em Slack et al.(2004)

Especificamente, este trabalho contribui na discussão sobre a manutenção do

trade-off entre alternativas relacionadas a objetivos de marketing e estrutura de

produção, teoria esta que tem apontado para a estratégia de foco como uma das mais

adequadas.

Em termos práticos, este trabalho contribui em agregar ao conhecimento

nacional da área estratégica, um estudo de caso de duas empresas brasileiras, de

propriedade e direção de brasileiros, atuando no contexto do mercado brasileiro.

1.4 Organização da Tese

O capítulo 1 – Introdução - apresenta uma análise de estratégia de produção na

perspectiva da estratégia de foco abordando um estudo de caso em duas empresas. Parte

da teoria de estratégia de produção desenvolvida principalmente por Hayes (1984) e Hill

(1993), assim como Skinner (1974), para investigar a evolução das empresas estudadas

na perspectiva da estratégia de produção. Este capítulo apresenta inicialmente, a

contextualização geral de estratégia com um breve referencial teórico, seguido do

objetivo geral do trabalho, continua com a apresentação da relevância e por fim conclui

com um tópico final onde está apresentada a forma de organização do trabalho.
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O capítulo 2 - Abordagens Estratégicas da Produção - Este capítulo apresenta

uma análise teórica decorrente de uma revisão bibliográfica. Tem como objetivo

fomentar uma discussão crítica de forma geral baseada na ótica dos diversos autores

estudados e pertinentes, no intuito de contribuir como base de fundamento para o objeto

deste trabalho. Neste capítulo são apresentados conceitos de estratégia e de mercado,

sob a ótica dos autores com o objetivo de discutir as funções da produção, estratégia,

tipos de organização da produção e a matriz de estratégia de produção.

O capítulo 3 - Metodologia – Neste capítulo encontram-se tópicos como:

tipologia do estudo que traz ao entendimento do leitor a forma de como está

conceituado o estudo de caso; escolha do caso, que trata à forma como foram analisadas

e escolhidas as empresas e gerado o caso a se estudar; metodologia da coleta de

informação, que fala sobre a conduta utilizada dentro das duas empresas quando dos

momentos de entendimento de seus procedimentos e decisões internas; método de

análise, que trata da matriz base deste estudo.

O capítulo 4 - Resultados da Pesquisa – Como resultado, este capítulo

apresenta e discute o estudo de caso. O objetivo aqui é realizar uma discussão sobre o

objeto de estudo e apresentar o entendimento da estratégia de produção focada que foi

verificada e analisada dentro  das duas empresas estudadas. Este capítulo apresenta a

indústria da fibra de vidro e sua configuração, o estudo realizado e, por fim, apresenta

uma discussão dos resultados em dois tópicos distintos. Para cada uma das duas

empresas, em cada um dos seus dois momentos de suas existências, são analisadas em

suas fases iniciais e atuais.

O capítulo 5 – Conclusões – Este capítulo tem como finalidade aglutinar os

entendimentos discutidos no trabalho, apresentando a conclusão sob a luz da teoria e o

que foi encontrado no decorrer do estudo. Levantar as limitações percebidas e sugerir

desenvolvimento de novos estudos. Este capítulo tem suas subdivisões que apresentarão

a ótica da teoria e o que foi estudado, em seguida a análise do objetivo com a

apresentação das limitações e possibilidades de novos estudos. Por fim apresentam-se as

recomendações dos ambientes estudados e a conclusão final do trabalho.
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Capítulo  2

Abordagens Estratégicas da Produção

Este capítulo apresenta uma análise teórica decorrente de uma revisão

bibliográfica. Tem como objetivo fomentar uma discussão crítica de forma geral

baseada na ótica dos diversos autores estudados e pertinentes, no intuito de contribuir

como base de fundamento para o objeto deste trabalho.

Neste capítulo são apresentados conceitos estratégicos e de mercado, sob a ótica

dos autores no sentido de discutir as funções da produção, estratégia, tipos de

organização da produção e por fim apresentar a matriz de estratégia de produção

baseada em Hill (1994), base geral do trabalho.

2.1 Conceito de Estratégia Competitiva sob a ótica de Porter

Segundo Michael Porter (1986) existem três tipos de estratégias que contribuem

para a competição de uma companhia no sentido de enfrentar as forças competitivas,

são chamadas de estratégias genéricas.

1. Estratégia de liderança de custo;

2. Estratégia de diferenciação;

3. Estratégia de foco.

Porter (1986) destaca que a colocação em prática de qualquer uma destas

estratégias genéricas exige, em geral, comprometimento total e disposições

organizacionais de apoio que serão diluídos se existir mais de um alvo primário. As

estratégias genéricas são métodos para superar os concorrentes em uma indústria.
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Porter (1986) levanta um conceito de Meio-Termo que traduz a colocação da

empresa em um posicionamento intersticial entre as três estratégias genéricas reduzindo

a capacidade competitiva da mesma.

Segundo Porter, as três estratégias genéricas são métodos alternativos viáveis

para lidar com as cinco forças competitivas (ameaça de novos entrantes, poder de

negociação dos fornecedores, poder de negociação dos compradores, ameaça de

produtos e/ou serviços substitutos e rivalidade entre as empresas existentes). Ao

contrário da exposição prévia é que a empresa fracassando em desenvolver sua

estratégia em ao menos uma das três direções – ou seja, uma empresa que fica no

“meio-termo” – está em uma situação estratégica extremamente pobre. Para esta

empresa falta parcela de mercado, investimento de capital e ela resolve fazer o jogo do

baixo custo, da diferenciação (necessária no âmbito de toda a indústria para evitar a

necessidade de uma posição de baixo custo), ou do foco para criar diferenciação ou

posição de custo baixo em uma esfera mais limitada.

Para Porter (1986) a empresa que se fixou no meio-termo é quase garantida uma

baixa rentabilidade. Ou ela perde os clientes de grandes volumes, que exigem preços

baixos, ou deve renunciar a seus lucros para colocar seu negócio fora do alcance das

empresas de baixo custo. Entretanto, ela também perde negócios com altas margens – a

nata – para as empresas que enfocaram metas de altas margens ou que atingiram um

padrão de diferenciação global. A empresa no meio-termo provavelmente também sofre

de uma cultura empresarial indefinida e de um conjunto conflitante de arranjos

organizacionais e sistemas de motivação.

Por fim Porter (1986) ainda expõe que a estratégia de foco é utilizada para focar

em um determinado grupo comprador, um segmento de linha de produtos, ou um

mercado geográfico. Este tipo de estratégia visa atender muito bem ao alvo determinado

e que cada política funcional é desenvolvida levando-se isto em conta.

Porter (1986) expõe que, a estratégia de foco visa atender bem o alvo

determinado, e cada política funcional é desenvolvida levando-se isto em consideração.

Por assim dizer, esta estratégia repousa na premissa de que a empresa é capaz de atender

seu alvo estratégico (objetivo foco),mais efetiva e eficientemente do que os
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concorrentes que estão competindo de forma mais ampla, como conseqüência a empresa

atinge a diferenciação por satisfazer melhor as necessidades de seu alvo particular, ou os

custos mais baixos na obtenção deste alvo, ou ambos.

2.2 Fundamentos de Estratégia de Produção

Segundo Skinner (1974) uma fábrica que tenha sua produção focada em um mix

de produtos específicos para um nicho de mercado em particular terá um desempenho

de melhor qualidade que uma fábrica convencional que tenha uma missão de produção

mais ampla.

Isso se dá porque seus equipamentos, sistemas de suporte, e procedimentos

podem concentrar-se nas tarefas limitadas de um conjunto de consumidores, seus custos

e especialmente suas despesas são menores do que as de uma fábrica convencional.

Uma fábrica pode tornar-se uma arma competitiva por que sua aparelhagem inteira está

focada para realizar uma tarefa de produção em particular demandada pela estratégia

global da companhia e pelos objetivos de marketing. Não se deve desconsiderar que a

melhor configuração de um negócio é aquela em que a empresa dispõe de um mix de

produtos focados mas que atenda a vários mercados, podemos citar: motores, cabos de

aço, produtos químicos, molas, etc.

Dentro das fábricas, os gerentes podem fazer da função produção uma arma

poderosa pela notável realização de uma ou mais medidas do desempenho da produção.

Mas, segundo Skinner (1974) o que os gerentes precisam questionar é: a) em que

medida eles precisam ser especialistas, b) quais as prioridades: custos, qualidade, tempo

de produção, confiabilidade, mudanças de programas, introdução de novos produtos, ou

baixo investimento.

Para Skinner (1969) na medida em que os profissionais da área de produção

estão voltados as questões operacionais e não para os aspectos de ordem estratégica,

seus interesses tendem a estar concentrados nas operações diárias da fábrica:

programações, custos e qualidade aceitável. Já o nível executivo, por vezes, considera

não estar adequado para o assunto além do não reconhecimento de que, um sistema de
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produção, envolve escolhas que definem uma alternativa competitiva e que deve estar

de acordo com os objetivos estratégicos da organização.

A produção focada deve derivar de uma estratégia corporativa explicitamente

definida, que esteja enraizada no plano de marketing da corporação. Portanto, a escolha

do foco não pode ser feita independentemente do pessoal da produção. Ao invés, deve

ser o resultado de uma análise dos recursos da companhia, forças e fraquezas,

posicionamento na indústria, avaliação dos movimentos dos competidores, e previsão

dos futuros motivos e comportamentos dos consumidores.

Muitas companhias têm a idéia que uma boa planta é a que possui um baixo

custo de fábrica, mas não é bem assim. Dependendo da forma como se gerencia isto,

pode-se ter sérios problemas em qualidade, distribuição, flexibilidade e outros pontos

onde se queria reduzir custos.

Algumas companhias optam por fazer muitas coisas em uma única fábrica e

organização, tudo em nome do baixo custo de investimentos e equipamentos,

expandindo seus resultados. Elas adicionam produtos, mercados, tecnologias, processos,

níveis de qualidade e serviços de suporte os quais entram em conflito, competem entre

si e oneram os custos. Ainda contratam mais mão-de-obra para controlar e gerenciar

estes processos tornando-os cada vez mais complexo e difícil de mantê-los. Desta forma

percebe-se que só se pode readquirir a força competitiva, quando parar o processo de

aumento desta complexidade e crescimento do corpo de mão-de-obra para este

gerenciamento.

Skinner (1974) sugere que a fábrica focada produzirá mais, venderá a preço

inferior, e rapidamente ganhará vantagem competitiva além do complexo da fábrica.

Pois a fábrica focada tem um trabalho melhor porque as repetições e concentrações das

tarefas nas áreas específicas permitem que sua força de trabalho e seus gerentes tornem-

se efetivos e experientes nas tarefas exigidas para o sucesso. A fábrica focada torna-se

gerenciável e controlável.

Skinner (1969) diz que quando uma empresa falha no reconhecimento da relação

entre as decisões da produção e as estratégias da corporação, a empresa pode si
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encontrar seriamente suportada em um sistema produtivo não competitivo e que

consuma muito tempo para mudanças. Sugere em seus estudos que haja um tipo de

produção: “top-down” essa abordagem inicia com a companhia, a estratégia

competitiva e as metas para definirem a política da produção. Suas pressuposições é que

somente quando a política base da produção estiver definida possa então os

especialistas, engenheiros industriais, especialistas em relação do trabalho e

especialistas de informática ter o guia necessário para desempenhar seus trabalhos.

Vokurka (2000) expõe que as prioridades competitivas entre, a fábrica focada e

não focada foram comparadas em seus estudos, mas não detectou nenhuma diferença

entre suas estratégias, já que ambas enfatizaram as mesmas prioridades, como:

oferecimento de uma qualidade consistente, promessa confiável de entrega do produto,

prover rápida distribuição, e gerar produtos de alta performance. Conclui de modo geral,

que as fábricas focadas possuem produtos finais com maior padronização e poucas

variações. Isto reflete em um número de set up na produção também reduzido. O

processo da fábrica focada tem melhor fluxo produtivo, possibilitando um grau de

automação mais elevado. A fábrica focada possui uma menor variação das exigências

de distribuição por parte dos consumidores. Assim a combinação do fluxo produtivo, da

automação industrial, menor número de produtos, menor variação das exigências por

parte dos consumidores reflete em um grupo de pessoal de suporte também menor

dentro da fábrica focada.

Por fim Vokurka (2000) em acordo com as idéias de Skinner (1974), indica que

o conceito de uma fábrica focada pode ser muito benéfico para a organização, pois na

maioria dos casos esta configuração focada possui melhores indicadores de performance

que uma fábrica de produção não focada. Sua melhor performance nas medidas

operacionais relativas a custo, qualidade, fidelidade e velocidade sobressaem, mas a

maior importância é que a performance da fábrica focada é melhor em toda a escala

financeira, incluindo níveis de lucro, retornos e crescimento.

Ramos e Araújo (1993) mostram em seu trabalho que parte dos problemas

competitivos das empresas está em sua concepção estratégica em termos de produção e

marketing. As escolhas de estratégia de marketing adotadas, em geral, não são
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condizentes com estratégias de produção consistentes, o que pode levar as empresas a

terem dificuldades competitivas. Isto em empresas pequenas é menos grave na medida

em que a mesma pessoa toma a decisão pela estratégia de marketing e produção. Uma

vez haja outra pessoa auxiliando em um destes setores isto pode levar a uma

inconsistência de foco estratégico trazendo conflitos para o setor de produção e

estratégia da empresa.

Barros Neto e Fensterseifer (2002) colocam que a estratégia da produção

consiste em um padrão de decisões referentes à função produção, que devem ser

coerentes com a estratégia competitiva da empresa e com as outras funções que a

compõe, como: marketing, recursos humanos, setor financeiro, etc.. Observa-se ainda

que o estabelecimento da estratégia de produção pelas empresas inicia-se pela definição

de suas estratégias competitivas de acordo com o mercado em que atuam.

 Barros Neto, Fensterseifer e Formoso (2002) expõem que embora haja várias

formulações de estratégia de produção propostas por autores como: Slack, Hill, Hayes

entre outros, são prescritivos, generalistas e desenvolvidos, na maioria das vezes, para

grandes empresas de manufatura que se diferenciam substancialmente das empresas de

pequeno porte, com estas apresentando algumas peculiaridades que vão influenciar no

processo de formulação de estratégias empreendido pelas empresas. Por exemplo, a

forte presença do líder que administra as empresas dentro de uma estrutura familiar e

toma decisões baseadas na intuição. Como conseqüência, as empresas adquirem uma

alta flexibilidade de adaptação às mudanças conjunturais, fazendo com que trabalhem

de forma incremental.

Barros Neto e Oliveira (2002) a garantia e consistência, entre as decisões

tomadas por uma empresa, são umas das principais armas para que a mesma obtenha

uma vantagem competitiva. A estratégia de produção busca oferecer meios para a

empresa organizar suas decisões, de tal forma a dar suporte ao atingir uma melhor

posição competitiva no mercado no qual se insere. Este suporte é oferecido através da

consistência entre as decisões estratégicas e as dimensões competitivas priorizadas pela

empresa. Uma estratégia de produção efetiva não é necessariamente aquela que leva à



12

eficiência máxima, ou à engenharia perfeita, mas, antes disso, é aquela que promove

consistência entre as potencialidades, as políticas e a vantagem competitiva do negócio.

Segundo Slack (1996) a função produção é a central para a organização porque

produz os bens e serviços que são a razão de sua existência, mas não é a única nem,

necessariamente, a mais importante. Além da função produção, a organização possui

três outras funções principais: marketing, contábil-financeira e desenvolvimento. As

funções de apoio são: recursos humanos, compras e engenharia.

Para Hayes (1984) a função produção se divide em categorias de decisões da

estratégia da produção sendo quatro categorias de decisões estruturais e quatro de

decisões infraestruturais.

Tabela 2-1 Categoria de decisões estratégicas da produção

Categoria de decisão Itens

Tecnologia Equipamentos, Automação, Encadeamento

Integração Vertical Direção, Magnitude, Balanceamento

Capacidade Quantidade, Tempos, Tipos

Instalação Tamanho, Localização e Especialização

Mão de Obra Níveis de habilidade, Política salarial, Segurança do empregado

Qualidade Prevenção de Defeito, Monitoramento, Intervenção

Planejamento de Produção / Controle
de Materiais

Política de suprimentos, Centralização, Regras decisórias

Organização Estrutura, Sistema Controle / Recompensa, Regras da Direção

Fonte: Baseado na Tabela 2-2, Hayes 1984, pág.31

As categorias estruturais são: capacidade, instalações, tecnologia e integração

vertical. Isto porque de forma geral elas são difíceis de desfazer ou reverter uma vez que

esteja implementada, geram um investimento de capital real e substancial e exigem

investimentos para alterá-las ou amplia-las.  E um último aspecto, tem deixado muitas

organizações confiar em seus orçamentos como mecanismo primário para rever e filtrar

as decisões estruturais da produção.
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As categorias infraestruturais são: mão-de-obra, qualidade, planejamento de

produção / controle de materiais e organização. São categorias geralmente consideradas

mais “táticas” que por natureza são unidas por aspectos operacionais específicos do

negócio e geralmente não exigem altos investimentos de capital.

