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RESUMO 

A contextualização está em torno de atividades voltadas ao planejamento em função 

da organização se estruturar sobre bases tecnológicas e sistemicas para gerir os seus 

processos. 

A teoria sistêmica aplicada à organização gera a necessidade eminente de 

integração. Este processo recorre à necessidade de planos estratégicos, onde as 

definições e metodologias aplicadas devem seguir-se à disciplina focada aos 

processos que requerem decisão e execução na busca de metas definidas. 

Neste aspecto, a implantação de sistemas de informação como ferramentas 

auxiliares aos processos decisórios, eXigem uma sistemática ou metodologia para 

visualização dos resultados e uso dos mesmos como retorno ao processo de alimentação 

dos dados, geradores de novas conjecturas decisórias. É necessário o conhecimento básico 

da organização, o contexto em que a mesma se enquadra, e de que forma deveremos atuar 

em seu desenvolvimento 

Para esta adota-se etapas onde analisamos o empreendimento, políticas ou diretrizes 

organizacionais, a metodologia de implantação sistemicas, associada às reais necessidades 

da empresa, bem como sua infraestrutura e capacidade de esforço 



Abstract (Summary) 

The context around the activity about planning is based on the organization to 

structure itself on systems and technology to administrate its process. 

The system theory to apply to organization, improve the necessity to 

integrate. This process requires strategic plans, where the definition and 

methodology applied must to follow the discipline in focus to the process required 

for decision and performance of organization goals. 

Based on that, the implementation of information systems to support ali the decision 

process required systematic or methodology visualization or results and the possibility to 

use as data feed back to increment the new decisions. It' s important the basic knowledge of 

the organization, the context or environment in which fit in, and what the best way to 

proceed for its development. 

The a good implementation, if s important the organization analyses, the policies or 

directives, the methodology for implementation of information systems, integrate with real 

equipments ofbusiness, as a infrastructure and financiai resources. 



1.0 Problema 

1.1 Introdução 

O tema a ser abordado explora as competências tecnológicas de informação 

sistêmica no tocante ao sucesso do plano diretor para com o suprimento de partes e 

peças de produtos eletrônicos. A intenção é demonstrar, baseado nos conceitos e 

experiências metodológicas já empregadas, as fases pertinentes de uma implantação e 

operacionalização do MRP II (Manufacturing Resources Planning), módulo pertinente 

a vários sistemas de ERP (Enterprise Resourcing Planning) utilizados no mercado, 

neste caso concentrando-nos basicamente no sistema ERP da Datasul, o EMS 2.02. 

Serão abordadas as estratégias que envolvem a necessidade de definições de políticas 

administrativas e organizacionais, as necessidades de informações ou dados 

pertinentes aos cadastros a serem preenchidos, máquinas e equipamentos de 

informática, cronogramas e etapas de treinamento e implantação, e controles de custos 

envolvidos na operação. Serão revistos, de forma conceitual, as demais áreas afetadas 

direta ou indiretamente pelo módulo estudado e de forma conclusiva os inputs 

realizados em sistema, que justifiquem o seu bom funcionamento e integração. Ou 

seja, o que se espera é o suprimento de matérias-primas em consoante com as 

informações dispostas em sistema e como organizar tal seqüência de inputs para o 

bom funcionamento do processo logístico. De fato a integração sistêmica será um 

fator importante a dispor um resultado satisfatório em todo o nosso trabalho, a 

permitir o funcionamento adequado como um todo e, de forma integrada adequar a 

logística de suprimentos ao planejamento e controle de produção. 



1.2 Contextualização do Problema 

As necessidades de material para produção da Thomson em Manaus são geradas 

no exterior por sua matriz nos Estados Unidos da América (EUA) e mensuradas em 

forma de kits. Por uma determinação da matriz, os pedidos de material deverão ser 

feitos a partir da filial em Manaus e não mais gerados nos EU A. Criou-se uma 

necessidade eminente de utilização do sistema de informação para planejamento de 

materiais refletindo a política de suprimentos adotada pela empresa. 

Esta prerrogativa está atrelada à capacidade de Manaus gerar estas informações, 

exigindo de sua estrutura organizacional a adequação para o novo fator crítico 

imposto. Este problema pode ser contextualizado em duas fases: 

a) Primeiro, uma preparação para o desenvolvimento da cultura de planejamento; 

b) Segundo, a consolidação estrutural organizacional para gerenciar os pedidos. 

A primeira fase será preparatória enquanto o fator capacidade operacional de 

geração e tratativa de pedidos não estiver liberado, segundo o plano estratégico da 

companhia. Esta fase caracterizar-se-á como acompanhamento (f'ol/Oll' up), controle 

sobre os materiais que estão sendo embarcados, analisando lista de críticos (materiais 

em eminente falta), ou seja, materiais que por ventura não estejam embarcados, 

providenciando emissões de alertas com antecedência a uma parada eminente das 

operações de transformação. O pedido ainda é gerado nos EUA, contudo, o MRP no 

Brasil não é invalidado de todo, pois o acompanhamento sobre os materiais, a 

produção e o trânsito serão importantíssimos ao planejamento. 

A segunda fase será uma conseqüência do amadurecimento da fase anterior. A 

estruturação da área de compras da Thomson em Manaus será importante. Nesse 

momento, a companhia trará para si a responsabilidade para emitir e controlar os 



pedidos a partir de Manaus. Para essa fase será importante um estudo estratégico por 

parte da matriz onde deverão ser analisados vários fatores sobre compras 

internacionais e contratos, de forma a sinalizar positivamente alguma vantagem à 

operacionalização deste processo a partir da filial no Brasil. 

1.3 Formulação do problema 

Como gerar o planejamento de materiais de forma adequada a suprir a íàbrica de 

Manaus? A introdução de um sistema de informação é o princípio para este processo. 

Através de um sistema voltado à manufatura (MRPII), poderemos determinar as 

necessidades de material necessários ao processo produtivo e, desta forma, 

identificarmos através de listas de críticos - relatórios onde identificamos 

componentes faltantes - o follow up necessário a esse acompanhamento. A logística 

será revista sobre uma óptica sistêmica e englobara aspectos organizacionais e de 

infra -estru tura. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

O estudo transcorrerá baseado sobre a teoria sistêmica e a teoria contingencial. 

A teoria sistêmica, como suporte aos detalhes técnicos característicos dos meios de 

informação via computadores, dados dispostos através de sistemas de gestão 

organizacional ERP (Entelprise Resource Planning), alusivo ao MRPII 

(Mal7l~factllring Res'ourcing Planninr;). A teoria contingencial, como suporte à 

flexibilização do processo decisório extremamente explorado pelas ferramentas 

sistêmicas. 
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1.4.2 Objetivo Intermediários 

• Consolidação do plano de produção; 

• Identificação do tempos de suprimentos; 

• Formalização da política de estoque; 

• Treinamento e implantação do sistema adotado. 

Todos estes fatores são intrínsecos ao planejamento das necessidades de material. 

Se tais informações forem atendidas, as possibilidades de falhas na cadeia de 

abastecimento se reduzirá a percentuais insignificantes. Aqui se configura a base de 

todo o fornecimento de matéria-prima fabril. Sem atingir estas metas, processos 

intermediários, para com o objetivo final, todo a cadeia de suprimentos estará 

comprometido. 