Hayes e Wheelwright (1984) raramente uma organização fará mudanças básicas

em uma dessas categorias, mas dependendo da indústria e da firma é provável que fará

pelo menos uma decisão que cairá dentro de uma destas categorias. É importante que

estas decisões tomadas ao longo da organização sejam consistente com outras decisões

tomadas em outros pontos no momento e dentro de outras categorias e que seus

resultados acumulativos sejam os objetivos das categorias estruturais e infraestruturais

da produção.

Hayes (1984) assim como a estratégia de uma unidade de negócio envolve

mudanças, geralmente tornam necessárias que todas essas decisões em suas categorias

estejam em sintonia, ou sejam, que elas sejam consistentes entre si. Encontra-se como

causa da “crise de produção” as políticas da produção e as pessoas do negócio –

trabalhadores, supervisores e gerentes – que tem tornado incompatível as decisões. A

organização da produção é crucial, porque ela é que mantêm junta e resguardada as

prioridades em seus lugares e uni as categorias estruturais e infraestruturais da fabrica

como uma arma competitiva.

Hayes (1984) trata dos aspectos estratégicos no sentidos de orientar a visão para

grandes empresas, mas que devido a se tratar de estratégia de produção e categorias

funcionais estruturais e infraestruturais, também existente em empresas de pequeno e

médio porte, pode-se utilizar em escala menor tais conceito desde que estejam

resguardadas as devidas proporções entre elas.

2.3 Estratégia de Produção e Marketing – o enfoque de processos e volume de

vendas

2.2.1 Funções do Negócio

Hayes (1984) em seus estudos distingue 3 níveis de atuação profissional na

gestão da produção: 1) o especialista técnico (engenheiro de produção); 2) gerente de
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produção (gerentes dos setores da fábrica) e 3) gerente geral (responsável pelo

andamento de toda a organização). Neste trabalho o foco principal será na terceira

categoria, nível gerencial mais alto, pois a ótica analisada está baseada no terceiro nível

de função.

Figura 2-1 Interface da produção com outras funções

O esquema básico das várias funções do negócio pode ser analisado pela figura

acima, onde se têm as funções, processos e níveis estruturais do negócio. Pode-se

perceber pela figura apresentada o inter-relacionamento entre o marketing, as vendas e a

função produção quando do desenvolvimento das tecnologias de processos.

Hayes e Wheelwright (1984) descrevem que as causas possíveis para que uma

indústria migre da posição de conforto para uma zona de ameaça, são fatores como:

relaxamento em sua área de P&D, posicionamento cômodo do nível gerencial e talvez a

principal, não considerar a área de produção uma arma estratégica da empresa.

Wheelwright (1984) tem o conceito de que a produção será um dos fatores

definidores da estratégia empresarial, sendo três os elementos fundamentais: uma

orientação dominante, um padrão de diversificação e uma perspectiva de crescimento.

Considera ainda que existam três níveis estratégicos: corporativos, empresariais e

funcionais. Em acordo com a linha de Hayes (1984) percebe-se a delimitação de

Processos Produtos Consumidores

Produção Mercado Vendas

Fornecedores

Compra

Gerência de
Materiais

Engenharia e Desenho de Produtos

Gerência Geral

Gerência de
Produtos

Gerência de
Mercado

Funções

Integrativas

Funções

Tradicionais

Fonte: Figura 7-1, Hayes 1984,  pág.198
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coincidência com os objetivos estratégicos empresariais, focando um padrão de decisão

em direção de tornar a produção uma vantagem competitiva e alcançar assim os

objetivos estratégicos no todo.

Segundo Hayes (1984) anteriormente a relação entre a função produção e os

consumidores, eram feitas pelas forças de vendas que entravam em contato direto com

os consumidores que podiam realizar seus pedidos diretamente às fábricas através de

seu pessoal de vendas. Todo esse processo era supervisionado pelo gerente de geral

quando havia a necessidade de uma intervenção mais apurada. Devido ao aumento

gradativo no volume e complexidade das tarefas organizacionais, houve um aumento na

importância de integração produção/consumidor, desenvolvendo-se então a função de

marketing a qual tem a importância de realizar a união entre esta relação.

Como Hayes (1984) demonstra, a função de marketing tem a performance de

coordenação entre a produção e as vendas. Mas não menos importante sua atuação junto

às outras funções como: as preocupações do gerente geral, dos projetistas de produtos e

engenheiro de fábrica, estando sempre voltada aos níveis operacionais e gerenciais.

2.2.2 O Ciclo de Vida do Produto

Mais intimamente ligada ainda ao mercado, esta função, encontra-se no dever de

perceber as modificações e exigência do mercado alterando e acompanhando o ciclo de

vida do produto.

Fonte: Figura 7-3, Hayes 1984, Pág.203

Figura 2-2 Característica importante do ciclo de vida do produto

para a tecnologia do processo de produção

Tempo

Volume
Anual de
Vendas

Início Rápido
Crescimento

Maturação Renovação ou
Declínio
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Tabela 2.2 Características de variedade e volume de acordo com o ciclo de vida do produto

 Início
Rápido
Crescimento

Maturação Declínio

Variedade de
Produto

Grande Variedade
Aumento da
Padronização

Emergência do
Projeto Dominante

Alta Padronização -
Característica de
Renovação

Volume/modelo
de Produto

Baixo Volume
Aumento do
Volume

Alto Volume Alto Volume

Fonte: Hayes e Wheelwright, 1984

A figura 2.2 descreve segundo Hayes (1984) os diferentes estágios do ciclo de vida

do produto que possui quatro etapas de desenvolvimento: 1) início; 2) rápido

crescimento; 3) maturação e 4) comodato ou declínio e estão diretamente ligadas ao

volume e estrutura da produção:   1) volume de produção,   2) variedade de produtos,

3) estrutura da indústria e 4) forma dominante da competição.

Hayes (1984) cita  que a produção tem maior interesse na decisão que possa afetar

do mesmo modo as seguintes variáveis: produto customizado x padronizados, volume

por modelo, e a média de tempo antes da obsolescência ou substituição. Dada essa

perspectiva, o ciclo de vida do produto pode ser usado para resumir as exigências do

consumidor e produto, e que devem ser satisfeitas pela função produção e tecnologia de

produto.

Hayes (1984) destaca de acordo com a figura do ciclo de vida do produto acima,

que a maturação do mercado em geral guia alguns competidores, aumentando a

concentração da indústria, e a competição está baseada mais no preço e distribuição que

simplesmente nas características do produto. E como durante a competição entre as

empresas o foco muda nos diferentes estágios do ciclo de vida do produto, as exigências

de produção também mudam.

Segundo Hayes (1984) o conceito do ciclo de vida do produto fornece um sistema

para pensar sobre, ambas, a evolução do produto através do tempo e o tipo de segmento

de mercado que são bem parecidos no desenvolvimento dos vários pontos no tempo. O
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ciclo de vida do produto também precisa mudar as suas prioridades que governam o

comportamento da produção, como a evolução dos mercados e produtos.

Por fim Hayes (1984) sugere uma maneira na qual a interação do ciclo de vida

do produto e o ciclo de vida do processo podem ser representados.

2.2.3 A Matriz Volume X Processo

Na matriz abaixo apresentada, as linhas representam os maiores estágios nos

quais os processos de produção passam de um sistema flexível para uma forma

sistêmica e mais rígida. Por sua vez as colunas representam as fases do ciclo de vida do

produto que progridem de uma vasta variedade até uma produção padronizada, com

pouca variação de produtos.

Estrutura do Processo
/ Estágio do Ciclo de

Vida do Processo

I Baixo
Volume e

Padronização

II Muitplos
Produtos e

Baixo Volume

III Alguns
Produtos
Maiores e

Alto Volume

IV Alto Volume,
Padronização e

Comodatos

I Job Shop
Gráficas

comerciais

II Lote
Equipamentos

Pesados

III Linha de Montagem
Montagem

de
Automóveis

IV Fluxo Contínuo
Refinaria de

Açúcar

Fonte: Figura 7-5, Hayes 1984, Pág. 209

Figura 2-3 Cruzamento do estágio do ciclo de vida do produto e  processo
- Matriz produto X processo -

Nessa matriz Hayes (1984) representa a união do processo de produção com a

visão do produto, levando em consideração o volume e flexibilidade do sistema

produtivo como  um todo.

Cada tipo de organização do processo de produção possui características que

conduzem a uma melhor escolha variedade/volume.

Projeto (Project)

Segundo Hayes (1984) a organização por projeto, é utilizada por empresas que

produzem produtos extremamente customizados e exigem a entrada de uma grande
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quantidade de recursos. Os produtos produzidos por este tipo de organização, são

geralmente feitos sob medida e geralmente uma única vez, isso eleva o custo de

produção ao se comparar com os outros tipos de organização.

A padronização neste tipo de organização raramente é utilizada, e as tarefas são

geralmente separadas e as responsabilidades são inerentes de cada setor que se envolve

nas diferentes etapas.

Job Shop

O processo de Job Shop é encontrado em empresas que trabalham com pequenos

tamanhos lotes de produtos, mas em uma variedade de lotes muito grande. Isso exige do

sistema produtivo uma configuração diferente e uma seqüência de passos no processo.

O processo de Job Shop, geralmente necessita de grandes quantidades de

produtos no inventário de processo, tornando assim difícil saber a localização precisa,

quantidade e qualidade do produto quando ainda se encontra em processo produtivo.

Outra característica deste tipo de organização é o tempo que se leva para

completar o processo de produção inteiro. Geralmente é muito mais longo que o

somatório dos tempos das tarefas individuais de produção.

Assim pode-se verificar que o Job Shop é muito flexível em termos de

variedades de produtos produzidos, linha de fluxo da produção e recursos usados, mas

geralmente é difícil se calcular sua capacidade, já que a mesma dependerá diretamente

do mix que se está produzindo no momento. Do ponto de vista do consumidor este tipo

de organização produz mais rapidamente e economicamente que o tipo project.

Lote (Batch)

O processo de produção por lote tem em sua principal essência a padronização

de um trabalho de Job Shop. Trata-se de uma produção com uma determinada linha de

produtos estáveis e cada um é produzido em lotes padrões e em tempos

predeterminados.

Hayes (1984) observa que a maioria dos produtos neste tipo de sistema segue o

fluxo de produção padronizado dentro da fábrica e o volume de modelo por produto não
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justifica ainda a implantação de equipamentos dedicados para uma simples classe de

produtos, e ainda permite o negócio usar um processo mais especializado, ao mesmo

tempo em que é menos flexível que o Job Shop.

Embora o sistema de lotes tenha alguma similaridade com o Job Shop, ele

tipicamente tem menos variedade de produtos que o sistema anterior. Como resultado

disto a localização de um trabalho específico se torna mais fácil de ser apontada na

produção.

Linha de Montagem (Assembly Line)

Segundo Hayes (1984) este tipo de tecnologia de produção em um sistema de

trabalho é utilizado para produzir um alto volume de produtos com alta padronização

entre eles.

Em muitos casos a linha de montagem necessita de tarefas anteriores onde os

insumos básicos são provenientes de um outro setor ou fábrica. Estes produtos são

produzidos em sistema de Projeto, Job Shop ou Lote e depois seguem para o centro

onde serão montados, ou seja, vão para a linha de montagem.

Neste sistema de produção Hayes (1984) afirma que a linha de montagem pode

ser programada para a produção de um único tipo de produto em alta escala ou ainda

produzir uma variação destes produtos, mas desde que eles possuam um alto grau de

padronização em sua montagem, aceitando-se pequenas variações na linha de

montagem.

Um outro aspecto não menos importante segundo Hayes (1984) neste sistema

produtivo, é que o tempo de ciclo de cada tarefa individual, torna a tarefa de cada

trabalhador dependente da atividade dos outros trabalhadores anteriores na linha de

produção. Isto segundo Hayes (1984) leva a responsabilidade crítica do gerente em

manter a linha trabalhando de forma suave e harmoniosa.

Para isto é necessário um planejamento dos produtos a serem produzidos, a

entrada de materiais constante e a manutenção dos equipamentos para mante-los

trabalhando sem paradas.
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Fluxo Contínuo (Continuous Flow)

Este tipo de processo produtivo Hayes (1984) entende como sendo o mais

especializado e inflexível de todos os citados. Neste, semelhante a linha de montagem, a

produção possui suas tarefas previamente programadas e o processo pode ser quase que

totalmente automatizado.

Este sistema segundo Hayes (1984) possui equipamentos extremamente

dedicados e pode tornar-se altamente caro alguma mudança no produto produzido ou

em sua taxa de produção, uma vez que implica em quase todo o sistema de produção. A

tarefa chave do gerente de produção deste sistema é manter as altas taxas de utilização

dos equipamentos no intuito de reduzir os custos da produção em função do volume.

2.4 Estratégia de Produção e Marketing – o enfoque do produto

2.4.1 A visão estratégica de Hill

Tabela 2.3 Assuntos estratégicos da produção nas decisões corporativas

Estratégia de Produção
Objetivos

Corporativos
Estratégia de

Mercado

Ganhadores e
Qualificadores no

Mercado Local
Escolha de
Processo

Infraestrutura

Crescimento

Sobrevivência

Lucros

Retorno de
Investimentos

Outros Aspectos
Financeiros

Mercado de
Produtos e
Segmentos

Gama

Mix

Volume

Padronização/
Customização

Nível de Inovação

Liderança /
Seguidor

Preço

Qualidade

Entrega

Demanda

Cores

Produtos

Projetos

Imagem da Marca

Suporte Técnico

Suporte Pós-
Venda

Escolha de
Alternativa de
Processos

Trade-offs

Inventário de
Processos

Fazer ou
Comprar

Tamanho

Timing

Localização

Suporte

Planejamento e
Controle

Qualidade e
Controle

Sistemas de
Engenharia na
Produção

Procedimentos

Compensação

Estrutura de
Trabalho

Estrutura
Organizacional

Fonte: Tabela 2-1, Terry Hill 1994, Pág. 28

A tabela acima descreve claramente o conceito de desenvolvimento da estratégia

de produção segundo o conceito de Terry Hill (1994). Nesta tabela Hill(1994)
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desenvolve cinco passos para a estratégia sendo eles: 1) Objetivos corporativos, 2)

Estratégia de Mercado, 3) Ganhadores e qualificadores de pedidos, 4) Escolha de

Processos e 5) Infraestrutura.

O ponto central da visão de Hill (1994) é que a estratégia de marketing é unida à

estratégia de produção através do produto.

2.3.2 O processo de desenvolvimento da estratégia de produção

Para Hill (1994) as companhias exigem uma estratégia baseada não somente em

mercado, produção, nem alguma outra função, mas, uma que abrace a interface entre as

estratégias funcionais e o mercado que o negócio serve ou pretende servir.

Executivos seniores precisam entender todas as entradas estratégicas

incorporadas, sem este entendimento as resoluções entre os conflitos e desacordos das

perspectivas funcionais não podem ser completamente investigadas, conseqüentemente,

as funções individuais devem orientar os conflitos envolvidos.

Na integração estratégica unindo a produção e marketing , segundo Hill (1994)

não há atalho, há cinco passos básicos que auxiliam. São eles: 1) Definir os objetivos

corporativos; 2) Determinar as estratégias de mercado para conhecer estes objetivos; 3)

Avaliar como diferentes produtos qualificam-se em seus respectivos mercados e

ganham pedidos em relação aos concorrentes; 4) Estabelecer o mais apropriado

processo de produção desses produtos (escolha de processo); 5) Prover a infraestrutura

de manufatura para suportar a produção.

Desta forma Hill (1994) traduz estes tópicos organizados segundo a tabela 2-3, e

resume a forma que cada um deste devem ser interpretados.

1) Passo 1 – Objetivos Corporativos:

As entradas da estratégia corporativa, precisam ser consistentes aos objetivos do

negócio. As essências básicas desta consistência são duas: 1) Proporcionar uma base

clara da direção estratégica, para o negócio e demonstrar a consciência estratégica e a

vontade estratégica essencial para o sucesso corporativo; 2) Definirá as fronteiras e

parâmetros de mercado contra as quais as várias entradas podem ser mensuradas e
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estabelecidas congruência, assim promovendo o trajeto de forma coerente com o

planejamento corporativo.

2) Passo 2 – Estratégia de Mercado:

A estratégia de mercado precisa ser desenvolvida e estar em consonância com os

objetivos corporativos e freqüentemente irá incluir os seguintes passos: 1) Planejamento

de mercado e unidades controles, que precisam ser implementados no sentidos de

coordenar os mercados e produção que tenha características semelhantes; 2) Analise

situacional do mercado de produto que inclui: a) Determinar volumes atuais e futuros;

b) Definir usuários finais; c) Avaliar padrões comportamentais dos compradores; d)

Examinar práticas e tendências da indústria; e) Identificar os competidores chaves e

rever a posição relativa do negócio; 3) Identificar o mercado alvo e assentir com cada

um dos objetivos.

3) Passo 3 – Ganhadores de Pedido:

O critério ganhador de pedido é uma tarefa estratégica da produção, que deve

promover aspectos melhor que a função produção de seu concorrente.

Como uma função, o marketing terá uma visão importante e essencial, mas não é

somente a visão ou de forma alguma deveria si deixar dominar pelas resoluções da

estratégia corporativa. Em essência, o marketing deve vir da produção, pois é

estabelecido por determinar os critérios, ganhadores e qualificadores de pedido, que a

produção necessita prover.

O procedimento é, na realidade, perguntar ao mercado questões que exijam

resposta da produção. Portanto esse passo é a essencial união entre as propostas e

compromissos de mercado da corporação e o processo e infraestrutura da produção

necessárias para suporta-las.

4) Passo 4 – Escolha do Processo:

A produção pode escolher dentre diversos tipos aquele que melhor se adapte ao

tipo de produto a ser produzido. A chave para esta escolha está no volume e nos

critérios ganhadores de pedidos envolvidos. Cada escolha deve refletir os aspectos

mercadológicos atuais e futuros relativos a cada produto fabricado.
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5) Passo 5 – Infraestrutura:

A infraestrutura da produção consiste do não processamento das características

dentro da produção. Ela norteia os procedimentos, sistemas, controles, sistemas de

compensação, estruturas de trabalho, assuntos organizacionais e com o que esteja

envolvido fora dos aspectos de processo da produção.

2.3.3 Ganhadores de pedidos e qualificadores

Os conceitos qualificadores e ganhadores de pedidos são dados por Hill (1994)

como sendo: a) Qualificadores são aqueles critérios que uma companhia deve satisfazer

um consumidor para ele considera-la como uma possível fornecedora; b) ganhador de

pedidos é aquele critério que os compradores consideram imprescindível e que o levam

a se decidir efetivamente pela compra do produto daquela companhia.

Hill (1994) para prover os qualificadores uma empresa necessita apenas de ser

boa competidora, mas para prover um ganhador de pedido esta empresa deve ser melhor

que seus competidores.

Para Hill (1994) o procedimento para estabelecer um ganhador de pedido e um

qualificador, provém da interface essencial entre o marketing e a produção, pois um

negócio deve entender seus mercados do ponto de vista de ambas funções.

Classicamente as companhias falham em distinguir claramente as perspectivas entre o

mercado (negócio) e mercado (funcional).  Essa falta de clareza é verificada por

exemplo, quando os objetivos corporativos e a estratégia de mercado são atendidos e as

empresas param de questionar suas estratégias, com a falsa suposição de que a visão de

comercialização do mercado é desta forma por que é assim que ele é, ou seja, não há o

que fazer.

Freqüentemente as companhias descrevem seus negócios como composto de

relativamente amplo segmento e fazem a pressuposição que todos os produtos dentro do

segmento tem o mesmo ganhador de pedido porque tem nomes similares, são vendidos

para os mesmos consumidores, ou pertencem ao um mesmo segmento de mercado, mas

os produtos na verdade tem ganhadores de pedidos diferentes e uns tem mais

ganhadores de pedidos do que outro além de mudarem o tempo todo.
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A menos que uma companhia reconheça essas diferenças não alcançará o nível

de clareza essencial para aumentar o entendimento do negócio e qual a base das

principais decisões de investimento.

Para Hill (1994) a forma de ganhar essa percepção é a seguinte: O marketing é

requisitado para separar o negócio dentro de diferentes segmentos, de acordo como eles

são percebidos, então se escolhe uma amostra de produto e/ou consumidor para

representar tais segmentos de mercado e estabelecer dois períodos futuros para cada um

deles, pois eles podem não representar as mesmas características do momento em que

ele foi escolhido.

O passo seguinte é subsidiar o marketing com informações sobre o volume de

venda atual e sua previsão no sentido representar os produtos escolhidos, baseados no

momento atual e futuro. Quando estas informações estiverem concatenadas o marketing

identifica os ganhadores e qualificadores de pedido relevantes para cada um dos

produtos e/ou clientes escolhidos. Desta forma a informação agora pode promover as

entradas iniciais para o debate estratégico.

Em troca, a opinião do marketing será contestada, por outras funções e por

informações relativas aos assuntos evidenciados pela seleção e pela importância ligadas

à relevância dos ganhadores e dos qualificadores. Isso habilita a companhia a ter uma

visão mais esclarecedora e informada do que a produção deve ter para competir

eficientemente no mercado escolhido.

Somente quando isso for claramente entendido a estratégia de produção pode ser

formulada e se tomar decisões apropriadas sobre o investimento no processo e

infraestrutura.

2.5 A estratégia de foco

Na metodologia para delinear uma estratégia de foco, Hill (1994) segue alguns

passos para a aplicação do conceito de foco.

2.5.1 Formas de abordagens para focar a produção (Hill)

Segundo Hill (1994) há três formas de focar a produção:
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1. Baseada em produto e/ou mercado. Esta forma orienta alguns pontos

importantes da produção, no qual os equipamentos estarão destinados a um

grupo particular de consumidores ou então a um grupo genérico de produtos.

2. Baseada em processos. Esta forma, segundo Hill (1994), destina-se a ganhar

vantagens como especialização concentrada da produção e melhoria com a

utilização dos processos produtivos.

3. Baseada nos ganhadores de pedidos: Este tipo de abordagem estabelece

produtos para uma unidade em particular onde a produção precisa prover aos

produtos dois conceitos base: o ganhador de pedido e o qualificador.

Ramos e Araújo (1993) colocam que a caracterização da estratégia de produção

atual é feita partindo da premissa de Mintzberg (1993) que a formulação e

implementação da estratégia, estão além do caráter formal. Não é necessário que uma

empresa tenha formulado em papel sua estratégia de produção para que ela exista. A

estratégia pode ser manifestada na forma de conduzir a empresa.

Por Hill (1993) a existência da estratégia estaria, assim, relacionada à definição

por parte da empresa das características dos produtos ou da empresa que lhe conferem

capacidade de competir e ganhar pedidos. Os critérios competitivos servem como

parâmetros para caracterizar o posicionamento estratégico atual. São eles: qualificadores

e ganhadores de pedidos.

2.5.2 Configuração de Fábrica Dentro de Fábrica (PWP)

Hill (1994) entende como a configuração ideal, uma fábrica com a produção

individualmente focada para as necessidades do mercado e organizada em função de

uma das três formas de abordagens da produção já mencionadas. Mas isso não ocorre

com freqüência, por dois motivos básicos.

1. Na maioria das empresas, elas mesmas já possuem seus próprios terrenos,

com investimentos em prédios, equipamentos, fábrica, escritório e demais

instalações necessárias a seu funcionamento.

2. Com a mudança do negócio existe o real perigo da falta de associação da

complexidade da produção com o foco que gradualmente poderia permear o
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ambiente da fábrica. A reorganização é forçada pelo tamanho inicial da

fábrica, por sua localização geográfica e pela dificuldade de distribuição dos

seus produtos, envolvida. Os processos, a infra-estrutura e provavelmente a

flexibilidade de toda a empresa, poderão ser uma vantagem para a

companhia.

Hill (1994) ainda conclui que embora este segundo aspecto não possa ser o

maior motivo em muitas companhias, o primeiro certamente é.

A configuração de fábrica dentro da fábrica (plant-with-a-plant (PWP)) na ótica

de Hill (1994) é adotar uma divisão real da fábrica, embora no mesmo local, podendo

ter entradas separadas, locais de produção específicos e equipamentos também

separados e/ou específicos para aquela produção agora focada.

Isso segundo Hill (1994) reduz a unidade produtiva, tornando-a mais enxuta e

suas tarefas por conseqüência mais gerenciáveis, atraindo assim ambas as vantagens de

foco e tamanho.

A produção focada cria uma estrutura na qual cada planta fabril possui seus

próprios equipamentos, concentram todos os elementos das tarefas de produção

compreendendo seus processos e infra-estruturas. Os processos são desenvolvidos em

suas linhas industriais com cada uma das tarefas específicas. Hill (1994) entende que

isso não somente fornece ganhos significantes em sustentar, qualificar e conhecer o

critério ganhador de pedidos, mas também  reduz a probabilidade do foco está sendo

minado, fato este, conhecido como: regressão de foco.

2.5.3 Focar - Metodologia na ótica de Hill

1. Revisão do Processo

Segundo Hill (1994) o primeiro passo é a tarefa de revisar os processos

produtivos existentes para identificar qualquer processo que seja caro duplicar. Podendo

ser desde um processo em particular como: tratamento térmico, polimento, acabamento

ou até todo um processo completo exigido para a produção de todo um produto.

Hill (1994) define que essa técnica de varredura pelo processo, identifica os

obstáculos que possam existir ao se migrar de uma economia de escala para o foco
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como base de configuração da fábrica. E por fim o processo que não deveria ser

duplicado reterá suas características de processo por lotes ou economia de escala.

2. Identificando os ganhadores de pedidos e qualificadores da produção

Este é o segundo passo que segundo Hill (1994) identifica os ganhadores de

pedidos e qualificadores relacionados com a produção. Isso formará a base para

determinar alguma reorganização da produção, dado os obstáculos identificados no

processo de revisão.

3. Reorganização do Processo

Segundo Hill (1994) neste passo a reorganização do processo está completa. Os

processos são alocados e fisicamente movidos para o ajuste das unidades de linha com

as exigências dos produtos relativas a habilidade e capacidade. As linhas que não são

duplicadas mantêm suas características de processo por lotes ainda baseada em

economia de escala.

4. Reorganização da infra-estrutura

Por fim Hill (1994) estipula este como sendo o último estágio de preocupação

revendo as exigências das diferentes unidades de produção. A escolha, enquanto reflete

necessariamente o mercado de cada unidade, deve ser moderada pela consciência dos

obstáculos e princípios.

Hill (1994) define ainda que neste estágio as companhias transferem recursos

existentes alocando suportes relevantes e especialistas em funções com habilidades e

capacidades para cada unidade focada. Isto dá o suporte para orientar as atividades

particulares necessária a cada diferente parte do negócio.

2.6 Papel da produção na estratégia

A função operacional produção pode assumir três papeis particularmente

importantes dentro das empresas: 1) apoiar a estratégia empresarial; 2) servir como

complementadora da estratégia; 3) ser impulsionadora da estratégia empresarial. Estes

são papeis que justificam a existência da função produção em uma organização,

segundo a ótica de Slack (1997) e Skinner (1985).
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Ramos e Araújo (1993) colocam que a função produção tem por finalidade

fornecer as condições necessárias (apoio) para permitir que a empresa atinja seus

objetivos estratégicos. A função produção/operação é na prática, quem implementa

grande parte da estratégia, que vista e analisada no comportamento da produção, ou

seja, a produção faz acontecer as declarações contidas na estratégia (implementação). A

função produção pode também assumir um papel de impulsionadora da estratégia

empresarial, neste caso seu objetivo é proporcionar vantagem competitiva em longo

prazo: fazer melhores produtos, mais rápido, em tempo hábil, maior variedade de mix e

mais baratos do que os concorrentes. A produção da empresa é que promove direta ou

indiretamente o sucesso em longo prazo da empresa e que representa a proteção final da

competitividade – seu maior objetivo é fazer melhor, fabricar produtos melhor e

entregar serviços melhor do que outras operações similares.

Produção como seguidora

“Apropriada para a estratégia”

Produção como executora

“Implementadora da estratégia”

Produção como líder

“Impulsionadora da estratégia”

Produção            Estratégia

        Estratégia

Produção  Produção  Produção

Estratégia             Produção

A produção deve apoiar a

estratégia

A produção faz a estretégia

acontecer

A produção como fonte de

vantagem competitiva

Figura 2-4 Os três papeis da função produção

Fonte: Figura 2-2, Slack 1997, Pág. 67

Tubino (2002) coloca em suas pesquisas o comportamento das empresas em

priorizar os critérios de desempenho, bem como tomar medidas relacionadas às áreas de

decisão estrutural e infra-estrutural pode ser considerado uma ação reativa. A

formalização da estratégia de produção, embora seja perfeitamente aplicável ao setor

por ele estudado (vestuário) são completamente desconhecidas. Naquele ambiente

organizacional as empresas vivenciam um ciclo vicioso. Como não existe uma

estratégia competitiva formalmente definida, inexiste a formalização da estratégia de

produção. Tal quadro limita a adoção de programas de melhorias ou a implantação de

técnicas modernas de gestão adequadas às empresas e que contribuam para
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permanecerem ativas no novo ambiente industrial. Além disso, a falta de um

direcionamento estratégico leva a tomada de decisões de curto prazo, ou mesmo ao uso

de recursos desnecessários, podendo prejudicar, a longo prazo, a capacidade de

competição da empresa.

Para Costa (2002) o termo dimensões competitivas tem sido citado na

bibliografia, entretanto não há uniformidade entre os autores. Podem ser encontrados

outros termos com o mesmo sentido, por exemplo, objetivos de desempenho da

manufatura (Slack, 1993) ou critérios competitivos (Correa & Gianesi, 1995).

Para Costa (2002) o conceito de dimensões competitivas traz consigo o sentido

de que a empresa pode competir em diversos caminhos, além de simplesmente ter o

preço de seus produtos como diferencial. Os objetivos do desempenho definem o que as

operações de manufatura estão tentando atingir para serem competitivas. As várias

atividades da manufatura são as formas pelas quais os recursos são gerenciados para

níveis aperfeiçoados de desempenho.

Wheelwright e Hayes (1985) definem que na prática os desafios dos gerentes são

mais complexos que o sugerido pela simples diferença entre “fraquezas” e “forças” da

produção. A função produção não deve apenas servir, deve servir bem. Há tipos

genéricos de regras gerais que a função produção deve aplicar na companhia, e estas

regras são vistas em estágios ao longo de um desenvolvimento contínuo, que não são

mutuamente exclusivos.

O primeiro estágio representa uma “neutralidade interna” orientada em direção a

produção. Os altos gerentes consideram a função neutra, incapaz de influenciar no

sucesso competitivo. Conseqüentemente, eles procuram apenas minimizar algum

impacto negativo que possa ter. Eles não esperam da produção algo positivo, até

desencorajam-na de tentar.

Este estágio tipicamente vê a capacidade da produção como o resultado direto de

algumas decisões estratégicas sobre: capacidade, instalações, tecnologia e integração

vertical. Gerentes dão pouca ou nenhuma importância estratégica para tais assuntos

infraestruturais, política de mão-de-obra, planejamento e sistemas de controle e
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melhoria incremental do processo. Quando surgem assuntos estratégicos envolvendo a

produção os gerentes geralmente chamam consultores externos por acreditarem que

falta experiência necessária dentro da sua própria organização da produção.

No estágio 2, as companhias procuram uma competitividade ou “neutralidade

externa”, na dimensão da produção, algo mais que a “neutralidade interna” do estágio 1.

Os gerentes das empresas do segundo estágio consideram  as decisões de

alocação de recursos como o mais efetivo meio de tratar o maior assunto estratégico da

produção. Pesados investimentos para ganhar vantagem competitiva são geralmente

usados em caso de novos produtos, investimentos na produção são primordialmente

defensivos e corte de custos é natural. Tais gerentes são geralmente empreendedores

somente quando a negligência tem se tornado óbvio.