1.5 Relevância do Estudo 

Este estudo proporcionará apoio a outras organizações ou processos como modelo 

de implantação para soluções MRPlI (ERP) associados em específico à área de 

logística. A implantação de ferramentas sistêmicas proporciona a possibilidade de 

identificação, nas organizações, da viabilização do trabalho de forma integrada, entre 

os meios internos e externos, invariavelmente de influência à logística. A velocidade 

como a informação é processada e sua confiabilidade, serão determinantes na medida 

em que a funcionalidade operacional do processo de forma integrada for 

progressivamente otimizado. Isso significará que um processo como este exigirá de 

seus usuários conhecimentos sobre a operação, como a mesma deva ser efetuada e 

quais os efeitos sobre as atividades posteriores à ação. Esta característica é básica 
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quando a tratativa passa a ser sistêmica. Toda a necessidade de material será 

controlada e perceptível através do follo11' up proporcionado pela integração sistêmica. 

7 



2.0 THOMSON: PRESENÇA MUNDIAL 

2.1 Empresa 

A THOMSON Multimídia Ltda. (Manaus) iniciou sua atividades em 17/0111999. 

Reporta-se a Indianápolis (EUA), sede americana responsável pelas plantas e 

escritórios nas Américas. 

A planta de Manaus com um parque de automação extremamente sofisticado, 

opera com uma mão-de-obra em torno de 300 funcionários estando a produção 

destinada à fabricação de IRD (Receptores de Sinais de Satélite Doméstico) para 

DirecTV, Cable Modem (Módulos de conexão Internet para computadores via TV a 

cabo), e futuramente DVD, TV e VCR, atendendo os mercados nacional e 

internacional. 

Sua matriz encontra-se na França, a THOMSON MUL TIMEDIA, INe. Com 

vendas de 6.7 bilhões de Euros (US$ 6.5 bilhões) em 1999 e cerca de 55.000 

funcionários em mais de 30 países, a THOMSON MUL TIMEDIA, INC, com ações 

na Sicovam (18453) e na NYSE (TMS), desenvolve tecnologia, sistemas, produtos e 

serviços aos consumidores e profissionais das industrias de entretenimento e mídias. 

Para permitir o avanço da transição para a mídia digital, a THOMSON 

MUL TIMEDIA, INC tem cinco principais atividades: Displays and Components, 

Consumer Product.s·, Digital Media Solutions, New Media Services, alld Patems and 

Ucensing. 

A THOMSON MUL TIMEDIA se destaca nas seguintes posições mercadológicas: 

• Número 2 mundial na produção de tubos de imagem para tela grande. 

• Número 1 mundial em telefonia residencial. 

• Número 1 nos EUA em televisores e decodificadores digitais. 

• Número 2 nos EUA em produtos de áudio e DVD. 
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• Número 3 na Europa em televisores. 

• Número 4 mundial em produtos eletrônicos. 

• 30.000 patentes em todo o mundo. 

2.2 Missão 

A THOMSON permite autonomia às diversas empresas que fazem parte do grupo. 

Não há uma descrição global. Desta forma existem várias mensagens ao público como 

forma de ver o negócio da empresa. Alguns exemplos: 

• Thomson Singapura: Thomson: Innovate to E,'ntertail1. 

• RCA: Change E,'ntertainmelll. Again. 

• GE: We bring good things to I{te. 

• ALCATEL: Architects of an Internet World. 

A THOMSON em sua visão de negócio engloba: 

• Alta qualidade de produtos e serviços nos lares digitais do amanhã. 

• Satisfação sem paralelo dos clientes em todos os segmentos de negócio. 

• Valor adicional contínuo a todos os acionistas e parceiros industriais de negócio. 

• Justiça e respeito para com todos os empregados. 

• E um ambiente de trabalho que encoraja a inovação, transparência, crescimento 

pessoal e da carreira, e recompensa por uma performance superior. 

2.3 Gerenciamento da Rede para Acelerar Mudanças 

A organização global da THOMSON MUL TlMEDIA, INe. estabelece duas 

ações importantes para a gestão organizacional: descentralização para o 

gerenciamento empresarial e garantia do somatório de esforços consistentes para o 

desenvolvimento de políticas para o grupo como um todo. 
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o grupo se divide em quatro grandes atividades 

• Displays and Components; 

• Consumer Produtcs; 

• NeH' Media SelTices; 

• Patents; 

• Licensing. 

Estas atividades são organizadas em oito centros de lucratividade chamados de 

SEU (Strategic Business Units) com objetivos globais ou regionais. 

SBUs são organizadas em unidades de forma autônomas, possuem a capacidade 

de efetuarem transações comerciais mediante negociação. 

O grupo possui um Comitê Executivo com catorze membros que se reúnem 

semanalmente. Além do Chairman e do CEO (Chief r.xecutive OIficer) e dos quatro 

Vice-Presidentes Executivos Seniores, o Comitê Executivo também inclui os 

principais das SBUs e operações de suporte. 

O Comitê Operacional é compreendido por 60 membros que encontram-se 

trimestralmente. O comitê apresenta propostas e implementações de decisões 

apresentadas pelo Comitê Executivo. 

Cerca de 300 Elltrepreneurs representam todos os especialistas e regiões. 

Reunindo-se, semestralmente, são selecionados com base em habilidades que 

contribuem com a máxima performance do grupo. São responsáveis pela 

divulgação/comunicação chave a toda organização. 

A performance de todo o grupo de gerentes é avaliada duas vezes ao ano como 

parte de um contract of progress que define em curto e longo prazo objetivos 

compromissados individualmente. 
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2.4 Ações 

THOMSON MUL TIMEDIA, INe. possui aglutinações com quatro parceiros 

dentro de acordos comerciais: Alcatel, DlRECTV, Microsoft e NEe. Estas parcerias 

englobam os aspectos do negócio de mídia, envolvendo televisão, informações 

tecnológicas e indústrias de telecomunicações. A cotações da bolsa podem ser 

acompanhas através do código INC (Paris Sicovam: 18453) na Fraça e (NYSE: TMS) 

nos EUA. 

Corno parte do incremento de capital em ações, a THOMSON MULTIMEDIA, INe. 

decidiu abrir mão de 3.22% de suas ações corno oportunidade de negócio a seus 

funcionários. 

GRUPO AÇÕES 

I Thomson S. A. 67.74% 
L 
Employees 3.22% 

PARCEIROS AÇÕES OBSERVAÇÃO VENDAS 

Alcatel 7.26% Líder mundial em telecomunicações USD 25 bi 

DIRECTV 7.26% Líder mundial em televisão digital USD 1.3 bi 

NEC 7.26% 2° maior em componentes industriais USD 40 bi 

Microsoft 7.26% Líder mundial em software USD 14.5 bi 

Fonte: Thomson Multemidla - Actlvity Report 1998. 

II 
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3.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Planejamento 

Em uma abordagem analítica alusiva ao planejamento e suas fases intrínsecas, 

serão analisadas as teorias organizacionais pertinentes, enfatizando as teorias 

sistêmica e contingencial como as teorias até então predominantes devido aos meios 

cibernéticos e de flexibilização das organizações. 

A otimização da organização, identificando o problema (restrição), 

trabalhando com os pilares básicos para a solução lógica através da análise de causa e 

efeito, processos gerados pela sistematização das atividades fabris e comerciais, são 

padrões identificados nas organizações e em seus processos de resolução 

administrativos. A restrição, ou o fator que impede a organização de atingir a meta 

especificada, será analisada e verificada através dos controles necessários ao processo 

de decisão com a adoção dos sistemas de informação computadorizados. 

Por decisão, deve-se compreender como o fator a incrementar uma saída, 

ganho que demonstrará a eficiência da organização, contudo sem esquecer seus 

reflexos aos demais departamentos de forma sistêmica: 

"A organização ágil não somente procura colocar o cliente no centro do 

negócio, mas projeta todos os seus sistemas e procedimentos, com o objetivo principal 

de melhorar a velocidade e a confiabilidade da resposta." (Christopher, 1997, p. 192) 

o planejamento apresenta-se como ícone fundamental sobre as organizações e 

seus destinos. Base para o desenvolvimento das atividades estratégicas, táticas e 

operacionais, seu dilema baseia-se em determinar ações a serem aplicadas, no intuito 

de atingir os objetivos da organização. 