No terceiro estágio a organização espera ativamente suportar e fortalecer a

posição competitiva da produção. Assim de acordo com a figura 2-5, essas organizações

vêem a produção como “encorajadores internos” que a contribuição deriva dela e é

ditada pela estratégia global do negócio. Essa contribuição inclui: filtrar as decisões

para ter certeza que são consistentes; traduzir a estratégia em termos significantes;

procurar consistência dentro da produção através de um cuidadoso sistema de

investimentos; estar atento aos desenvolvimentos e mercados; formular uma estratégia

de produção completa com objetivos e missões para nortear a produção.

Companhias freqüentemente chegam ao estágio 3 como uma conseqüência

natural de seus sucessos em desenvolver uma estratégia de negócio baseada em um

processo de planejamento formal e o desejo de suportar aquela estratégia em todas as

áreas funcionais. Outra característica das companhias que estão no estágio 3, é que seus

gerentes de produção compreendem profundamente as regras e procuram entender a

estratégia de negócio e o tipo de vantagem competitiva que seu negócio possui .

Wheelwright e Hayes (1985) concluem que o quarto e mais progressivo estágio

de desenvolvimento da produção surge quando a estratégia competitiva repousa em um

grau significante na capacidade produtiva da companhia. Isto não significa que a

produção dita a estratégia para o resto da companhia mas somente a estratégia deriva
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dos esforços coordenados entre as funções emergentes. A produção tem muita

importância entre elas.

Também é notada na figura 2-5, que a regra de produção das companhias do

estágio 4 é “externamente encorajadora” e que se espera trazer uma importante

contribuição para o sucesso competitivo da organização. Para esse sucesso em especial

tem-se: Ela antecipa o potencial e novas práticas e tecnologias e procura adquirir

experiência em termo geral antes de suas implicações serem completamente

apresentadas; dar  credibilidade e influenciar a produção a extrair todo o potencial das

oportunidades; colocar igual ênfase nas atividades estruturais e infraestruturais como

fontes potenciais de melhoria contínua e vantagem competitiva; desenvolver de forma

ampla os planos os quais capacitam a produção ser esperada para gerir regras

significantes para os objetivos estratégicos da companhia.

Wheelwright e Hayes (1985) explicam que dentre todos os estágios o mais

difícil e complexo para se ultrapassar é quando se migra do nível 3 para o 4. Neste

ponto uma grande demanda de esforço é exigida, pois envolve mudanças na forma de

pensar dos outros setores. As diferenças entre o nível 3 e 4, não devem ser subestimadas

pois no estágio 3 as considerações da produção são levadas à estratégia do negócio, mas

a função por si só ainda é vista como reativa e não como fonte potencial de vantagem

competitiva. No estágio 4, já implica em uma profunda mudança nas regras da produção

e na sua imagem e na visão dos gerentes de outros setores.
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Estágio 1

Minimizar o potencial
negativo da produção

“internamente neutra”

Consultores externos são chamados para tomar
decisões sobre assuntos estratégicos da produção;

Interno, detalhado sistema de controle da produção
são meios primários para monitorar a performance da
produção;

A produção é mantida flexível e reativa.

Estágio 2

Alcançar paridade com os
competidores

“externamente neutra”

“Prática da indústria” é seguida;

O planejamento horizontal para decisões de
investimento na produção é estendido parar
incorporar o único ciclo do negócio;

Investimento de capital é o meio primário para obter
com a competição a vantagem competitiva

Estágio 3

Prover apoio de
credibilidade para o negócio

“internamente encorajador”

Investimento na produção são filtrados para
consistência com a estratégia do negócio;

Uma estratégia de produção é formulada e possuída;

De forma geral o desenvolvimento da produção e
tendência são dirigidas sistematicamente

Estágio 4

Possuir uma produção base
como vantagem competitiva

“externamente encorajador”

Esforços são feitos para antecipar o potencial de
novas práticas e tecnologias;

A produção está envolvida “na frente” na maioria das
decisões de mercado e engenharia (vice-versa)

De forma geral os programas são procurados para que
se adquira capacidades e avanço necessários.

Figura 2-5 Estágios do Papel Estratégico da Produção

Fonte: Exhibit I, Harvard Business Rewiew, 2001, Jan-Fev 1985

Alves Filho at alli (2002) a escolha da estratégia competitiva assim como a

estratégia de produção deve ser o resultado de uma análise do ambiente (cliente,

fornecedores, competidores, mercado, etc.) e dos pontos fortes e fracos da própria

empresa. As prioridades competitivas necessárias para competir com sucesso deveriam

refletir então a estratégia de negócio e também fornecer o critério ou missão que,

juntamente com as áreas de decisão, seriam avaliadas. Essas prioridades, também

denominadas Dimensões Competitivas ou Missões da Produção, devem compor (no

âmbito da produção) um conjunto consistente de diretrizes que orientarão os programas

das áreas de decisão (estruturais e infra-estruturais) a serem implementados pela função

produção da empresa.

LIRA et al (2002) entende que o conceito de estratégia de produção surge da

necessidade em integrar o processo operacional de uma unidade produtiva ao processo
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decisório global da empresa. Uma vez definida qual ou quais dimensões competitivas a

empresa pretende priorizar, devem ser traçadas, dentro da estratégia de produção, as

chamadas “áreas de decisão na produção”, que estão relacionadas por Hayes com os

aspectos estruturais, como: capacidade de produção, instalações, tecnologia e integração

e como aspectos infra-estruturais da produção, como: política, prática de RH, garantia,

controle de qualidade, etc. com o objetivo de melhorar continuamente a posição dentro

das dimensões competitivas escolhidas pela empresa.

Segundo Almeida Cunha (2002) as estratégias de uma empresa podem ser

resultantes de um processo de planejamento (plano) ou padrão de comportamento

estabelecido pelas decisões tomadas pela empresa (padrão). As estratégias empresariais

por essência são padrões de comportamento que se formam a partir de decisões ou ações

já realizadas pela organização, ações que emergem sem um planejamento prévio, mas

em função da mudança ambiental. Porém, essas decisões sempre têm uma certa dose de

intenção. A estratégia funcional, por sua vez deve dar suporte à estratégia da empresa e

apoiar as outras estratégias funcionais para a consecução dos objetivos empresariais (o

foco). Os exemplos mais típicos de estratégias funcionais são: produção, marketing,

finanças, pesquisa e desenvolvimento e recursos humanos. É importante ressaltar que,

independente da classificação hierárquica, a estratégia busca adaptar a empresa ao

ambiente externo.

Segundo Maheshkumar (2003) as linhas de pesquisa das estratégias operacionais

tem se preocupado em  focar o alinhamento das prioridades estratégicas em função dos

níveis hierárquicos – corporativos, negócio e funcionais – e seus impactos na

performance. O consenso estratégico é alcançado quando os níveis de empregados

dentro de uma empresa concordam no que há de mais importante para a organização, o

alinhamento das prioridades competitivas através da organização da produção.

Especificamente, Boyer e McDermott apud Mahershkumar (2003) definem o

consenso estratégico como: “o nível de concordância dentro de uma organização

resguardando a importância relativa de custo, qualidade, entrega e flexibilidade para as

metas operacionais da organização”. A concordância ou alinhamento é importante não

somente no desenvolvimento das estratégias, mas também em sua implementação. O
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alinhamento estratégico com os objetivos é importante para os ajustes e

desenvolvimento dos sistemas interno da empresa.

Segundo Souza (2002) no momento em que haja uma hierarquia estratégica em

uma organização, esta deve ser compreendida pelos diversos setores funcionais, desde a

estratégia corporativa, passando pela estratégia do negócio até chegarmos nas

estratégias funcionais. Portanto, a estratégia funcional do setor produtivo está

diretamente relacionada à estratégia do negócio e pode contribuir assumindo um dos

seguintes papéis: apoio para a estratégia empresarial, implementação da estratégia

empresarial e impulsão da estratégia empresarial.

Para Slack (1996) salienta que todos os setores, produção, marketing, finanças,

pesquisa e desenvolvimento entre outras, precisarão traduzir os objetivos do negócio em

termos que têm sentido para eles e precisam determinar a melhor forma de organizar os

recursos para apoiá-los.

Para Slack (1996) a primeira responsabilidade de qualquer equipe de

administração da produção  é entender o que está tentando atingir. Isso envolve dois

conjuntos de decisões. O primeiro implica o desenvolvimento de uma visão clara do

papel exercido pela produção na organização e a definição de como essa função deve

contribuir para o atingimento dos objetivos organizacionais a longo prazo. O segundo

inclui a tradução dos objetivos  organizacionais em termos de implicações para os

objetivos de desempenho de produção. Incluímos nos objetivos de desempenho de

produção a qualidade dos bens e serviços, a velocidade em que eles são entregues aos

consumidores, a confiabilidade das promessas de entrega, a flexibilidade para mudar o

que é produzido e o custo de produção.

Segundo Slack (1996) para o desenvolvimento de uma estratégia de produção, 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 organização.

Shafer e Oswald (1996) denotam que há implicações importantes para a

estrutura organizacional, eles recomendam que as empresas adotem uma estrutura

vertical ao  contrário da horizontal, visto que este posicionamento forma a base para
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uma estratégia de produção focada no produto. A produção focada pode resultar em um

incremento na eficiência da planta produtiva, a exemplo de célula de manufatura que

compartilham as exigências de processo e são agrupadas em produtos familiares que

necessitam de operações e equipamentos semelhantes. Isto se estende então até o

produto final dentro da área dedicada, mantendo o foco produtivo.

Neves (2002) entende que as estratégias de produção são planos de longo prazo

referentes a cada área de atuação. Os critérios de produção proporcionam à empresa o

alcance dos objetivos (foco) definidos na estratégia empresarial. A alta gerência precisa

entender o processo de mudança e utilizar, de forma focada, as estratégias, tornando-se

mais hábil no trabalho de planejar.

2.7 Conclusão

Durante a exposição deste capítulo foram apresentadas as idéias de vários

autores os quais demonstram em seus estudos a importância que se deve dar ao tópico:

Estratégia. Dentro da estratégia nota-se que uma variedade de assuntos que podem e

devem ser analisados, mas no trabalho, quer se evidenciar a importância da estratégia de

foco como ponto relevante dentro da estratégia de produção.

Ao longo deste referencial, nota-se que a produção focada deve derivar de uma

estratégia corporativa explicitamente definida e que esteja em consonância com a

estratégia de marketing da empresa no sentido de vir a somar e evitar conflitos dentro

do contexto de decisões estratégicas e reduzir as vantagens competitivas da empresa.

Também foi colocado, que Skinner (1974) sugere que uma fábrica que tenha

foco em suas atitudes e decisões produzirá mais, venderá a preço inferior, e rapidamente

ganhará vantagem competitiva.

Nota-se também de acordo com as idéias já expostas que Barros Neto e

Fensterseifer (2002) colocam que a estratégia da produção consiste em um padrão de

decisões que devem estar coerentes com as estratégias competitivas da empresa e sem

conflito, ou seja, alinhadas com as outras funções que a compõe: marketing, recursos

humanos, financeiros, etc.
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Por fim como base geral para o estudo de caso utiliza-se o modelo de Terry Hill

sobre a estratégia de produção que utiliza uma abordagem no sentido de unir as decisões

de produção com o marketing corporativo.

Figura 2-6 Como os ganhadores de pedidos unem as decisões do marketing

corporativo com a estratégia de produção

Fonte: Figura 2-4, Hill 1994, Pág. 30

Tal modelo propõe que como função, o marketing tem uma importante e

essencial visão. Mas ele não é somente uma visão, e de forma alguma deveria ser

deixado para dominar as decisões da estratégia corporativa. O domínio funcional, não

importa de que origem, é prejudicial às necessidades empresariais de hoje e deve ser

evitado. Esta perspectiva é estabelecida determinando os ganhadores de pedidos que a

produção deve prover. O procedimento é, em realidade, fazer questionamentos da

função de marketing que a função produção deve responder. Então, nota-se que o

vínculo essencial está entre os compromissos e propostas incorporadas ao marketing e o

processo e infra-estrutura da função produção necessários para suportá-los.



37

Capítulo  3

Metodologia da Pesquisa de Campo

Este capítulo tem como ponto principal discorrer sobre a metodologia utilizada

no processo do desenvolvimento deste estudo de caso, no sentido de esclarecer os

procedimentos e entendimentos adotados no decorrer do trabalho.

Neste capítulo encontram-se os tópicos: tipologia do estudo que tipifica e traz ao

entendimento do leitor a forma de como está conceituado o estudo de caso; escolha do

caso, que trata da forma como foram analisadas e escolhidas as empresas e gerado o

caso a se estudar; metodologia da coleta de informação, que fala sobre a conduta

utilizada dentro das duas empresas quando dos momentos de entendimento de seus

procedimentos e decisões internas; método de análise, que trata da matriz base deste

estudo.

3.1 Tipologia do Estudo

Como pesquisa, o estudo de caso contribui para a compreensão dos fenômenos

individuais, organizacionais, sociais e políticos. Não surpreendentemente, o estudo de

caso vem sendo uma estratégia comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na

ciência política, na administração, no trabalho social e no planejamento, Yin (1983).

Segundo Voss et al. (2002) a pesquisa de estudo de caso tem sido um dos

métodos de pesquisa mais poderosos em gestão de operações, inclusive no

desenvolvimento de novas teorias, sendo usado amplamente na pesquisa realizada na

Europa, mas sendo menos comum nos Estados Unidos.
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O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes. O

estudo de caso conta com muitas técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas

acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no repertório de

um historiador: observação direta e série sistemática de entrevistas. Novamente, embora

os estudos de casos e as pesquisas históricas possam se sobrepor, o poder diferenciador

do estudo é sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências –

documentos, artefatos, entrevistas e observações (Yin, 2001).

Ainda segundo Yin (2001) um estudo de caso é uma investigação empírica que

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,

especialmente quando os limites do fenômeno e o contexto não estão claramente

definidos. A pesquisa de estudo de caso pode incluir e mesmo ser limitada às evidências

quantitativas, não devendo ser confundido com uma pesquisa de abordagem qualitativa.

Segundo Handfield e Melnyk (1998) apud Slack et al.(2002) a pesquisa de

estudo de caso pode ser classificada em exploratória, de construção de teoria, para testar

teorias, para estender ou refinar teorias. De acordo com esta classificação, este estudo de

caso é do tipo de testar uma teoria já conhecida.

3.2 Escolha do Caso

Devido ao relacionamento já existente junto a empresa “A”, foi verificada a

oportunidade de uma atuação profissional conjunta com um estudo de caso com

objetivo de estudar a teoria da produção quanto ao que se refere à estratégia de

produção e competitividade com ótica voltada em estratégia de produção focada.

Isto ficou mais evidente no momento que uma análise prévia identificou que a

empresa “A” estava passando por uma situação de mudanças e problemas competitivos.

Assim foi desencadeada uma série de situações onde se percebeu que as dificuldades

apontadas não se tratavam apenas de ordem financeira, mas de decisões, de

competitividade, de processos e produção e que tendia ao campo da estratégia de

produção.



39

Com base nesta situação pré-existente, desenvolveu-se uma estrutura para a

formulação do trabalho com as características de um estudo de caso. O processo de

acompanhamento junto à empresa foi realizado com base em uma metodologia para a

coleta de informação, método de análise e cronologia dentro do estudo de caso.

3.3 Metodologia da Coleta de Informação

Como metodologia para a coleta de informação procurou-se entender

primeiramente o processo de surgimento e desenvolvimento da empresa “A”.

Com o surgimento da empresa “B” realizou-se uma outra coleta, em separado,

com a mesma metodologia aplicada na empresa “A” para que existisse um padrão.

Dividiu-se assim a metodologia em dois tópicos, um para a empresa “A” e outro para a

“B”.

3.3.1 Metodologia na Empresa “A”

O início do processo deu-se por uma análise no setor de produção, com

entrevistas, indagações e participação do processo. No que se pôde perceber havia uma

forma confusa de organização dentro da empresa, pois se verificou a presença de uma

organização seriada e uma outra organização de produção por lotes, concomitantemente.

Foi realizado um acompanhamento geral nos diversos setores da empresa.

Utilizou-se de entrevistas, participação de decisões do dia-a-dia e conversas

direcionadas aos funcionários de forma a traçar a conjuntura existente não só no setor

analisado, mas no processo fabril de forma geral.

Após este longo processo inicial que se pode chamar de: aprendizado do

processo e dos fatos geradores de conflitos, passou-se a analisar um outro nível

hierárquico dentro da fábrica: o nível gerencial, no qual foi dada atenção aos

supervisores e coordenadores do processo fabril.

Neste momento verificou-se, através de entrevistas e reuniões que deveria ser

dada uma importância maior a este nível dada à quantidade de informações que tinham

a fornecer para a sustentação deste trabalho, pois foi deste setor, que saiu informações

que contribuíram com as conclusões do trabalho.
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O processo de entendimento do setor fabril, desde o colaborador do posto de

trabalho dedicado até o nível de supervisão e coordenação levou basicamente sete meses

– tabela 3-1– quando as informações se consolidaram.

 Em seguida, avançou-se em direção ao staff industrial, no sentido de ratificar os

fatos coletados durante o estudo no setor fabril. O processo de análise junto ao corpo

gerencial e a direção deu-se através de entrevistas com questionamentos mais diretos no

sentido de se coletar cada ponto de vista dos gerentes e diretores e entender à linha de

pensamento destes dirigentes e o objetivo foco da empresa.

As reuniões realizadas com a alta administração foram suficientes para se

concluir que havia algo em conflito, mais precisamente, entre a forma de pensar e como

realmente estava sendo administrada a empresa “A”.

Com os dados prosseguiu-se com o processo de pesquisa, no qual o corpo

gerencial começou a participar mais fortemente nas decisões estratégicas da diretoria

culminando com uma decisão estratégica de importância relevante para a empresa,  a

parceria entre as empresas “A” e “B”.

O processo final de entendimento da forma como a empresa “A” estava sendo

dirigida e como ela deveria ser dirigida levou aproximadamente 12 meses, segundo

demonstrado na tabela 3-1, pois a maior barreira foi verificar que internamente existiam

duas empresas que necessitavam de administrações diferentes e que eram administradas

de forma conflitantes pelo mesmo administrador geral. Uma empresa de processamento

de fibra de vidro e uma outra de desenvolvimento de tecnologia em saneamento.

Com o início da parceria entre as duas empresas, um novo ciclo de entrevistas,

foi desencadeado, mas desta vez, no sentido de coletar informações da empresa “B”.

3.3.2 Metodologia na Empresa “B”

O conhecimento da empresa “B” foi mais rápido e objetivo, pois esta empresa

encontra-se bem administrada e bem orientada.

No início do processo, o corpo fabril desta unidade tinha procedência da

empresa “A” devido à parceira desenvolvida entre ambas, desta forma a produção não

foi pesquisada já que havia sido feito seu estudo quando os funcionários estavam sob o
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comando da empresa “A”. Daí a justificativa de não se realizar novas entrevistas, sob

pena de repetição de discussões, sem agregar novos dados. Ocorreria demanda de tempo

desnecessário sem haver benefícios que justificassem novos investimentos em

entrevistas neste setor.

As entrevistas foram desenvolvidas juntamente ao corpo dirigente.

Durante as entrevistas, verificou-se como uma constante dentro da organização a

clareza dos objetivos da empresa “B”, pois esta, sempre explicitou que possuía dois

pontos básicos: 1) uma unidade em São Paulo destinada aos processos industriais,

tubulações e conexões que atendia a um nicho específico de clientes e 2) uma outra

unidade em Natal que estava sendo implantada com o objetivo básico de

industrialização de equipamentos para saneamento e tubulação e conexões para

saneamento.

Durante o processo de estudo interno dentro da empresa “B” foram questionados

os pontos que poderiam levar ao esclarecimento de algo que apontasse inconsistência,

como: Qual o foco da empresa?, O que a empresa tem como produto principal?, Onde

se pretende atuar no mercado local?, Quais processos produtivos estão sendo adotados?

Dentre outras questões que indicou que o direcionamento e o posicionamento desta

empresa em seu nicho de mercado está bem definido e entendido.

Tabela 3-1 Tempo mínimo de vivência nos setores, usado para pesquisa

LOCAL Empresa A Empresa B

Produção 7 meses 3 meses

Gerencia Produção 2 meses 1 mês

Gerencia Administrativa 2 meses 2 meses

Direção 1 mês 2 meses

3.4 Método de análise

Nesta análise expõem-se as características individuais de cada uma das duas

empresas de processamento de PRFV que tomamos como base para este estudo de caso.

Na análise das características das duas indústrias estudadas, trataremos os aspectos da

estratégia de produção segundo Terry Hill, quando ele demonstra em sua matriz de

análise estratégica produção-mercado os pontos importantes a serem verificados, são
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eles: Objetivos corporativos, Estratégia de mercado, Ganhadores e qualificadores de

pedidos, Escolha do processo e Infraestrutura.

A matriz de análise estratégica foi escolhida para analisar cada um dos cinco

tópicos relevantes à estratégia produção-mercado. Suas subdivisões são objeto de

análise para que ao final do estudo se tenha o perfil do foco estratégico da empresa. Pois

através desta análise pode-se verificar a consistência entre o foco da empresa e a forma

que a mesma vem sendo administrada.

Tabela 3-2 Matriz de análise estratégica produção-mercado

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento
Mercado de
produtos e
segmentos

Preço
Escolha de
Alternativas

Suporte
Funcional

Sobrevivência Gama Qualidade
Contrapartida
na escolha do
Processo

Produção

Lucro Mix Entrega
Regras de
Inventários

Controles

Retorno de
Investimento

Volume
Aumento de
Demanda

Fazer ou
Comprar

Procedimentos
Burocráticos

Outras Medidas
Financeiras

Padronização x
Costumização

Opções Capacidade Compensações

Nível de
Inovação

Variedade de
Produtos  

Estrutura de
Trabalho

Liderança x
Seguidor

Design
Estrutura
Organizacional

  Imagem   

Suporte Técnico

Suporte Pós
Venda

Fonte: Tabela 2-1, Terry Hill, Pág. 28
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Capítulo  4

Resultado e Discussão do Estudo de Caso

Este capítulo tem em seu desenvolvimento a apresentação e discussão do estudo

de caso. O objetivo aqui é realizar uma discussão sobre o objeto de estudo e apresentar

o entendimento da estratégia de produção focada que foi verificada e analisada dentro

das duas empresas estudadas.

Este capítulo apresenta a indústria da fibra de vidro em seu momento inicial

estendendo-se para a configuração que foi encontrada e, por fim, apresenta uma

discussão dos resultados em dois tópicos distintos para cada uma das duas empresas em

cada um dos dois momentos de sua existência, onde são analisadas em sua fase inicial e

em sua fase mais madura.

4.1 Indústria do Plástico Reforçado com Fibra de Vidro – P.R.F.V

A indústria de Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV) ou mais

conhecida como fibra de vidro, caracteriza-se por se tratar de uma indústria flexível

quando focada em produtos de baixa escala ou altamente padronizada quando focada

em produção de alto volume. Dentro de seu sistema produtivo, ela pode ou não dispor

de avanços tecnológicos fazendo uso de máquinas que potencialize o trabalho humano,

mas que ainda assim, não dispensará mão-de-obra experiente para este tipo de processo.

Embora existam equipamentos destinados a otimizar o processo de laminação

(ato em que a fibra de vidro é impregnada com resina) aumentando a eficiência do

operário, este tipo de indústria ainda não conseguiu se desvencilhar da necessidade do
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artesão, pois dentro de seu processo produtivo se encontram classes como: o artesão de

molde e o artesão laminador, que utilizam processos manuais.

A indústria do PRFV pode ser dividida em duas vertentes muito distintas quanto

à utilização deste tipo de plástico no mercado de consumo. Primeiro, listam-se produtos

não industriais como, por exemplo: piscinas, cadeiras, mesas e outros utensílios que na

grande maioria das vezes ofuscam a grande versatilidade do Plástico Reforçado com

Fibra de Vidro (PRFV) para a engenharia. A outra face deste tipo de plástico é quando

se faz a utilização deste, no setor industrial, onde são produzidos, tanques de pequeno e

grande porte, tubulações de baixa e alta pressão, conexões e outros diversos tipos de

equipamentos de classe industrial, no uso da engenharia.

Um outro fato a se levar em consideração neste tipo de indústria é que seus

componentes de matéria-prima são os mais variados, pois neles encontramos insumos

não perecíveis e insumos com validade determinada, além desta característica o fato do

seu material ser praticamente 60% plástico termo-fixo, o processo torna-se praticamente

sem a possibilidade de recuperação dos refugos, sendo sua grande maioria não

reciclável. Em casos muito específicos, pode haver reaproveitamento de pequenas

porções do rejeito.

Outra característica básica deste tipo de indústria é a forma como sua produção

está organizada, pois no ato de se produzir um equipamento são geradas várias fases de

processos individuais para no final ser realizada a montagem do conjunto, dando uma

boa alternativa para a utilização do conceito plant-with-a-plant já discutida quando da

abordagem dos conceitos de Terry Hill.

4.2 Configuração da Indústria

Atualmente, este tipo de indústria encontra-se em um estágio de

desenvolvimento relativamente bem posicionado quando comparado com outros tipos

de indústrias de plásticos e polímeros. No PRFV encontramos desde o processo de

moldagem por laminação manual até o processo por impregnação em moldagem a

vácuo, centrifugação e prensagem.
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Este tipo de indústria está inserido em um mercado extremamente competitivo,

já que compete com o plástico PVC, Poliuretano, Ferro Fundido, Aço, etc, pois todos

estes materiais são utilizados para a fabricação de tanques, tubos e conexões

competindo entre si no mesmo nicho de mercado. A indústria do PRFV tem

constantemente sofrido discriminação, por falta de conhecimento das pessoas que

especificam os materiais de fabricação. Além do desconhecimento das fantásticas

características deste tipo de plástico, existem também fatores como: projetos, tabelas e

definições já consolidadas dos produtos concorrentes versus aos processos iniciantes do

PRFV.

Com o crescimento, a indústria de PRFV tem se dividido em uma configuração

básica de três segmentos: 1) Industrial que atende todo o setor das indústrias na

fabricação de reservatórios e tubulações para os processos industriais, 2) a doméstica e

Lazer como: piscinas, mesas, cadeiras, lixeiras e 3) Saneamento básico com tubulações

de grandes diâmetros e altas classes de pressões, equipamentos como filtros para

tratamento de água e reatores para tratamento de esgoto que vão desde pequeno porte

para residências até grande porte que tratam a água e o esgoto completo de uma grande

cidade.

Para atender a industrialização destes produtos estas fábricas de laminados em

PRFV, se moldam e suas características de configuração fabril são peculiares a cada um

dos segmentos, mas em sua maioria são dos tipos: “Job Shop” e “Batch”. Modelos

detalhados a seguir.

Na indústria de fibra de vidro encontram-se várias formas de configuração e

distribuição organizacional dentro do seu processo produtivo, mas em geral, a

organização da produção configura-se mais fortemente em dois modelos básicos, Job

Shop ou Batch.

4.2.1 Indústria tipo Job Shop

Esta configuração de indústria foi verificada dentro do processo produtivo da

empresa “A”, pois ela trabalha com pequenos lotes de produtos, às vezes até lote
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unitário,  mas com uma ampla gama de produtos que a qualificam para o processo Job

Shop.

 Também foi apontado que durante o processo produtivo da empresa “A”, existe

um considerável volume de produtos e insumos localizados dentro do processo de

produção que dificulta o inventário e a localização das peças individualizadas que estão

sendo produzidas, característica deste tipo de processo, Job Shop.

Embora tenha se percebido que o Job Shop traz tais dificuldades, ainda é flexível

quando se tem uma variedade de produtos produzidos. A característica da linha de fluxo

da produção em função dos recursos utilizados geralmente é difícil se calcular sua

capacidade produtiva, pois esta, dependerá diretamente do mix que se está produzindo

no momento. Do ponto de vista fabril este tipo de organização produz mais rapidamente

e economicamente que um processo do tipo project.

4.2.2 Indústria tipo Lote (Batch)

Esta configuração de indústria foi verificada com mais propriedade no processo

produtivo da empresa “B”, pois trabalha com lotes definidos, menos variedade de

produtos, uma padronização mais elevada e tempo de industrialização predefinido.

Percebe-se também que os produtos da empresa “B” seguem um fluxo industrial

bem mais padronizado dentro da fábrica e que o volume de modelo industrializado por

produto embora não justifique a implantação de máquinas de alta tecnologia

extremamente dedicada ao processo, permite que se utilizem processos especializados e

menos flexíveis que o processo de Job Shop visto na empresa “A”.

Embora o sistema de lotes (batch) tenha alguma similaridade com o Job Shop,

ele tipicamente tem menos variedades de produtos que o sistema anterior. Como

resultado disto à localização de um lote ou produto específico dentro do processo

produtivo torna-se mais ágil.

4.3 Estudo da Empresa “A”

Esta empresa iniciou os seus trabalhos como muitas começaram no segmento do

PRFV, realizando pequenas vendas comerciais de insumos, em seguida realizando

manutenção de equipamentos existentes e só então partindo para a industrialização com
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o know-how adquirido com o tempo. Com o seu crescimento e o início de suas atividade

de fabricação desenvolveram-se equipamentos para o setor de saneamento básico, o

processo de crescimento tomou o rumo da produção de pequenos filtros para tratamento

de água, reatores para tratamento de esgoto, tubulações complexas e conexões

projetadas pelo seu próprio departamento de engenharia, para atender aos seus próprios

projetos.

A empresa “A”, desde então, tem como foco o desenvolvimento da tecnologia

de seus equipamentos no segmento de saneamento e filtração. Tem seus esforços

concentrados na manutenção de sua liderança no mercado de tais equipamentos

confeccionados em PRFV, visto que nesta época era consultada e distribuía seus

produtos e projetos para todo o Brasil.

Com base na matriz de Terry Hill serão analisados os cinco tópicos como

espelho da organização desta empresa. Por fim, a análise dos resultados deste estudo de

caso para esta empresa.

Ao se analisar a organização geral da empresa “A”, verificamos que a mesma

tem seu foco estratégico bem definido e direcionado, foco este, que trata em

desenvolver a empresa no sentido de se tornar líder no segmento de tecnologia de

equipamentos voltado ao saneamento e tratamento de água. O desenvolvimento desta

empresa mostra que desde o início de suas atividades há 18 anos, ela seguiu passo a

passo desempenhando suas funções mantendo-se em crescimento, até atingir a

maturidade a passar a desfrutar dos lucros provenientes de seus esforços, assim se pode

analisar esta empresa dividindo-a em dois estágios: a) crescimento e b) lucro.

4.3.1 Primeira Fase - Crescimento

4.3.1.1 Objetivos Corporativos

Como objetivo corporativo foi identificado primeiramente que esta empresa

iniciou suas atividades com uma loja. Tratava-se apenas de comercialização de produtos

para laminados de fibra de vidro. Em seu segundo momento partiu para pequenos

projetos e industrialização dos equipamentos.
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Durante vários anos, esta empresa percorreu seu desenvolvimento vencendo

barreiras devido à característica de seu produto, o PRFV, sendo usado como novo

material de engenharia. Pode-se notar que desde seu surgimento o foco de

desenvolvimento tecnológico existe dentro desta empresa.

Do crescimento para a elaboração de projetos e fabricação foi um passo na

direção correta, já que o setor fabril está corretamente escalonado com a demanda do

setor de desenvolvimento de projeto e comercial, pois não se verificou nas análises

ociosidade fabril ou atraso de fabricação devido à escassez de mão-de-obra, mantendo o

foco principal de desenvolvimento de tecnologia em saneamento e como retaguarda à

indústria de processamento de fibra de vidro dimensionada às suas necessidades.

Tabela 4-1 Matriz de análise estratégica – Objetivos Corporativos – Primeira Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento

4.3.1.2 Estratégia de Mercado

Quanto à estratégia de mercado, verificou-se uma consistência na primeira fase,

visto que, ainda quando em crescimento esta empresa escolheu atuar em um nicho de

mercado único, saneamento. Durante toda fase de crescimento esta empresa

desenvolveu seus projetos coerentemente à sua escolha: segmento de mercado,

oferecendo os produtos que seus clientes desejavam, como por exemplo o projeto desde

um simples reator residencial até uma estação de tratamento de água complexa e de

grande porte, como: 600 litros de água tratada por segundo.

Como o segmento de mercado estava bem definido, seus clientes exigiam do

departamento de projetos uma customização, levando a empresa a trabalhar em conjunto

com os órgãos de saneamento, quase como um suporte de consultoria. Com isso, não

havia espaço para incoerência entre o desejado e o realizado dado o nível de integração

entre cliente-empresa.
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Outro ponto relevante é que o setor comercial mantinha um nível de

relacionamento com seus clientes coletando e fornecendo informações retroativas

alimentando o setor de projetos que sempre mantinha o nível de inovação tecnológica

condizente com o valor agregado que o cliente percebia e estava disposto a pagar. Este

procedimento mantinha a empresa no patamar de disputa da liderança no setor em que

atua.