-' ... organizar significa construir a dupla estrutura, material e humana, do 

empreendimento ... Se fosse possível deixar de levar em conta o fator humano, seria 
13 



bastante fácil construir uma unidade social orgânica. Qualquer principiante poderia 

fazê-lo, desde que tivesse algumas idéias das práticas usadas e pudesse contar com os 

necessários recursos. Mas para se criar uma organização útil não basta grupar pessoas 

e distribuir deveres; deve fazer um conhecimento de como adaptar o todo orgânico às 

necessidades, bem como encontrar o elemento humano essencial e colocar cada um 

onde for mais imprescindível; em suma, numerosas qualidades são indispensáveis." 

(Wahrlich, 1986, p. 21, citando Henri Fayol). 

O planejamento, em seu sentido e existência, apresenta-se como instrumento a 

impedir as decisões tomadas de forma imediata à solução de problemas na medida em 

que estes aparecem, sem a sua devida análise. 

O estudo das causa e efeitos são fatores a serem considerados no 

planejamento. Bem como as análises de custo e beneficios adventos das tomadas de 

decisões com fins a atingir as metas prescritas para organização. Deste processo de 

análise dependerá a continuidade e existência do meio e seus elementos. Decisão e 

tempo são chaves em todo o processo. 

"A necessidade de planejar necessidades futuras de capacidade deve-se a uma 

característica fundamental dos processos decisórios que envolvem obtenção de 

recursos: a inércia da decisão ou, em outras palavras, o tempo que necessariamente 

tem de decorrer entre o momento da tomada de decisão e o momento em que os 

efeitos da decisão passam a fazer-se sentir." (Corrêa, 2000, p. 18). 

Todas as incertezas e mudanças geram uma característica singular ao 

planejamento: a arte de prever, de superar, de antecipar a partir de uma idéia ou fator 

a paralisar ou desencadear um estrutural processo decisórío de ações. 
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"Determinar as técnicas de gerenciamento deve nascer da necessidade em si, 

de examinar como opero atualmente e depois tentar descobrir como devo operar." 

(Godratt, 1993, p. 300). 

De forma sistêmica e interativa, o planejamento envolve a organização como 

um todo. Como sistema direcional, observa, avalia, controla e norteia em todos os 

níveis e processos. A sua integração deve ser tal que possibilite de forma interna e 

externa o relacionamento entre todas as áreas e os recursos necessários a qualificação 

e efetivação das diretrizes concebidas. Para concretizar estas diretrizes, são condições 

vitais (Campos, 1996, p. 32): 

"a. comprometimento das escalas superIores da direção, com demonstrações de 

comprometimento, envolvimento e liderança participativa; 

b. direcionamento do centro das atenções sobre os pontos básico - metas - definidos 

como precursores aos objetivos a serem alcançados através de ações enfáticas de 

encorajamento, predisposição e confiança." 

o planejamento reflete, então, o pensamento, o consenso, a atitude, a ação dos 

elementos de uma organização, para atingir as metas estabelecidas através de 

estratégias, planos através do efetivo gerenciamento de suas diretrizes. 

"O projeto fisico de uma operação produtiva deve proporcionar recursos 

capazes de satisfazer as exigências dos consumidores. O planejamento e controle 

preocupa-se com operar esses recursos no nível diário de modo a fornecer bens e 

serviços que preencherão as exigências dos consumidores". (Slack, 1999, p. 227) 

3.2 Plano Estratégico 

Relaciona-se basicamente com a organização no futuro e através de previsões 

tenta elaborar as maneiras ideais de disponibilizar recursos para suprir as metas 
15 



associadas às oportunidades de mercado ou servIços, com o objetivo de atingir os 

proventos financeiros lucrativos de uma oportunidade de mercado, identificado e 

objetivado pela organização. Portanto, "". o estabelecimento de um Plano Estratégico 

torna-se a tarefa mais importante da Alta Administração." (Campos, 1996, p. 35). 

O plano estratégico pode ser dividido em planos de forma periódica: 

Plano de Longo Prazo (5 a 10 anos): no qual deve ser idealizada a renovação 

estrutural da empresa e o seu negócio como fator de sobrevivência e competitividade. 

Plano de Médio Prazo (3 anos): referenciado ao Plano de Longo Prazo são 

estabelecidas metas e a disponibilização de recursos financeiros capazes de sustentar a 

execução das metas. Plano de Curto Prazo (1 ano): detalhamento do Plano Médio 

Prazo com base mais concreta sobre os recursos como o orçamento anual e o plano 

de ação. 

"Numa época como a que estamos vivendo, em que as organizações têm sido 

forçadas a fazer grandes mudanças em sua estrutura para atender às exigências do 

mercado, é muito importante: 

a) um plano longo e médio prazos, referente à inovação de sua estrutura, 

considerando novas tecnologias de fabricação e de administração; 

b) um plano longo e médio prazos, referente à inovação de sua linha de produtos, 

considerando novas tecnologias e novos materiais." 

(Campos, 1996, p. 35). 

O planejamento estratégico apresenta a visão macro do negócio envolvido e 

permite idealizar pontos no futuro a serem atingidos. 

"Tratam de informações, dados e diretrizes geraIs sobre a estrutura e 

organização da empresa, especialmente quanto a: 

a) Políticas. 
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c) Objetivos e metas. 

d) Princípios, valores, crenças. 

e) Missão e visão. 

t) Definição de responsabilidades (atribuições). 

e) Definição de autoridades (poder para a tomada de decisão)." 

(Azambuja, 1996, p. 42). 

3.3 Plano de Médio Prazo (Tático) 

Definidas as estratégias e aprovadas pela Diretoria, segue o plano tático. 

Agora de forma mais detalhada serão definidos os projetos e ações necessários ao 

cumprimento das metas, objetivos de curto prazo, envolvidos por quatro níveis: 

a) Estruturação da Organização: refere-se à estrutura organizacional hierárquica de 

funções para a execução das atividades pertinentes a cada área. A Teoria Clássica 

aborda de forma enfática a estrutura e a funcionalidade da organização com bem 

prescreveu Henri F ayol (1841-1925) sobre a abordagem da Corrente Anatômica e 

Fisiologista, onde ocorre a departamentalização associada aos princípios de 

administração. Este legado nos permitiu estruturarmos nossas organizações como 

parte dos objetivos traçados pela diretoria em seu plano estratégico; 

b) Criação de produtos e desenvolvimento de mercados consumidores: ações que 

possibilitem a inovação de produtos ou serviços seguindo e atendendo as necessidades 

de antecipação de produtos novos e mercados emergentes; 

c) Recursos industriais ou de serviços: desenvolvimento de meio fabril (materiais e 

instalações), colaboradores, execução do orçado financeiro à implantação do plano; 
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d) Operações: avaliação mercadológica com a estruturação dos meiOS de 

comercialização, planejamento de produção e os meios fabris, além da capitação 

financeira das margens de lucros a curto prazo. 

O planejamento tático é a integração departamentalizada das ações de todo o 

sistema organizacional ou integração dos subsistemas. 

"Tratam de ações necessárias à integração das atividades por todos os setores 

da empresa, enfatizando as interfaces organizacionais e as regras ou procedimentos 

aplicáveis ao sistema como um todo, respeitadas as diretrizes e premissas dos 

documentos do nível estratégico." (Azambuja, 1996, p. 43). 

Atualmente os planos táticos são basicamente operacionais devido as novas 

formas estruturais ao estilo dOlvns;z;ng onde cada indivíduo torna-se gestor consciente 

de suas ações, sabendo que faz parte de um sistema e que sua decisão é ;nput para 

novas ações. Esta questão levanta os pressupostos de centralização ou 

descentralização. 