Tabela 4-2 Matriz de análise estratégica – Estratégia de Mercado – Primeira Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento
Mercado de
produtos e
segmentos

Customização

Nível de
Inovação

Liderança

4.3.1.3 Ganhadores e Qualificadores de Pedidos

Quanto aos qualificadores e ganhadores de pedido, verificou-se que não havia

muita escolha a se trabalhar, pois o segmento de mercado em que esta empresa atua –

setor público – mantém a política de menor preço e boa qualidade, objetivos já

alcançados pela empresa e reconhecido pelos órgãos públicos, visto que, as

manifestações dos órgãos contatados foram favoráveis e o posicionamento alinhado a

este ponto de vista.

Desde o início do processo, esta empresa agregou valor a seus produtos

fornecendo a elaboração de projeto de forma completa, diga-se, o cálculo hidráulico e

sanitário, cálculo estrutural dos equipamentos, bases e prédios das estações, poupando

seus clientes destes esforços. Esta atitude coerentemente com o foco de

desenvolvimento de tecnologia em saneamento agregava valor que de certa forma

colocava a empresa a frente de seus concorrentes.
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Um outro aspecto é a relação muito estreita com os clientes através do suporte

técnico que foi utilizado como objeto estratégico para agregar valor ao relacionamento

retirando as dúvidas e solucionando satisfatoriamente os problemas existentes.

Tabela 4-3 Matriz de análise estratégica – Ganhadores e Qualificadores de

Pedidos – Primeira Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento
Mercado de
produtos e
segmentos

Preço

Customização Qualidade

Nível de
Inovação

Design

Liderança
Suporte
Técnico

4.3.1.4 Estratégia de Produção: Escolha do Processo

Para a escolha de processo, dentro da estratégia de produção, segundo Hill

(1994) um produto deverá seguir três passos. 1) Decidir o quanto comprar fora da

empresa e quanto realizar internamente; 2) Identificar apropriadamente as tecnologias e

engenharia envolvida para completar as etapas de fabricação do produto; 3) Escolher a

forma apropriada de produzir em função do mercado e volume.

Quanto a isto durante a primeira fase, nota-se que a empresa desempenhou uma

estratégia de produção do tipo project, visto que, no seu início havia antes um contato

com o cliente, em seguida o desenvolvimento de todo o projeto, orçamento para a

participação de concorrência pública e quando vencedora dava-se o prosseguimento

para o setor fabril.

Assim, pode-se entender que o processo de crescimento manteve-se coerente

com a escolha de processo, pois há um entrelaçamento desde o momento da elaboração
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do projeto até a finalização sem a necessidade de esforços extras, já que o processo é

seqüenciado e a produção espera sempre a decisão do setor de engenharia e comercial.

Tabela 4.4 Matriz de análise estratégica – Escolha do Processo – Primeira Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento
Mercado de
produtos e
segmentos

Preço Fazer

Customização Qualidade Capacidade

Nível de
Inovação

Design

Liderança
Suporte
Técnico

4.3.1.5 Estratégia de Produção: Escolha da Infraestrutura

Quanto a infraestrutura, esta empresa na primeira fase manteve sua coerência

devido à execução de três itens (controles, procedimentos burocráticos, estrutura

organizacional) que mantinha informado de forma precisa o administrador geral.

Os controles existentes eram padronizados e rigorosamente analisados, pois se

constatou que havia várias planilhas de controles que tratavam desde presença de

funcionários, tabelas de custo e preços até demonstrativos de resultados do andamento

financeiro com previsões de fluxo para meses à frente.

Junto a isto era padrão na empresa a utilização de procedimentos burocráticos

como pequenas cartas circulares até contatos finais com os clientes, mantinha-se o

histórico de negociações com os clientes gerando memória de todo o desenrolar de um

pedido específico. Isto gerava um conhecimento detalhado do cliente e cada um dos

colaboradores do setor comercial tinha conhecimento dos clientes em carteira.

Por fim, o terceiro item que trata da estrutura organizacional, gerava uma

hierarquia que obrigatoriamente seguia um fluxo tanto ascendente como descendente,
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desde o administrador geral até o piso de fábrica e vice-versa. Isto por um lado foi

positivo por deixar o administrador geral informado de tudo, mas ao mesmo tempo só

ele tomava decisões deixando o processo limitado a sua capacidade e velocidade de

processar as decisões e realimentar o sistema industrial.

Tabela 4-5 Matriz de análise estratégica – Escolha da Infraestrutura – Primeira Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento
Mercado de
produtos e
segmentos

Preço Fazer Controles

Customização Qualidade Capacidade
Procedimentos
Burocráticos

Nível de
Inovação

Design
Estrutura
Organizacional
Centralizada

Liderança
Suporte
Técnico

4.3.2 Segunda Fase – Lucro

Após a análise da primeira fase de existência da empresa “A”, verificou-se que

em função de tomada de decisões e mudança de estratégia por motivos impulsionados

pelo crescimento ocorreu uma mudança no desempenho da empresa. Isto levou a

separar a análise em uma segunda fase no sentido de deixar mais evidente e mais fácil o

entendimento da importância da estratégia de produção focada.

4.3.2.1 Objetivos Corporativos

Nesta segunda fase foi percebido que o parâmetro a ser considerado como

objetivo corporativo passa a ser: percepção de lucro.

No momento em que a empresa cresceu e tornou-se respeitada na área que

estava atuando, começou a perceber o lucro que seus projetos e fabricação de seus
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produtos estavam lhe proporcionando, despertando o interesse em ampliar mercado, a

gama de produtos sem antes realizar um estudo mais profundo deste passo a ser dado.

Na matriz de análise estratégica nota-se que o objetivo corporativo, passou a ser

outro, ou seja, a estratégia que até o momento era de crescimento, mudou para apurar

lucro, face ao bom desempenho de suas atividades.

Percebeu-se também que na corrida de aumentar sua margem de lucro, foram

realizados investimentos infra-estruturais em equipamentos e pessoal de produção sem

um detalhamento da estratégia de mercado e escolha de processo, dando início a uma

geração de conflito interno.

Tabela 4-6 Matriz de análise estratégica – Objetivos Corporativos – segunda Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Lucro

4.3.2.2 Estratégia de Mercado

Pode-se perceber que a estratégia de mercado foi o ponto crucial nos conflitos

internos da empresa “A”, pois embora tenham mantido consistentemente o mercado de

produto e segmentos, utilizaram-se indiscriminadamente os outros passos da matriz

conflitando suas ações com suas decisões.

Analisando-se cada um dos outros seis tópicos: gama, mix, volume,

padronização, nível de inovação, liderança ou seguidor, pode-se enumerar

inconsistência em sua atuação.

Quanto à gama de produtos, percebeu-se que houve um aumento da variedade

dos equipamentos que já haviam sido projetados, para uma linha mais completa no

segmento de tratamento de água e tratamento de esgoto. Isto demandou esforços do

setor de engenharia, que até o momento, desempenhava um trabalho conjunto como

setor comercial e produtivo de forma integrada, adequando os equipamentos às
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necessidades dos clientes e alinhando as necessidades dos controles de produção e

custos.

Esta demanda gerou um conflito que forçou uma redução do acompanhamento

do setor de engenharia deixando a produção e o comercial atuarem de forma

independentemente.

Quanto ao mix, somente veio corroborar com o conflito da gama de produto,

pois além de diversificar a linha de produtos a empresa também abriu um mix de vários

subprodutos, no que gerou uma lista de produtos e possibilidades a serem fabricadas.

Embora existissem projetos de alguns equipamentos estes foram fabricados poucas

vezes, ou pior, não foram fabricados, não justificando um projeto para estar disponível

como um item padrão.

Quanto à estratégia de mercado relacionada ao volume, a empresa “A” não foi

coerente visto que apostou em um volume de produção alto. Este fato deveu-se a um

contrato, que para o tamanho da empresa, foi considerado de grande porte, pois além de

ocupar toda sua capacidade fabril obrigou a realização de contratação de pessoal para

sua infra-estrutura. Após o término desta obra, a empresa apostando em manutenção de

mercado manteve sua estrutura de pessoal “inchada”, incompatibilizando com sua

realidade de mercado.

Quanto à padronização versus customização, a empresa desenvolveu seus

projetos de forma padronizada e realizava apenas pequenas alterações de adaptação às

necessidades dos clientes, neste ponto, pode-se considerar uma coerência pois no

sentido de dar volume e reduzir custos, houve um aumento em seu nível de

padronização.

Referente ao passo de inovação tecnológica, de forma acertada foi mantido um

avanço constante sempre em contato com instituições de pesquisa, gerando novos

equipamentos de maior eficiência, menor custo de produção e manutenção.

Por fim o ultimo passo, ser líder ou seguidor, a empresa acertadamente manteve

sua posição de desenvolver e atuar em seu mercado sem competir no sentido de lançar

tecnologia ousada, mas também sem ficar inerte esperando uma boa idéia para atuar.
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Diga-se que os desenvolvimentos de seus produtos eram realizados respeitando a

velocidade de criação da empresa, e absorção do mercado.

Tabela 4-7 Matriz de análise estratégica – Estratégia de Mercado – segunda fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Lucro
Mercado de
produtos e
segmentos

Gama

Mix

Volume

Customização

Nível de
Inovação

Liderança

4.3.2.3 Ganhadores e Qualificadores de Pedidos

Nesta segunda fase, foi percebido que pela existência de incompatibilidade de

estratégia de mercado, os ganhadores e qualificadores de pedidos foram prejudicados.

Os itens relativos a preço e qualidade estavam bem alinhados na fase de

crescimento e passou a contribuir negativamente devido aos investimentos realizados,

desenvolvimento de tecnologia, aumento de infra-estrutura fabril e pessoal,

desencadeando um processo de reflexão nos preços. Esta sobrecarga nos preços não foi

percebida pelo cliente como valor agregado, retornando quase que uma constante a

tentativa de uma renegociação por parte do cliente. Não foi percebido pela empresa que

ter uma opção de inovação tecnológica é em sua maioria antagônico ao ganhador de

pedido, preço, gerando então uma inconsistência administrativa.
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Em face da dificuldade comercial, financeira e administrativa que a empresa

passava, o comprometimento da unidade fabril encontrava-se com tal desgaste que a

entrega dos equipamentos não correspondia às expectativa dos clientes, gerando um

ponto de desgaste na relação cliente – empresa.

Tabela 4-8 Matriz de análise estratégica – Ganhadores e Qualificadores de

Pedidos – segunda Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Lucro
Mercado de
produtos e
segmentos

Preço

Gama Qualidade

Mix Entrega

Volume Design

Customização Imagem

Nível de
Inovação

Suporte
Técnico

Liderança

4.3.2.4 Estratégia de Produção: Escolha do Processo

Nesta fase a empresa já estava em um patamar de maturidade e tinha a produção

estruturada de forma a desempenhar uma atividade tipo Job Shop mantendo a estratégia

de produção quanto ao aspecto da escolha de processo de forma bem administrada e

consistente, por não haver inconsistência ou detalhes que chamem a atenção para este

tópico, apenas verifica-se que a estratégia de produção para a escolha de processo é

consistente.
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Tabela 4.9 Matriz de análise estratégica – Escolha do Processo – segunda Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Lucro
Mercado de
produtos e
segmentos

Preço Comprar

Gama Entrega Capacidade

Mix Design

Volume Imagem

Customização
Suporte
Técnico

Nível de
Inovação

Liderança

4.3.2.5 Estratégia de Produção: Escolha da Infraestrutura

O mesmo se repete quando se analisa a estratégia de produção pelo aspecto da

infraestrutura. Devendo-se dar atenção apenas a estrutura organizacional.

Durante o processo de crescimento e lucro não houve modificação nos

procedimentos infra-estruturais relativos aos controles já existentes, os procedimentos

burocráticos permaneceram inalterados.

Quando se trata da estrutura organizacional, verifica-se que devido ao aumento

de pessoal a estrutura organizacional foi ampliada de forma horizontal, gerando-se

novos postos de suporte aos já existentes. Isto é comum e não deve ser entendido como

inconsistência se não fosse o conflito entre a capacidade industrial montada em relação

à capacidade utilizada.
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Este ponto tornou-se conflitante no momento que se percebe uma unidade fabril

estruturada de forma incoerente com a estrutura montada no setor de engenharia e no

setor comercial, ou seja, verificou-se uma ociosidade injustificada na unidade industrial.

Tabela 4-10 Matriz de análise estratégica – Escolha da Infraestrutura – segunda Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Lucro
Mercado de
produtos e
segmentos

Preço Comprar Controles

Gama Entrega Capacidade
Procedimentos
Burocráticos

Mix Design
Estrutura
Organizacional
Centralizada

Volume Imagem

Customização
Suporte
Técnico

Nível de
Inovação

Liderança

4.4 Estudo da Empresa “B”

Esta empresa tem uma visão estratégica diferente da empresa “A”, o seu foco

está direcionado a fabricação, ou seja, à função produção, mas não sem levar em

consideração a estratégia de marketing. Esta empresa visa à competitividade buscando

novos meios de otimizar seus processos no sentido ganhar mercado ampliando seu

nicho de atuação, pois neste momento vem se desenvolvendo e aumentando sua porção

no território nacional, sem reduzir a “fatia de mercado” em que atua, juntamente com

seus concorrentes do mesmo segmento, mas sim, agindo como empresa com produto

substituto aos dos seus concorrentes, como o caso por exemplo, a indústria do ferro

fundido, já que seu foco é a fabricação de tubos e tanques em PRFV.
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4.4.1 Primeira Fase - Sobrevivência

4.3.1.1 Objetivos Corporativos

No primeiro estágio, mediante a conjuntura financeira em que se encontrava,

esta empresa se sentiu obrigada a utilizar uma estratégia de sobrevivência onde toda a

decisão tomada estava voltada em se manter “viva”, ou seja, tinha que manter sua

carteira de cliente atendida, os compromissos com os empregados, clientes e

fornecedores honrados mediante a descomunais esforços administrativos e financeiros

(advinda de uma administração anterior desastrosa) até a quebra da inércia e começar a

construir sua nova curva de crescimento que resgatasse os objetivos fundamentais de

uma indústria, o lucro.

Para esta estratégia a empresa reduziu seu quadro, renegociou com fornecedores

e clientes e reorganizou seu processo produtivo, produzindo itens padronizados e já

conhecidos por ela e pelo mercado.

Tabela 4-11 Matriz de análise estratégica – Objetivos Corporativos – Primeira Fase – Empresa B

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Sobrevivência

4.3.1.2 Estratégia de Mercado

A estratégia de mercado adotada foi coerentemente administrada, no sentido em

que a empresa “B” restringiu seus produtos a dois itens de grande nível de padronização

e aceitação do mercado como: tubos e tanques normalizados, sendo o carro chefe a

produção de tubos. Nesta fase a empresa decidiu por declinar uma série de solicitações

de equipamentos que estavam no momento fora de seu escopo, mostrando-se madura e

com um alto grau de definição dos parâmetros administrativos a serem seguidos.
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Outro aspecto percebido trata-se da ação de seguir os fabricantes de tubulação já

reconhecidos no mercado, inserindo-se como uma alternativa mais econômica e viável,

aos seus clientes em potencial. Isto proporcionou um impulso extra na retomada de

crescimento, mostrando que ao se ter uma ação congruente com os objetivos da empresa

os resultados se traduzem positivamente.

Tabela 4-12 Matriz de análise estratégica – Estratégia de Mercado – Primeira Fase – Empresa B

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Sobrevivência Padronização

Seguidor

4.3.1.3 Ganhadores e Qualificadores de Pedidos

Na primeira fase de sobrevivência os ganhadores e qualificadores deveriam ser

observados de forma muito clara pelos clientes, visto que, a empresa vinha de uma

situação precária e conhecida por todos, onde a sensação de compra era, na maioria das

vezes, a possibilidade da empresa não honrar com o compromisso.

Diante disto, a estratégia foi reduzir ao máximo os custos da empresa como um

todo e repassar integralmente aos clientes, fortalecendo o parâmetro de preço.

Uma segunda atitude foi a de realizar junto aos clientes um suporte técnico

especializado, no qual os engenheiros se deslocam até os clientes para estudarem a

situação específica de cada um e propõem a solução mais adequada. Isto transmitiu aos

seus clientes uma sensação de segurança e por se tratar de uma solução customizada,

trouxe a fidelidade de muito até o atual momento.