"Centralizar ou descentralizar é, simplesmente, uma questão de proporção: é 

um problema de encontrar o grau ideal para cada caso em particular... Se a 

envergadura moral do chefe, sua capacidade, sua inteligência, sua experiência e sua 

agilidade mental lhe permitirem estender bastante sua ação pessoal, poderá levar 

muito longe a centralização e reduzir seus empregados à condição de simples agentes 

executivos; se, ao contrário, prefere, reservando para si o privilégio de traçar as 

diretrizes gerais, apelar mais para a experiência, opinião e conselhos de seus 

colaboradores, pode efetuar uma ampla descentralização". (Wahrlich, 1986, p. 25, 

citando Henri Fayol). 
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3.4 Sistema de Informação e a Organização 

o planejamento é algo mutável e, portanto, constantemente subsidiado por 

informações para o seu real gerenciamento. A informação como fator modelado r do 

planejamento, nos últimos anos vem tornando-se ferramenta primordial na tomada de 

decisão com o advento da tecnologia de informação, com ênfase sistêmica a partir da 

década de 70. 

A antecipação dos desejos de clientes e consumidores como delineador dos 

caminhos a serem seguidos por uma organização, baseia-se na velocidade com que 

esta informação é adquirida e manipulada em prol de ambos: organização e cliente 

final. A exemplo de fábricas japonesas de bicicletas, onde as dimensões do cliente e 

as cores desejadas pelo mesmo, torna o negócio de vender bicicletas algo 

personalizado, criando um nova forma de atingir o consumidor final, dando-lhe a 

oportunidade de possuir algo exclusivo, segundo o seu desejo. Tudo isso a partir dos 

computadores do revendedor ligados diretamente a uma central onde o pedido será 

devidamente processado e entregue ao chão-de-fábrica (linha de produção). Ou seja, a 

padronização da produção adquirirá conceitos de exclusividade: individualização. 

Este tipo de tecnologia, onde companhias são capazes de integrar as 

informações dos clientes, organizá-las e disponibilizá-las a partir de seus 

computadores, é chamado de ERP (Entelprise Resource Planning) ou softwares de 

gestão empresarial integrada. 

O desenvolvimento contínuo, e nunca estagnado dos hardwares na área de 

informática, propiCIOU o desenvolvimento destes novos softwares de gestão 

permitindo algo até então segmentado em processos modulares. Esse processo 

dificultava a integração da empresa, o conhecimento da informação por parte de todos 

os gerentes e, por conseqüência, os níveis de planejamento em todas as suas fases. A 
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velocidade com que a informação era tratada não estimulava ações rápidas em 

resposta às tendências de mercado e, por conseqüência, a conquista de nichos 

mercadológicos ávidos por produtos e serviços. 

A organização deve ser compreendida como um dos elementos formadores da 

cadeia produtiva, engrenagem associada a fornecedores e clientes. Desta forma, a 

relação produtiva, onde todos se beneficiam, só será possível quando todos 

compreenderem que o progresso de um esta intrinsecamente ligado ao estímulo de 

demanda e oferta produzido pelo outro. 

Contudo, não devemos negar que a integração não pode vir em detrimento dos 

grupos de uma organização e sua ação independente. Em muitos casos, a ênfase de 

uma implantação sistêmica é extremamente orientada para a integração, de forma 

holística. Os grupos, departamentos ou áreas afins são por vezes subjugados em 

pnmeIra análise por não deterem o conhecimento necessário para a operação 

sistêmica integrada. Há um racionalização dos tempos de implantação em detrimento 

do treinamento dos módulos que o grupo deverá operacionalizar, gerando inicialmente 

extrema confusão e descrédito para com as interações interpessoais da organização e 

seus objetivos. 

Os sistemas de informações devem ser considerados como ferramentas 

auxiliares ao gerenciamento. Sua precisão depende exclusivamente da alimentação de 

dados - informações - gerados por seus usuários. Portanto, o escopo localizado ou 

modularizado com enfoque nas características do sistema necessárias para uma boa 

alimentação de dados, deve ser capaz de auxiliar à tomada de decisão nos seguintes 

aspectos: 

Projetar a demanda produtiva fabril futura para a organização; 

Planejar as necessidade de matéria-prima; 
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Definir a política de estoque para componentes, subconjuntos e acabados mediante 

plano de produção e vendas; 

Planejamento e controle da produção em acordo com a demanda e capacidade 

fabril; 

Manter e prover informações táticas sobre pessoal, máquinas, infra-estrutura, 

matérias-primas e produção; 

Administração de prazos e entregas; 

Controles contábeis e financeiros; 

Flexibilidade e eficácia no atendimento as demandas. 

Dados qualificados tornam a empresa competitiva e administrativamente um 

sistema aberto, interagindo com todo o plano, facilitando o acesso à informação. A 

utilização da tecnologia da informação, nos permitirá a democratização da 

informação. Neste ponto, enquadram-se o tempo de acesso a esta informação e a 

qualidade da mesma, fator preponderante às tomadas de decisão e o sucesso do grupo. 

Os sistemas de informação têm nos proporcionado uma alteração na 

compactação das hierarquias organizacionais através do fenômeno chamado de 

duwnsizing. Efetivamente as tarefas de âmbito operacional tornam-se, apoiadas por 

estruturas sistêmicas como o ERP, cada vez mais automatizadas, democratizando a 

informação. As organizações passam a exigir maior conhecimento do indivíduo para 

tomada de decisão, baseada na complexa tarefa de analisar os dados dispostos pelo 

sistema de informação. Portanto, a estrutura hierárquica vertical cede lugar a 

horizontalização das organizações na busca por uma empresa mais ágil e flexível para 

um regime de consultoria e parceria, interna e externa à organização. 

Consideramos que o tema até o momento analisado é a produtividade sobre o 

aspecto informação e o seu gerenciamento, subordinando-as aos princípios do 
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planejamento com relação às metas a serem alcançadas. A tecnologia da informação 

permite estes incrementos produtivos às organizações, intangíveis em certos casos, 

contudo, capazes de proporcionar de forma produtiva ações pertinentes ao 

cumprimento das metas. Os dados deverão ser dispostos de tal maneira a assegurar 

esta produtividade sob o aspecto definidos como ganho, inventário e despesa 

operacional. 

"Ganho é o índice pelo qual o sistema gera dinheiro através das vendas." 

"O inventário é todo o dinheiro que o sistema investiu na compra de coisas 

que pretende vender." 

"Despesa operacional é todo o dinheiro que o sistema gasta a fim de 

transformar o inventário em ganho." 

(Goldratt, 1993, p. 58). 

As ferramentas cibernéticas serão o apolo às tomadas de decisão, porém as 

situações de mudança e a real necessidade de adaptação, são fatores que influenciarão 

de forma contingencial o gerenciamento dos novos tempos. 

3.5 Gerência Situacional 

A avaliação do mercado, o produto ou serviço a ser oferecido, e a sociedade 

onde se desenvolverá a atividade industrial ou comercial, contingenciará a forma 

administrativa e os processo produtivos. Classificaremos em três formas de sistemas 

produtivos: 

1 - Produção por Unidade ou Lote: 

a) Fabricação de unidades, segundo especificação do cliente~ 

b) Fabricação de protótipos; 

c) Fabricação de maquinaria de grande porte em etapas; 
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d) Fabricação por lote mínimo sob encomenda: 

2 - Produção de Grandes Lotes e em Massa 

a) Fabricação por lotes máximo; 

b) Fabricação por lote máximo em linha de montagem; 

c) Fabricação em massa. 