A empresa disponibiliza desde este momento peças de reposição com a máxima

rapidez, com suporte pós-venda e acompanhamento de necessidade de manutenção dos
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equipamentos desenvolvidos por ela. Isto consagrou no mercado local a

responsabilidade que tem com seus clientes e manteve uma carteira de clientes sólida.

Tabela 4-13 Matriz de análise estratégica – Ganhadores e Qualificadores de

Pedidos – Primeira Fase – Empresa B

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Sobrevivência Padronização Preço

Seguidor
Suporte
Técnico

Suporte Pós
Venda

4.3.1.4 Estratégia de Produção: Escolha do Processo

Quanto à unidade fabril, a escolha de processo verificada foi a de uma linha de

produção do tipo lote, onde cada cliente tinha todo seu produto acompanhado de forma

personalizada desde a entrada até a expedição, na expectativa de reduzir tempo,

desperdícios e erros de processo.

Também alinhado a isto foi detectado que a capacidade de máquina encontrava-

se muito ociosa, mas isto era decorrente da implantação infraestrutural da administração

anterior. De forma focada e condizente com a situação atual, a capacidade industrial

produtiva, engenharia e comercial estavam todas dimensionadas corretamente e

mantinha a disponibilidade de horas alinhada com a carteira de pedido. Portanto a

empresa estava pronta para crescer visto que o investimento mais alto seria em

maquinário e isto já se encontrava disponibilizado.
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Tabela 4.14 Matriz de análise estratégica – Escolha do Processo – Primeira Fase – Empresa B

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Sobrevivência Padronização Preço
Escolha de
Alternativas

Seguidor
Suporte
Técnico

Capacidade

Suporte Pós
Venda

4.3.1.5 Estratégia de Produção: Escolha da Infraestrutura

Quanto à estratégia de produção dada pela escolha infraestrutural, esta empresa

focou em pessoas e controles.

O suporte funcional foi dado pela implementação de pessoas com bom nível

técnico que desenvolveram atividades de suporte às várias necessidades que a empresa

exigia. O suporte de pessoas qualificadas na área de produção, engenharia, marketing e

administrativo, fortaleceu as decisões e alavancou a retomada de crescimento que se

esperava.

Outra mudança realizada foi a implantação de controles simplificados, objetivos

focados em cada etapa do processo e setor da indústria. Juntamente com os controles a

estrutura organizacional foi muito simplificada e direcionada ao administrador geral do

tipo centralizada, levando assim ao total e completo conhecimento das ocorrências

internas e suas decisões eram tomadas imediatamente sem perda de tempo, por ter o

conhecimento da situação de todos os setores de imediato.
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Tabela 4-15 Matriz de análise estratégica – Escolha da Infraestrutura – Primeira Fase – Empresa B

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Sobrevivência Padronização Preço
Escolha de
Alternativas

Suporte
Funcional

Seguidor
Suporte
Técnico

Capacidade Controles

Suporte Pós
Venda

Estrutura
Organizacional

4.3.2 Segunda Fase – Crescimento e Lucro

4.3.2.1 Objetivos Corporativos

Após o momento de sobrevivência se constatou que esta empresa passou por

dois momentos importantes em seu desenvolvimento, o primeiro - o crescimento - e o

segundo - o retorno de seus investimentos.

No momento de crescimento foi detectado que o setor administrativo foi

mantido em segundo plano em relação ao setor produtivo, o qual recebeu toda a atenção

do dirigente geral, pois houve novas contratações e na medida do possível eram

realizados investimentos em recuperação e manutenção de máquinas e gradativa

reativação de parque produtivo. Durante todo o processo de crescimento o

acompanhamento do dirigente foi realizado com o gerenciador do setor fabril, e suas

atitudes convergentes com as decisões e necessidades da fábrica.

Na fase dos retornos investidos, houve o afastamento do dirigente para o setor

administrativo e a colocação de um gerente fabril. Neste momento percebe-se que a

atenção volta-se à capacitação de pessoal e infraestrutura do setor administrativo sempre

como parte de suporte funcional a produção.

Nota-se que a empresa “B”, desde o início de todo seu processo de

reestruturação, teve o foco estratégico claro na percepção de seu dirigente. Em nenhum

momento o rumo do processo foi desviado do objetivo traçado.
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Isto só vem a fortalecer e corroborar com a importância que deve ser dada a

estratégia de produção focada, pois através desta ferramenta (foco nos objetivos) é que

se mantém o alinhamento dos objetivos corporativos.

Tabela 4-16 Matriz de análise estratégica – Objetivos Corporativos – Segunda Fase – Empresa A

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento

Lucro

4.3.2.2 Estratégia de Mercado

Na segunda fase de desenvolvimento – lucro – esta empresa mudou parcialmente

sua estratégia de produção, pois vinha seguindo os passos de seus futuros concorrentes.

No momento em que entrou na fase de crescimento e lucro, houve uma indicação clara

em sua nova estratégia. Neste ponto, nota-se que começou a atuar fortemente no

segmento industrial. Percebe-se que sua estrutura de engenharia foi implementada e

iniciou-se a desenvolver projetos além de específicos a cada cliente, mais arrojados e

dependentes de sua área funcional. Sua área de atuação passou a ser fortemente tanques

industriais e tubulações de plantas de processos industriais, no qual se verifica a

ocorrência de reconhecida capacitação da empresa por parte de seus clientes.

Mais recentemente esta empresa iniciou um novo projeto em outra planta fabril

para produzir equipamentos na área de saneamento e tratamento de águas e efluentes em

uma parceira positiva com a empresa “A”.

Isto mostra claramente a boa definição do foco estratégico de mercado desta

empresa que visa a atender o cliente específico no sentido de realizar o projeto do

equipamento. Tais projetos são estudados analisados e posto em prática desde que

desenvolvido em PRFV.
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Não conflitante com o foco estratégico montado, migrou da padronização de

tubulação e tanques normalizados, para a customização destes produtos em consonância

com as exigências de seus clientes.

Portanto no aspecto estratégico de mercado, esta empresa seguiu sem conflito

entre os interesses e idéias de seu administrador e as atitudes e direções por ela

desenvolvida.

Tabela 4-17 Matriz de análise estratégica – Estratégia de Mercado – Segunda Fase – Empresa B

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento
Mercado de
produtos e
segmentos

Lucro Customização

4.3.2.3 Ganhadores de Pedido e Qualificadores

Quanto ao item ganhadores e qualificadores de pedido esta empresa abortou sua

estratégia de menor preço, visto que sua carteira passou a ser maior que sua capacidade

fabril e investiu em qualidade superior de seus produtos. Isto porque a empresa passou a

trabalhar com matéria-prima mais nobre, desenvolvimento de projeto mais detalhado e

tecnicamente melhor que os desenvolvidos anteriormente, além de reciclagem da

qualificação profissional de seus funcionários.

Passou também a desenvolver todas as fases de projetos, desde a visita ao cliente

até os croquis, desenhos, cálculos estruturais e as built, atendendo às maiores exigências

de seus clientes.

Além disso a empresa, continuou oferecendo suporte técnico, passando a ser

consultada com regularidade por seus clientes para desenvolver os itens requeridos ou

ainda apresentar propostas alternativas a dos seus concorrentes, dado o grau de

confiança e qualidade que atingiu e passou a ser percebida pelos clientes.
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Por fim, seu suporte pós-venda passou a integrar não só o setor comercial, mas

também um ciclo integrado do comercial, engenharia e produção. Quando requisitada

pelo cliente, atua de forma rápida e enérgica, resolvendo o problema, depois procede de

forma burocrática assumindo a responsabilidade do suporte ou repassando para o cliente

se for o caso, sempre em consonância com o mesmo.

Tabela 4-18 Matriz de análise estratégica – Ganhadores e Qualificadores de

Pedidos – Segunda Fase – Empresa B

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento
Mercado de
produtos e
segmentos

Qualidade

Lucro Customização Design

Suporte
Técnico

Suporte Pós
Venda

4.3.2.4 Estratégia de Produção: Escolha do Processo

Quanto à parte das estratégias de produção, entre as alternativas de processo

escolheu-se a produção tipo project e todo e qualquer pedido só é enviado a produção

quando se fecha o contrato com o cliente. As máquinas são disponibilizadas em função

dos projetos e trabalham em regime programado respeitando a carteira de cliente visto

que não há mais padronização dentro da fábrica.

Ainda assim semanalmente é feita uma análise comercial,  mantendo o fluxo de

produção dentro dos prazos estipulados a atender as exigências peculiares de cada

projeto, sendo necessário manter a capacidade fabril ao máximo otimizada com o

aumento ou redução de mão de obra e modificação das cargas de máquina. Para isto, é

importante a escolha de alternativas de processo e capacidade fabril alinhadas ao foco

estratégico da empresa.
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Um outro tipo de escolha de processo dentro da estratégia de produção está na

capacidade de produzir em termos competitivos. Para isto, a empresa deve estar pronta

para responder às exigências dos clientes e aos ataques dos concorrentes, e isto foi

constatado na análise que foi feita. A empresa está com a capacidade de produção fabril

bem dimensionada e “enxuta” atendendo em tempo hábil seus pedidos em carteira.

Ainda da capacidade, Hill (1994) acrescenta a localização. Este ponto foi

recentemente analisado e atendido, visto que a empresa se deslocou do sudeste do país e

iniciou suas atividades na região nordeste, atendendo a exigência de localização. Com

isto reduziu os custo de produção de seus equipamentos para atender a região norte-

nordeste além de aumentar sua capacidade produtiva e sua competitividade no contexto

nacional.

Portanto, percebe-se a consistência e integridade no aspecto do foco estratégico

da empresa, com o objetivo e idéias administrativas mostrando que não há conflitos

também neste ponto.

Tabela 4-19 Matriz de análise estratégica – Escolha do Processo – Segunda Fase – Empresa B

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento
Mercado de
produtos e
segmentos

Qualidade Projetos

Lucro Customização Design Capacidade

Suporte
Técnico Localização

Suporte Pós
Venda

4.3.2.5 Estratégia de Produção: Escolha da Infraestrutura

Assim como a estratégia de produção de escolha de processo, a estratégia

infraestrutural pouco se alterou.
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Quando se analisa a infraestrutura em termo de estratégia da produção, pode-se

expor que o ponto forte desta empresa está em sua configuração de sistemas de

engenharia. Esta empresa, por ter se dedicado em desenvolver projetos gerou uma forte

habilidade de engenharia, projetando equipamentos complexos e dedicados às

necessidades de seus clientes.

O suporte funcional e os controles implementados desde o início mantiveram-se

sem mudanças sensíveis, pois pela visão do administrador geral, estes estão bem

ajustados e funcionando de forma a responderem às necessidades dos setores que os

requisitam.

Estão presentes em muitas áreas da empresa. No caso de projetos, a engenharia

desponta com forte presença. Também fica clara a preocupação em manter um bom

nível de desenvolvimento de engenharia no tocante aos aspectos produtivos. Há uma

forte preocupação em manter os níveis de controles produtivos quanto a: custos,

consumos, produtividade, capacidades entre outros, confirmando sua preocupação com

os sistemas de engenharia implantados dentro da empresa.

Um outro aspecto que se pode citar é a estrutura de trabalho dentro desta

empresa, pois a mesma se caracteriza por ser muito “enxuta”. Para se exemplificar, esta

empresa dispõe de um setor de produção que está constantemente verificando sua carga

produtiva em relação a sua capacidade de produção, mantendo os recursos sem

ociosidade. Dentro do setor administrativo, possui um setor de engenharia que

dimensiona, supervisiona e agem nos controles de desperdícios além de outras

constantes de otimizações e, por fim, um setor administrativo que coordena os recursos

humanos, contábeis e compra e venda. Desta forma, maximiza suas decisões dando

agilidade e precisão.

No aspecto da estrutura organizacional, houve uma mudança, pois anteriormente

o administrador era o centro das decisões onde todos se reportavam a ele sem

possibilidade de decisão alternativa.

No momento em que houve o desenvolvimento e crescimento da empresa,

gradativamente iniciou-se o processo de delegar atribuições e responsabilidades aos
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suportes funcionais que se  destacaram dentro da empresa. Há ainda a exigência de se

reportar a alta direção no sentido de manter a administração informada de todas as

decisões e dentro das necessidades, ocorrer um alinhamento das diversas decisões

tomadas pelos vários setores com o foco principal da empresa. O foco sempre foi regido

e definido claramente pela alta direção e a empresa define-se como processadora de

PRFV.

Tabela 4-20 Matriz de análise estratégica – Escolha da Infraestrutura – Segunda Fase – Empresa B

Estratégia de Produção
Objetivos da
Corporação

Estratégia de
Mercado

Ganhadores e
Qualificadores Escolha do

Processo
Infraestrutura

Crescimento
Mercado de
produtos e
segmentos

Qualidade
Escolha de
Alternativas

Suporte
Funcional

Lucro Customização Design Capacidade Controles

Suporte
Técnico

Estrutura
Organizacional

Suporte Pós
Venda

4.5 Síntese Comparativa

4.5.1 Primeira fase

Nota-se que na primeira fase de desenvolvimento a empresa “A” desempenhou

seu processo de forma a atender a sua fase de crescimento e migrar para a fase de lucro.

Percebeu-se que durante a sua fase de crescimento já existia um conflito interno pois

seu foco era tecnologia em saneamento e ela desempenhava além do desenvolvimento

de projeto e atuação nesta área, a administração da função produção. Durante a primeira

fase, face ao porte da empresa, este conflito não se fazia impor e a administração ocorria

sob as decisões constantes da alta direção mantendo a empresa no limite das decisões do

diretor geral.
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Já para a empresa “B”, a primeira fase foi marcada pela necessidade de

sobrevivência na qual foi desenvolvida uma estratégia de cortes e gerenciamentos

suportados por um único foco, restringiram-se produtos e declinou-se pedidos pois

como seu objetivo no momento era sobreviver, foi dada prioridade à fábrica e a

necessidade de honrar os compromissos com fornecedores, clientes e funcionários.

4.4.2 Segunda fase

Na segunda fase a empresa “A” entrou no processo de desfrutar do lucro, e

sentindo-se sólida partiu para projetos mais arrojados. Isto desencadeou uma série de

exigências do setor fabril que deveriam ter sido atendidas. Em função do foco, a

empresa está voltada unicamente para o setor de tecnologia em saneamento, houve uma

miopia deste fato. A não observação da existência de um segundo foco: processamento,

levou a um conflito inevitável entre as exigências que o setor fabril requeria e a atenção

e decisão implementada pela alta direção. Outro aspecto dado nesta segunda fase, foi à

administração descentralizada, na qual cada gerente administrou seu setor sem haver

convergência entre eles agravando ainda mais o fato de haver dois focos estratégicos

dentro da empresa e no momento em pleno conflito de interesses.

Na segunda fase, a empresa “B” desenvolveu suas atitudes para alinhar o

processo produtivo e administrativo com a nova fase de crescimento de desfrutar os

lucros, mas com metodologias e passos discutidos semanalmente. Foi dada

possibilidade também a cada setor de gerenciar da melhor forma que lhe conviesse, mas

sempre com feed-backs entre si, no sentido de manter a empresa totalmente integrada e

a alta direção informada das decisões tomadas, sob pena de um realinhamento como os

objetivos da empresa.

Com base nisto, nota-se que quando se desenvolve uma política de integração e

se definem claramente as regras da empresa e os setores focam nos objetivos

estratégicos o retorno é positivo. A estratégia de foco apresentada anteriormente é uma

teoria que pode ser utilizada como arma potencialmente importante para se administrar

corretamente uma empresa, não devendo ser a única utilizada, mas em conjunto.
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Capítulo  5

Conclusões e Recomendações

Este capítulo tem como finalidade aglutinar os entendimentos discutidos no

decorrer do trabalho, apresentando a conclusão sob a luz da teoria e o que foi

encontrado no decorrer do estudo. Levantar as limitações percebidas e sugerir

desenvolvimento de novos estudos partindo do ponto em que se encerra este trabalho.

Este capítulo final tem suas subdivisões que apresentarão na ótica da teoria o que

foi estudado, em seguida a análise do objetivo com a apresentação das limitações e

possibilidades de novos estudos, culminando com o fechamento das recomendações dos

ambientes estudados e por fim a conclusão final do trabalho.