3 - Produção por Processo 

a) Fabricação não contínua de produtos químicos; 

b) Fabricação em processo contínuo de derivados gasosos e líquidos. 

Assim, a cada processo será aplicado um gerenciamento adequado. A idéia de 

produto deverá se enquadrar nestas situações. Os setores também se moldarão e para 

determinado sistema será enfatizado o esforço necessário para atingir os objetivos 

traçados. O crescente interesse desde a década de 70 pelo fator contingencial, permite 

delinear novos tipos de organização, contudo sem inviabilizar as formulas básicas 

comuns à criação de uma companhia ou sociedade por ações. 

Esta flexibilidade permite, por sua vez, identificar a não existência de uma 

idéia única de organização, tornando o gerenciamento situacional, contingencial 

segundo as dificuldades apresentadas. O planejamento organizacional não terá uma 

fórmula única aplicável a todas as organizações. Poder-se-á a princípio seguir 

determinada idéia, contudo, a flexibilização deverá determinar qual o melhor enfoque 

a ser adotado. 

Empresas com características por produção em massa, podem, em dado 

estágio, adotar novo processo com características por unidade ou lote, a exemplo das 

bicicletas sob encomenda. A organização se vê envolvida com a aproximação do 

produto ao cliente. Estruturas burocráticas tendem a ser flexibilizar para atender o 

dinamismo exigido pelo mercado. A hierárquica se vê ironizada pela velocidade em 
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se obter a informação e os meios para a solução. A liderança deverá se moldar a cada 

situação, não existindo uma forma ideal de liderar, pois a contingência determinará a 

maneira como aborda-se o grupo sob comando e certos casos definindo o novo líder, 

devido suas características ou habilidades com relação à nova situação. 

Em determinados casos, devido ao momento situacional, onde emerge a 

necessidade eminente de decisão a uma contingência, o cumprimento de uma meta 

vem em detrimento da condição hierárquica. Pode-se, de tal sorte, o 

contingenciamento nos levar a anarquia e, o poder na organização, tornar-se volátil 

causando em certo ponto uma ambigüidade na direção dos fatos e aonde se deseja 

chegar. 

De forma nenhuma tal visão renega todas as outras teorias organizacionais. A 

administração e seus conceitos passam a dispor-se segundo a contingência, não 

permitindo a afirmativa positivista da forma organizacional escolhida ser única e 

exclusiva. 

"Encaro a teoria não como um setor de estudo isolado, de certa forma superior 

e mais respeitável, mas sim como um esforço muitíssimo prático e básico, destinado a 

extrair, da experiência, padrões e orientação." (Wahrlich, 1986, p. 70, citando John M. 

Gaus). 

Ao traçar-se um paralelo entre as teorias sistêmica e contingencial, é fato notar 

a aparente continuidade ou complemento de uma em relação a outra. O 

estabelecimento das organizações estruturadas de forma a atender a sistematização 

modular dependente entre os vários meios coexistentes para a produção ou serviço, 

nos permiti adicionar o fator flexibilidade, induzido por uma restrição qualquer, 

tornando a necessidade de mudança emergente e salutar ou contingencial. 

2.+ 



o pensamento até certo ponto torna-se cibernético, onde a análise da ação de 

causa e efeito torna-se pilar das observações do homem sobre as influências do 

ambiente a organização, a interagir de forma bilateral. Fatores como o mercado, 

clientes, tecnologia, leis governamentais, infra-estrutura, política, cultura, são 

somatórios de uma sociedade para a qual a organização deve adequar-se para atingir 

os seus propósitos. 

As teorias organizacionais de fato têm nos mostrado ao passar dos anos uma 

verdadeira evolução das formas e comportamentos organizacionais do meio produtivo 

até a abordagem mais interativa, com o advento do reconhecimento da influência das 

sociedades sobre as organizações e vice-versa. 

De fato, os diferentes aspectos das teorias abordadas apresentam-se claramente 

nas organizações contemporâneas. Contudo, acrescente-se que o conhecimento 

proporcionado por este trabalho, traz a compreensão que em determinados aspectos 

dentro da estrutura organizacional, determinado tipo de teoria se caracteriza em maior 

relevância e detrimento a outras. Os operários são treinados, individualmente, nas 

técnicas Tayloristas e; num segundo momento, ao tomarem consciência de grupo 

aderem às técnicas de Ford; à medida em que o nível se eleva, a visão torna-se 

sistêmica; e finalmente para sobrepujar às mudanças do ambiente interno e externo, 

tornam-se contingenciais, aspecto muito característico das áreas de planejamento já 

reproduzido a outras áreas em função das variações de mercado. Contudo, estes 

tàtores não são fixos. Os aspectos apresentados podem ser evolutivos, onde 

aplicabilidade e detecção de determinado movimento organizacional poderá, em 

determinado instante, apresentar características diversas em função do momento. Ou 

seja, os operários também podem ser os próprios gestores da organização, bem como 

aqueles que produzem. Atividades onde os hábitos adquiridos são oriundos de Taylor 
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e Ford podem tornar-se células de trabalho ou de desenvolvimento onde a liderança 

mescla-se com o objetivo a ser atingido por todos. 

Ou seja, através de pequenas observações poderemos ver todas estas fases em 

maIOr ou menor grau nas organizações. E a partir do momento que tomamos 

consciência destas formas teóricas e seus aspectos, podemos racionalizar sobre o 

nosso modo ser e de nossas organizações, e traçar novos modelos afim de adequar-nos 

às novas formas de pensamento e expressão de nossas sociedades constantemente em 

evolução. 
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4.0 METODOLOGIA 

4.1 O Caso Thomson 

Baseado nas teorias sistemica e contingencial, o presente estudo visa ilustrar a 

contribuição à área de logística, mais precisamente, sobre a área de planejamento de 

matérias-primas importadas para montagem de produtos eletrônicos, visando de forma 

sistemica, a introdução meios computacionais, para o gerenciamento da informação e, 

de torma contingencial, a capacidade de tomada de decisão ante as variações de 

demanda mercadológica. 

A continencia inicial apresenta-se pela incapacidade do destino final (Manaus) 

determinar sua necessidades de matéria-prima. A estruturação inicial de uma planta, 

exige tempo e esforço para que os processos sistemicos, além de procedimentos 

internos, sejam implantados. A formulação inicial para suprir e contornar esta 

contingencia, na falta de sistema de computadores e pessoal treinado para executar as 

atividades, direcionou a organização para a adoção de planilhas como forma de 

planejar as necessidades de matérias-primas importadas usando o conceito de kit 

como ferramenta de apoio à decisão e controle. Neste caso, os cálculo de matérias

primas não realizados individualmente, mas por produto. 

Em uma segunda etapa, o planejamento será realizado através de sistema de 

informação ERP. A logística adotada a partir do kit foi recomendada devido aos 

fatores detectados como ilustrado a seguir: 

a. início de um processo de implantação de uma fábrica, p. ex.: os tempos de 

suprimento por item, volume de produção baixo, características regionais, leis e 

políticas governamentais são por vezes incertos ou desconhecidos; 
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b. as dificuldades de planejamento são reduzidas ao trabalhar com kit, não 

ocorrendo necessidade eminente de um departamento de internacional de compras 

associado a compradores e controles por famílias de itens; 

c. a consolidação de carga a partir de um único porto de saída, reduz os custos 

com fretes e lotes econômicos de compra proporcionados por múltiplos fornecedores 

e localizações diversas; 

d. o custo com sistema informatizado de planejamento não produz a necessidade 

de módulos de planejamento, sendo a ênfase, neste caso, direcionada ao módulo de 

estoques e administração. 

Para a viabilização do planejamento, desenvolvemos planilhas eletrônicas. Para 

tal, observamos as características necessárias para criarmos as solicitações de kil ou 

plano de kit como: 

a. plano de vendas; 

b. plano de produção; 

c. tempos de ressuprimento; 

d. política de estoque; 

e. plano de embarque de kit. 

Esses recursos possibilitaram a geração do fluxo de materiais a partir dos EU A 

com a companhia, desde o início da operação até a estruturação da organização para 

integração do MRPIl, bem como a geração de pedidos a partir do Brasil. Durante esta 

fase, todo o planejamento ocorre no EUA, cabendo ao Brasil exercer o follow up de 

matérias-primas através de MRP II sem a confirmação de pedidos. 

No passo seguinte será objeto de estudo a abordagem apresentada por Wallace 

(1990) onde é apresentada um passo-a-passo para a implementação de um sistema 

baseado em MRP II. e a maximização dos beneficios a serem incorporados à 
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companhia. Neste momento, é avaliada a organização, o funcionamento desta 

ferramenta (MRP lI) e as políticas de suprimentos idealizadas, levando-se em 

consideração as características regionais onde se situa a Thomson Multimídia Ltda. 

(Manaus) no Brasil. 

O objetivo é traçar uma lógica de cálculo, baseada nas variáveis apresentadas pelo 

sistema EMS 2.01 da Datasul - o sistema ERP empregado na Thomson Manaus - e 

assim obter os resultados esperados. Neste contexto Corrêa (1996) enfatiza o princípio 

do cálculo de necessidades, ou seja, a partir do plano de produção de que forma 

ocorrerá a fabricação de componentes e como será exercida a compra dos materiais 

necessários à sua produção. 

De forma paralela, autores como Haberkorn (1999) serão citados por sua 

experiência em empresas brasileiras e implantação de sistema de ERP nacional 

envolvendo o MRP lI. Aqui de forma maiS detalhada deveremos espelhar 

quantitativamente e qualitativamente as entradas necessárias para atingir as possíveis 

respostas do sistema ao Plano, ou seja, a formação do pedido levando-se em 

consideração todas as variáveis pertinentes ao suprimento de matéria-prima 

importada 

O processo total baseado em sistema MRP lI, circunscreve-se à organização 

logística para a implantação e o efetivo conhecimento da ferramenta sistêmica e suas 

variáveis a serem utilizadas com o intuito de atender em quantidade e prazo o plano 

de produção bem como as vendas. O planejamento, programação e controle da 

produção exerce um papel fundamental sobre estas informações e passa a ser o 

principal operante e executor do planejamento fabril para com o atendimento as 

necessidades de matéria-prima, tema bastante explorado por Corrêa (2000). 
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4.2 A Logística 

"As informações não podem ser melhores que os dados que as geraram" (Bailou, 

1993, p. 278). 

O estudo da logística declina a resolução dos hiatos causados entre a matéria

prima, o parque fabril e o consumidor final. A tarefa básica está em determinar os 

meios a serem utilizados para cobrir estas distâncias de tal sorte a conceber um custo 

razoável aos clientes. A este fluxo associa-se a informação baseada em dados 

projetados por meio da cadeia logística envolvendo transporte, estoques e o 

processamento do pedido ou ordem. O nível deste serviço possui característica com 

detalhes sobre a armazenagem, manuseio, embalagem, aquisição, produção e o 

sistema de informação. 

Anteriormente ao processo sistematizado por computadores, os dados 

transacionais de logística eram manipulados manualmente, caracterizando uma 

ingerência com relação à quantidade, forma e precisão como estes dados geravam a 

informação, ocasionando por vezes ausência de credibilidade, motivo pelo qual se 

retornava aos dados iniciais por uma questão de segurança. 

Esta é uma máxima adotada em favor da acuidade das informações inseridas nos 

sistemas de informação. Dados referentes ao fornecedor e os materiais providos, 

devem ser informados com a máxima precisão para que estes dados participem do 

cálculo gerado pelo MRP II (Veja QUADRO 4.2 - 1: MRPIl). 

"A lógica do planejamento das necessidades de material questiona os seguintes 

pontos: 

• O que nós vamos produzir') 

• O que é necessário para produzir? 
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• o que nós temos') 

• O que nós precisamos adquirir?" 

(Wallace, 1990, p. 05). 

Trata-se de um subsistema ou módulo agregado a outros módulos que em 

conjunto caracterizam-se por integrar todas as funções pertinentes a uma empresa. A 

análise de dados permite a geração de informações úteis no processo decisório 

envolvendo vários aspectos como transportador, tempos de recebimento e entrega, 

localização ou tipo de armazenagem, além de previsões sobre produção ou perda. 
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QUADRO 4.2 - I: MRP II 

o que é 
necessário para 
produzir ') 

ESTRUTURA DE 
ENGENHARIA 

(EDE) 

ORDEM DE 
COMPRA 

(OC) 

PLANO DE 
PRODUÇÃO 

MESTRE 
(PPM) 

MRP 
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ORDEM DE 
FABRICAÇÃO 

(OF) 

O que nós 
precisamos 
adquirir ') 

ESTOQUE 

O que nós 
,amos 
produzir? 

O que nós 
temos ') 



Portanto, uma gama de cadastros será importante para o processo logístico e 

viabilização do sistema de informação via MRP Il: 

" Os cadastros indispensáveis incluem: 

o cadastro mestre de item - contendo informações, como código, descrição, unidade 

de medida, data de efetividade, política de ordem, lead time, estoque de segurança, 

entre outros; 

o cadastro de estrutura de produto - contendo as ligações entre itens, "pais" e itens 

"filhos", quantidades necessárias dos itens "filhos" por unidade do item "pai", 

unidades de medida, código de mudança de engenharia, datas de início e término 

de validade, entre outros; 

o cadastro de locais - onde são definidos os locais de armazenagem dos itens, 

incluindo unidades fabris, departamentos, corredores, prateleiras, entre outros; 

o cadastros de centros produtivos - incluindo código, descrição, horário de 

trabalho, índices de aproveitamento de horas disponíveis, entre outros; 

o cadastros de calendários - que faz a conversão do calendário de fábrica no 

calendário de datas do ano e armazena informações de feriados, férias entre 

outros; 

o cadastro de roteiros - incluindo a seqüência de operações necessárias para a 

fabricação de cada item, os tempos associados de emissão de ordem, fila, 

preparação, processamento, movimentação, ferramental necessário, entre outros. " 

(Corrêa, 2000, p. 131). 

Considerações como embalagem padrão, lote mínimo de compra, formas de 

pagamento, tempo de entrega, localização, armazenagem e movimentação deverão ser 

considerados para manter o processo de suprimentos regular, controlado. Desde a área 
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de compras, passando pela armazenagem até a produção, este processo envolverá um 

grupo de profissionais que dependerão destas informações, constantemente 

atualizadas para fomentar os processos decisórios na organização. 

o sistema MRP II proporcionará uma integração dos diversos módulos que 

realizarão o fluxo de informação sistêmica necessário ao processo de planejamento da 

produção. O plano de produção ou Master Producfiol1 Schedule (MPS), denominado 

na Thomson como PSI (Productioll Scheduling InvenfOl}'), determina as quantidades 

a serem produzidas, bem como os estoques de produtos acabados ao final de cada 

período, neste caso o período considerado deve ser o mês (Veja QUADRO 4.2 - 11: 

PSI). 

QUADRO 4.2 - lI: PSI 

Month Dec Jan Feb Mar 

Production 2000 2000 2000 2000 

Kit 2000 2000 2000 2000 

Stock 2000 2000 2000 2000 

Na linha Production é informado a quantidade a ser produzida a cada mês. 

Esta constatação é baseada em estudos de capacidade de produção associado ao plano 

de vendas. Este plano de produção é revisto a cada três meses, contudo não se trata de 

algo inflexível. As demandas de mercado irão exigir adequações dos planos de 

produção em função de demandas não percebidas. 