5.1 A Teoria e o Estudo de Caso

Ao se estudar um assunto como a estratégia de produção, percebe-se que é um

assunto amplo e discutido, principalmente quando se baseia nas idéias dos estrategistas

que estudam e generalizam os aspectos das grandes empresas.

Quando se detém no conceito de foco, percebe-se uma dificuldade em prospectar

discussões sobre a estratégia de produção focada. Mesmo assim encontra se autores que

apresentam percepções da importância que deve ser dada ao elemento “foco”.

No sentido de embasar e dar respaldo ao conceito de foco, baseado em Hill

(1994) ele afirma: “dentro de uma fábrica pode haver divisão entre seus vários setores,

mas dois deles que devem andar com grau de inter-relacionamento é o setor da

produção e o setor de marketing”. Isto evidencia a necessidade de se ter dentro da

estratégia de produção, o foco em algum objetivo.
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O processo de criação e implementação da estratégia no desenvolvimento do

negócio é pensado para consistir em cinco tarefas gerenciais inter-relacionadas: decidir

o que o negócio da companhia será (definir o foco) formando a visão estratégica para

onde a organização deverá seguir; converter a visão estratégica e missão em objetivos

mensuráveis e alvos para performance; planejar uma estratégia para alcançar os

resultados finais desejados; implementar e executar a estratégia escolhida; evoluir na

performance estratégica enquanto rever novos desenvolvimentos que poderia direcionar

para iniciar os ajustes corretivos ao longo do caminho, Van Der Merwe (2002).

No parágrafo anterior o elemento “foco” também é defendido no sentido de ser

considerado não só durante o processo gestor de uma empresa, mas que ele deve estar

presente desde o início de sua formação, ou seja, definir o foco, o objetivo, para então

desenvolver e implementar a estratégia de produção.

A formulação de uma estratégia de produção requer o conhecimento de alguns

elementos tidos como essenciais por Slack (1997), Voss (1992) e Hill (1993)

destacando-se: função produção, o conhecimento dos métodos de produção e o arranjo

físico como defendido por Ramos e Araújo (1993).

Hill (1994) defende a idéia de integração da função produção e da função

mercado, onde ele entende que a função mercado deve levantar os questionamentos e a

função produção responde-los no sentido de trazer resultados e satisfazer os anseios de

mercado.

Através de discussões e desafios, as estratégias funcionais, devem ser

desenvolvidas para que suportem consistentemente a função de mercado com as outras

funções, partes do negócio. Pois somente através de estratégias coerentes pode ser

delineado o alinhamento entre as funções de mercado com as outras, isto traduz o foco

consistente.

Há uma real necessidade de um estreito alinhamento entre as funções de

marketing e produção, não só entre si, mas também, entre as outras funções do negócio.

Para que haja uma consistência entre as idéias do negócio, a estratégia e as ações

tomadas, deve haver como elemento adicional, o foco, seja ele de forma mais específica
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difundido dentro de cada uma das funções estratégicas da produção: objetivos

corporativos, marketing, qualificadores, escolha de processo, infraestrutura, ou de forma

mais ampla dentro das funções marketing e produção, trazendo uma consistência e

alinhamento no processo de gerenciamento do negócio.

Para coerentes atitudes, decisões, implementação de estratégia, integração de

suas ações, é necessária que quando da formulação das estratégias funcionais, a

companhia tenha muito bem claro e definido o entendimento sobre o mercado em que

ela atua ou irá atuar e o que ela pretende deste mercado não só no momento presente,

mas também em uma visão futura para que assim possa objetivar de forma mais eficaz e

eficientemente suas ações gerenciais e estratégicas.

De forma mais ampla, é necessário que se entenda, analise e critique as idéias

sobre o negócio e o mercado, como, pré-requisito básico da formulação e manutenção e

integração das funções estratégicas da produção. Essa discussão levará a uma positiva

associação dos conhecimentos de mercados atuais e futuros em que a companhia atuará.

Na integração estratégica definida por Hill (1993) os aspectos que unem a

produção ao marketing são: definição dos objetivos da corporação, determinação das

estratégias de mercado e conhecimentos desses objetivos, avaliação de como diferentes

produtos qualificam e vencem os pedidos em seus respectivos mercados em relação aos

competidores, estabelecimento dos mais apropriados processos produtivos para esses

produtos, condições de infraestrutura para dar suporte a produção.

Hill (1993) expressa ainda que na maioria das corporações apenas são tratados

os dois primeiros aspectos interativos e os dois últimos como determinísticos. Ele

condena esta ação e adverte que não devem ser vistos separadamente, pois, além de

cada um ter seus próprios aspectos, agem de forma interligada com impactos de um

sobre o outro.

Na análise da teoria pesquisada e o confronto com o estudo de caso, nota-se que

há uma inconsistência no gerenciamento estratégico da empresa “A”.

Esta empresa em um primeiro momento manteve um alinhamento estratégico,

quando suas decisões eram tomadas uma a uma pelo diretor geral, que decidia e agia
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externamente junto aos seus clientes e internamente orientando e delegando funções à

produção e aos seus departamentos. Com isto eram mantidas as necessidades básicas de

se conhecer o que o mercado exigia e orientar como a produção deveria agir para

atender as novas necessidades.

Em um segundo momento, com o crescimento desta empresa, o volume de

atividades não cabia mais a uma única pessoa, o diretor geral. A partir deste ponto

foram criadas funções novas e então delegadas atividades aos responsáveis pelos novos

setores. Antes estavam concentradas e agora subdivididas.

Notou-se que embora estivessem claros os objetivos e o foco desta empresa,

quando da distribuição das atividades para os diversos setores, foi desencadeada a falta

de integração entre eles. Neste momento iniciou-se o processo de inconsistência.

Após a definição do foco, existe a necessidade de uma análise de mercado e

produção no sentido de dar um direcionamento integrado ao planejamento gerencial

estratégico da empresa. As funções de marketing e produção foram desconsideradas

acarretando uma execução equivocada de suas estratégias e por conseqüente perda de

redefinição do foco.

Quanto a empresa “B”, percebe-se que esta iniciou seu processo, com uma certa

dificuldade gerencial estratégica, mas no processo de redimensionamento,

infraestrutural, o alinhamento entre a função marketing e produção foi conseguida, isto

levou a uma potencial retomada de crescimento e sustentável reorganização

empresarial.

Nota-se que após a definição dos objetivos e missão da empresa, seu gerente

geral, definiu de forma consistente o novo foco industrial e juntamente a ele administrou

a função marketing e produção, solidificando a sua visão estratégica.

Após a definição de mercado e reestruturação de sua unidade fabril, a nova

administração preocupou-se em planejar seus passos, atitudes e decisões no sentido de

potencializar sua capacidade de satisfazer as exigências de seus clientes. A função

produção atendeu as solicitações dos departamentos de engenharia e mercado e satisfez

das mais simples até as mais complexas e exigentes solicitações de seus clientes.
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Consistentemente a empresa “B”, mantém uma pós-análise em suas atitudes no

sentido de ter como retorno às informações necessárias para analisar criticamente suas

decisões e atitudes perante o mercado.

Pelo conceito de Hill (1993) para se iniciar o negócio deve-se conceber a idéia

inicial, em seguida se proceder com a definição dos objetivos do negócio, ou seja, onde

se pretende chegar, definir a missão e então implementar a visão estratégia geral do

negócio. Deste ponto em diante considera-se que se deve ter como ferramenta adicional

o elemento FOCO, no sentido de dar maior objetividade e direcionamento as decisões e

atitudes às funções marketing e produção.

Depois de se realizar a análise destas duas funções deve-se então desenvolver o

planejamento da estratégia e em seguida por em prática.

Um outro aspecto que deve ser adicionado como ferramenta auxiliar é o conceito

da constante análise e crítica da estratégia no sentido de se manter atualizado o foco.

Entendemos que esta ferramenta possibilita o gerente administrar e avaliar a

direção em que a empresa esta seguindo em relação às decisões e atitudes estratégias

tomadas.

5.2 Análise Crítica Quanto ao Objetivo

Objetivo do trabalho foi contemplado quanto ao estudo proposto entre a

estratégia de produção focada e a análise desenvolvida dentro das empresas e a teoria

estudada.

Durante o processo de pesquisa obtive-se como resultado os aspectos

procurados, o conceito de foco dentro da estratégia de produção, além disto também foi

exposto que na estratégia de produção para que se tenha um melhor desempenho do

processo se faz necessário adicionar esta ferramenta, pois ao se ter o foco como aliado

trará um melhor desempenho das funções estratégicas da produção.

No entanto, talvez, pela dificuldade de encontrar discussão sobre este assunto

não se pode atestar que o foco possa ser considerado uma ferramenta indispensável aos

administradores, no sentido de que, sem ela, dificultaria as ações das funções

estratégicas da produção.
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Por fim a estratégia de produção focada, discutida neste trabalho, está em

consonância com os conceitos apresentados e analisados dentro das empresas

pesquisadas, onde se mostrou que no momento em que elas passaram por dificuldades

deixaram de considerar o elemento foco e objetivar suas decisões em alguns aspectos.

No momento que redefiniram seus focos e conseguiram atingir as metas

esperadas, reafirmaram a importância que deve ser dada a esse elemento.

Daí entende-se que o objetivo do trabalho foi atingido no momento em que estes

aspectos foram apresentados.

5.3 Limitações do Trabalho

Aqui se expõe a limitação do trabalho, que ora exposto, trata-se de um estudo de

caso desenvolvido em duas empresas no sentido de aplicar a teoria estudada.

Primeiro é pertinente enfatizar que as limitações são decorrentes do estudo de

caso e que embora tenha havido um tempo considerável destinado a cada uma das

empresas, fatos não detectados podem interferir no resultado quando aplicadas outras

variáveis aqui não percebidas, portanto a importância da cautela à aplicação deste

trabalho diretamente em outras empresas.

Outro aspecto é que embora o estudo tenha sido desenvolvido com a ativa

participação dos processos decisórios das empresas, nem sempre se tinha a explicação

do motivo de uma decisão estrategicamente conflitante na ótica da estratégia de foco,

mas que era politicamente necessária, daí a importância da limitação deste trabalho.

Com isto se quer dizer que, a estratégia de foco se apresentou como uma

ferramenta na administração de uma empresa, mas que as inúmeras variáveis devem ser

levadas em consideração, inclusive as não detectadas, não permitindo que a estratégia

de foco seja ferramenta única de análise e sim uma aliada.

Fica a idéia de que não termina aqui a possibilidade de se investigar e pesquisar

mais sobre este assunto, estratégia de produção focada. Cada empresa possui suas

peculiaridades, razões para tomar decisões diferentes em situações semelhantes e

desenvolver suas próprias estratégias, agir coerentemente dentro de sua realidade, seu
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mercado e exigências impostas a elas. Fatores que a obriguem a agir na direção da

manutenção de seu foco e planejamento para alcançar os objetivos procurados.

5.4 Direções de Pesquisa

Durante o processo de desenvolvimento da pesquisa surgiram algumas outras

direções que poderiam ter sido seguidas, mas no sentido de não desviar da idéia

principal, mantive-se a conduta de seguir a linha inicial determinada. Além do mais as

limitações inerentes a um trabalho com este, suscita um maior aprofundamento no tema,

mas foge do escopo central deste trabalho.

Um tema que poderia ser considerado trata de um estudo somente dentro da

estratégia de produção considerando o elemento foco, mas quando em análise

unicamente a função marketing. Daí pode ser realizado um confronto do

comportamento deste elemento quando o foco está somente no mercado, ou quando

somente no produto, ou quando se distribui igualitariamente equilibrando esta função.

Pode-se sugerir também um estudo semelhante e não menos importante dentro

da função produção, pois como se viu ela é o suporte para a função marketing, e quando

se foca somente esta função, pode se perguntar: como seriam os comportamentos nos

diferentes tipos de processos, organizações físicas e infra-estruturais?

5.5 Recomendações

Pelo que foi exposto neste trabalho, existiu todo um processo de pesquisa não só

dentro da teoria existente, mas um período de certa forma até longo o bastante para

conhecer a fundo ambas as empresa, face seus tamanhos. Por tanto não se poderia

deixar de contribui com elas, no sentido de deixar recomendações que possam a vir

auxiliar em seus trajetos estratégicos.

Na empresa “A”, por ter sido à base do estudo, obriga-se a lembrar que sua

principal inconsistência encontra-se na constante manutenção de dois focos

independentes, ou seja, o foco principal que inclusive é missão da empresa: manter-se

atualizada tecnologicamente em solução para o setor de saneamento e o segundo foco

que está no setor de produção. Isto leva uma estratégia de marketing por um lado e uma

estratégia de produção por outro, que gera um planejamento estratégico distorcido e não
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reverte em uma análise crítica estratégia clara impossibilitando uma redefinição de foco,

pois cada função da estratégia de produção força a decisão para um lado diferente.

Por tanto se recomenda uma sensível modificação na forma de agir e pensar suas

estratégias, definir realmente o foco que deve ser considerado, planejar suas ações,

executar e principalmente manter a análise critica para possível realinhamento do foco

de maneira sistêmica e automática.

Para a empresa “B”, as recomendações são mais simples, pois se constatou que

ela encontra-se com seu foco alinhado e bem situado em seu ambiente, sendo utilizada

por tanto para ratificar a importância que deve ser dada ao elemento FOCO.

Para esta empresa, obriga-se também lembrar que está bem gerenciada e tem

consistência em suas funções marketing e produção. Mas agora está entrando em um

mercado novo com a migração do sudeste para o nordeste com novos produtos. Por

tanto é importante manter a análise de marketing e produção e em seguida analisar e

criticar a forma como está implementado seu foco no sentido de não incorrer em algum

contratempo, e gerar um processo de inconsistência.

5.6 Conclusão

A pesquisa e estudo realizado para o desenvolvimento do trabalho mostraram

que a estratégia de produção focada é uma ferramenta potencialmente colaboradora no

sentido que auxilia o administrador em suas ações e reduzem as possibilidades de

conflitos de ações, decisões, idéias e posicionamentos dentro da empresa.

Na empresa “A”, foi verificado que por ser de pequeno porte e características

familiares, apresenta algumas peculiaridades que influenciam no processo de

formulação de suas estratégias. A forte presença do líder que administra a empresa

dentro desta estrutura familiar toma decisões baseadas na intuição e como conseqüência,

acarreta alta flexibilidade de adaptação às mudanças conjunturais, fazendo com que

trabalhem de forma incremental. No caso detectou-se que houve uma “miopia” do

processo, em face da existência de dois focos internos na empresa A. Devido a forte

liderança e presença do administrador geral somente foi dada a atenção ao foco que ele
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julgava único e definitivo, gerando conflitos desastrosos por carência de uma atenção

mais detalha e necessária da estratégia geral.

Dentro da empresa B até no sentido de reforçar o estudo foi detectado a presença

de uma administração pautada em análise, com conhecimento de seus focos e decisões

baseadas nas reais necessidades imposta pelo setor de marketing e produção. O

alinhamento entre as decisões e direção tomada pela empresa foi claramente detectado

gerando ações consistentes e reforçando a importância de se considerar a variável de

estratégia de produção focada como uma ferramenta relevante e adicional ao

administrador de uma empresa.

Por fim na teoria discutida neste trabalho mostra que na estratégia de produção

focada deve ser seguida basicamente de cinco conceitos: definir os objetivos

corporativos; determinar as estratégias de mercado para conhecer estes objetivos;

avaliar como diferentes produtos qualificam-se em seus respectivos mercados e ganham

pedidos em relação aos concorrentes; estabelecer o mais apropriado processo de

produção desses produtos (escolha de processo); prover a infraestrutura de manufatura

para suportar a produção, segundo a ótica de Hill (1993).

Assim, conclui-se a discussão, ao entender-se que ao se discutir a estratégia de

produção quando adicionada do elemento foco traduz em um incremento substancial

que dará uma vantagem estratégica e competitiva nas tomadas de decisões seja em uma

empresa de grande porte ou de porte menor, mas este elemento deve ser respeitado e

considerado como algo mais a contribuir no sentido de diminuir a possibilidade de

desencadear ações conflitantes dentro da produção.

Por tanto o conceito de foco estudado na teoria e discutido neste trabalho,

confirma e corrobora com as necessidades apresentadas dentro das empresas estudadas.

Ele, quanto uma variável levada em consideração desenvolverá a estratégia e se bem

administrado, trará maiores chances de se evitar uma “miopia” estratégica fortalecendo

as ações e contribuindo com a solidez da empresa que estiver utilizado-o como

ferramenta adicional.
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