O Kif é gerado baseado nessa expectativa de produção. São analisados os lead 

limes para que ocorra a formulação dos tempos de ressuprimento de matérias-primas: 

Neste ponto, deverão ser considerados os tempos de suprimento entre a solicitação e a 

entrega na fábrica do material necessário à produção. Composto por: 
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a) Tempo de pedido: o tempo necessário para gerar a informação de solicitação de 

compra de material ao fornecedor; 

b) Tempo de fornecedor: período necessário para atender o pedido e expedi-lo em sua 

ongem; 

c) Tempo de trânsito: hiato entre a expedição por parte do fornecedor e o efetivo 

recebimento: tempo de transporte marítimo + tempo de desembaraço aduaneiro; 

d) Tempo de recebimento: período fixado para entrada de documentos e conferência 

da carga na área de recebimento da planta; 

e) Tempo de controle de qualidade: padrão de demora para avaliação dos materiais 

recebidos parametrizados para Controle Qualidade. 

A política de estoques adotada sempre visa atender o mês seguinte de 

produção. Resguarda-se desta forma um segurança bastante razoável em virtude dos 

seguintes pontos: o contrato com o principal cliente Thomson (DirecTV) admite multa 

caso ocorra atraso nas entregas; e a região onde ocorre a produção possui lead time 

longo (suprimentos através de cargas marítimas). 

Desta forma a linha Stock é calculada da seguinte maneira: 

I Stock (Jan) = Kit (Dec) + Stock (Dec) - Production (Jan) 

Stock (Jan) = 2000 + 2000 - 2000 

Stock (Jan) = 2000 

Este primeiro esboço do planejamento de suprimentos foi idealizado de uma 

maneira simples para trabalhar com Kit, sem a utilização das ferramentas de MRP II 

da planta Manaus. Estas informações eram repassadas ao planejamento nos EUA de 

tal sorte que caberia somente à representação em Manaus realizar o foI/OH' up sobre as 

cargas e a confirmação de planejamento para ordens de produção, sendo as ordens de 
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compra responsabilidade dos EUA. Ou seja, o planejamento destas matérias-primas 

não identificava a real situação da planta em Manaus criando distorções de 

fornecimento, pois o processo não calculava as necessidades efetivas por item. 

Esta metodologia por Kit gera alguns dos principais problemas encontrados 

sobre a administração dos suprimentos. Como a "explosão" das necessidades é feita 

por Kit ocorrerão os seguintes questionamentos: 

• Não há controle financeiro sobre as matérias-primas segundo uma classificação 

ABC que proporciona uma apuração sobre os itens mais caros determinando um 

esforço monetário adequado balanceado dentro da classificação sobre os estoques, 

levando-se em consideração sua necessidade para a produção. 

• O escrape de matéria-prima não está sendo contabilizado neste momento exigindo 

retrabalho sobre a operação proporcionando faltas surpresas e excessos de 

embarques aéreos (críticos); 

• Aumento dos estoques devido a falta de controle item a item principalmente 

quando relacionados à embalagem padrão e lotes mínimos de compra. 

• Retrabalho sobre o número de peças faltantes para fechar determinado Kit quando 

ocorre finalização de produto ou mudanças de engenharia. 

• Conseqüente perda da racionalidade da área disponível para estoque devido à 

programação e recebimento de matérias-primas já disponíveis em estoque. 

O sistema em MRP II em seu cálculo proporciona a redução ou eliminação destes 

problemas de forma individual a cada item, integrando o sistema sob a conjuntura do 

ERP (Veja QUADRO 4.2 - lIl: INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO). O MRP II 

a partir da planta em Manaus tornou-se a melhor solução. Na mesma base de dados 

está toda a movimentação realizada em sistema, reflexo das operações de fábrica, 
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ponto determinante para expressar a realidade fabril da planta Manaus e a execução 

do cálculo, segundo os critérios de cadastro determinados pela organização. 

O Plano de Produção ou a Previsão de Vendas é a base para a criação do cálculo 

de necessidades. Este deve ser coerente com as expectativas proporcionadas pelo 

mercado, dimensionando as quantidade a serem produzidas ou vendidas 

coerentemente com a capacidade fabril ou plano de expansão desta capacidade de tal 

forma a suprir o mercado no tempo e volumes certos. 

A Engenharia determinara como será executada a sua montagem ( eng. De 

processo), bem como os componentes e quantidades necessárias para sua montagem 

(BOM). 

A Produção deverá conduzir o Plano de Produção em comparação às expectativas 

determinadas no Planejamento. Esta atividade exige controle de pessoal qualificado, 

controle de máquinas e linhas, perdas decorrentes do processo de montagem, bem 

como qualidade na montagem. 

Compras e Pedidos são áreas que envolvem basicamente o suprimento da fábrica, 

bem como a formação de pedidos para vendas. Envolvem o processo contínuo de 

foI/oH' up sobre partes e peças. 

O Estoque deverá engajar-se em manter as informações de armazenagem de partes 

e peças, além do produto acabado, em inventário com exatidão. As variações de 

inventários devem ser corrigidas em tempo para que o planejamento possa corrigir os 

desvios em tempo hábil. 

Um ponto importante é o fluxo da informação entre estes departamentos. A 

burocracia legal afeta em muito nossa manufatura. Portanto, documento devem ser 

atualizados o quanto antes para manter a equação fisico/contábil sempre igual. 
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QUADRO 4.2 - [11: INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

Módulo Informação Descrição 

MPS (Master Plano de produção/previsão de Envia para o Planejamento um plano de produção possível de ser executado ou uma 

Production Schedule) Vendas previsão de vendas com o objetivo a ser atendido. 

Engenharia Itens, estruturas de produto e O Planejamento acessa o cadastro de itens e estruturas para o cálculo do disponível. 

operações de fabricação Acessa o cadastro de operações para o planejamento da carga máquina. 

Produção Ordens de produção e reservas Envia para o Planejamento as ordens de produção em aberto. O planejamento, gera as 

em aberto necessidades de produção e reprogramações dessas ordens. 

Compras Ordens de compra em aberto Envia para o Planejamento as ordens de compras em aberto. O planejamento gera 

necessidades de compra e reprogramações de ordens em andamento. 

Pedidos Carteira de pedidos Envia para o Planejamento a carteira de pedidos. 

Estoque Saldo dos itens Envia para o Planejamento o saldo dos itens 

CRP (Capacity Ordens planejadas Recebe do Planejamento as ordens planejadas. O CRP verifica a capacidade da 

Requirement Planning) produção para atender os itens do plano. 

Fonte: Datasul 
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Para determinar através do MRP Il qual a disponibilidade de matéria-prima, o 

sistema realizará o seguinte cálculo: 

QUADRO 4.2 IV - DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO 

Ordens Reservas Quantidade 

Estoque Comprom Plan Comprom Plan Pedidos Perda/Refugo Seg Disponível 

(+) 

100 

(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) 

O O 10 O O O 10 

, Estoque: Representa a quantidade existente dos item em depósitos 

parametrizados como válidos para cálculo de MRP II; 

, Ordens Comprometidas: São ordens de compra confirmadas; 

, Ordens Planejadas: São ordens de compra não confirmadas, contudo com 

status de plano; 

, Reservas Comprometidas: São itens "filhos" pertencentes a itens "pais" 

confirmados para produção; 

, Reservas Planejadas: São itens "filhos" pertencentes a itens "pais" com 

plano de produção planejado não confirmado; 

, Pedidos: Refere-se a pedidos de produtos para vendas; 

, Quantidade Refugo/Perda: Quantidade a ser determinada por item 

identificando em sua utilização em produção a possibilidade de eminente 

refugo ou perda. Exemplo: máquinas de injeção plástica há uma perda 

inicial de matéria-prima quando na execução do seI up; 

, Quantidade Segurança: Quantidade determinada para suportar eventuais 

falhas de suprimento por tempo, quantidade, ou fatores afins; 

, Disponível: Provável estoque final permanecendo as condições previstas 
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A periodicidade para execução do cálculo deve ser avaliada. A princípio há o 

plano mensal (PSI). Contudo, o mesmo é expresso em meses: um período longo e 

máximo recomendável. No caso da Thomson consideramos os períodos em semanas 

de produção. 

Esta semana de produção não segue obrigatoriamente o calendário Gregoriano. 

Trata-se uma formatação de meses com quatro ou cinco semanas, sendo estas 

numeradas de 01 a 52. Esta será a formatação do calendário de produção a ser incluso 

no sistema de planejamento para o cálculo de MRP 11. 

O calendário deverá apresentar consistência, demonstrando claramente os dias 

úteis (working days), feriados (holiday), pontes (over pass) e compensações (make up 

for) associados aos períodos semanais de tal forma a representar corretamente os dias 

onde será executada a produção da semana. As compensações e extras são situações 

que exigem negociação, porém pode ser revisto sobre o calendário de produção se 

assim for necessário. 

No controle destes itens e sua forma de planejar esta a interação com a área 

financeira. Este aspecto é supra importante principalmente no tocante ao controle dos 

estoques. O uso da Classificação ABC, ou Curva ABC, é muito importante para 

efetuar o controle financeiro sobre os estoques. 

"Classificação ABC: Classificação de itens inventariados na ordem decrescente 

segundo o volume em dólar anual ou outro critério. Desta maneira é separado em três 

classes chamadas A, B, e C. A Classe A com os itens com volume de dólar anual mais 

elevado e recebe a mais atenção. Os médios na Classe B receberam menor atenção, e 

Classe C, os quais contêm os itens de menor volume anual em dólar serão controlador 

rotineiramente. A objetivo da Classificação ABC é minimizar os esforços sobre o 



controle dos itens de baixo volume e concentrá-los na redução dos inventários dos 

itens de maior volume. (Wallace, 1990, p. 295) 

Esta concepção da classificação dos estoques mediante curva ABC, permite 

identificar de forma valorizada a melhor maneira de aplicar os meios financeiros 

disponíveis em estoque, principalmente no controle dos itens Classe A: os de maior 

valor. 

Para conceber esta classificação são utilizados os seguinte critérios: 

,. Valor do material~ 

,. Quantas vezes é utilizado na estrutura do produto; 

,. Valor da área ocupada para armazenagem~ 

,. Percentual para definição das classes. 

O valor é o primeiro item a ser identificado. No sistema adotado, o controle por 

valor pode ser realizado em qualquer moeda bastando para isso a atualização diária 

das cotações de mercados, permitindo desta forma a emissão de relatórios nas moedas 

diversas. 

Determinados itens inicialmente podem possuir sua classificação como B ou C 

mediante a avaliação somente dos valores. Contudo, a quantidade de vezes que o 

material será solicitado em estrutura (BOM) poderá determinar a migração deste item 

para classificações superiores devido ao volume de material a ser comprado e 

armazenado para produção gerando, consequentemente, maior esforço financeiro. 

Em alguns casos há a possibilidade de ser utilizado o m2 na composição desta 

classificação quando o estoque está associado a uma área de armazenagem onde paga

se aluguel, por exemplo. O valor do m2 será rateado pela área ocupada e destinada aos 

itens. Contudo, no caso apresentado será destacado somente os dois pontos expostos 

aCIma. 
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o percentual definirá em qual classificação permanecerá o item. A classificação 

adotada ficou especificada da seguinte forma: 

,. Classificação A: 70% 

,. Classificação B: 90% 

,. Classificação C: 100% 

Isto significa que até 70% da valorização dos estoques, o item é considerado 

Classe A. Entre 70% e 90% será considerado Classe B. A Classificação C estará entre 

90% e 100% dos valores considerados no inventário. 

Identificado os itens, estes deveram ser cadastrados em sistema segundo esta 

classificação e na medida do possível toda a atenção deverá se concentrar 

principalmente sobre os Classe A. Para os cálculos de MRP 11 é recomendável um 

trabalho mais apurado sobre o suprimento deste itens, bem como o controle rígido 

sobre sua armazenagem e eventual refugo, perdas ou diferenças encontradas. 

A efetivação melhor deste controle dentro do estoque pode ser trabalhada com 

dias de armazenagem após definição da classificação. A política de estoque mediante 

Classificação ABC deverá levar em consideração vários aspectos como o tempo de 

suprimento, viabilidade de transporte (aéreo, marítimo, rodoviário, e combinações) e 

as despesas com frete em comum acordo com as oportunidade de lucratividade 

financeira mediante aplicação às taxas de mercado e produção. Ou seja, deve-se 

analisar as perfeitas condições entre destinar o esforço financeiro para o estoque, 

mercado de capitais e investimento fabril. 

"Uma firma pode reduzir seus custos produtivos, pois seus estoques armazenados 

absorvem flutuações dos níveis de produção devido a incertezas do processo de 

manufatura ou a variações de oferta ou demanda. Além disso. Estoques podem reduzir 

custos de transporte, pois permite o uso de quantidades maiores e mais econômicas 
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nos lotes de carregamento. A questão é justamente utilizar inventário suficiente para o 

correto balanço econômico entre os custos de estocagem, produção e transporte". 

(BaBou, 1993, p. 153) 

Assim pode-se conceber a seguinte política: 

QUADRO 4.2 - V: POLÍTICA DE ESTOQUE 

CLASSE PERCENTUAL DIAS MIN DIAS MAX 

A 70% 7 30 
I 

B 90% 30 90 

C 100% 90 180 

Os fatores definidos acima proporcionaram influência sobre as necessidades 

de espaço fisico. Em logística é importante determinar as áreas de armazenagem para 

a preservação e manutenção dos itens (Veja QUADRO 4.2 - VI: Depósitos). Desta 

forma, o sistema demonstrará o ponto correto de armazenagem de cada material, 

favorecendo recursos disponíveis como transferências, requisições, relatórios, 

inventários, análises de movimentação. 

Associado a este item deve existir uma forma de identificar dentro dos 

estoques o correto posicionamento (localização) de cada material. Isso determinará 

redução no tempo fisico de busca e movimentação (racionalização da logística 

interna), bem como maior facilidade para inventários, identificação, segregação, 

manuseiO. A forma como identificar os locais de armazenagem podem receber as 

distintas formas de codificação: alfabéticos, alfanuméricos, numéricos e simbólicos. 
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QUADRO 4.2 - VI: DEPÓSITOS 

!DEPOSITO DESCRIÇÃO 

'CQ Controle de Qualidade 

ALM Almoxarifado 

PRO Processo 

EXP Expedição 

MAN Manutenção 

4.3 Projeto EMS (Sistema ERP) I 

Missão do projeto EMS 

No início de suas operações foi instalado um sistema de nome Magnus 

proveniente da empresa Datasul: grande companhia brasileira desenvolvedora de 

softwares de gestão empresarial. 

Atendendo, em princípio, as demandas por gerenciamento fabril dos dados 

gerados por departamentos dispostos nesta organização, foi observado 

contratualmente um gradativo lIpgrade dessa ferramenta gestora para um novo 

produto de nome EMS (Entelprise Malll!facturing Sysfem) em substituição ao 

Magnus (MGS). 

Transcorrido o prazo da pnmelra implantação, associada à implantação da 

própria fábrica, decidiu-se finalmente pela atualização sistêmica da nova ferramenta. 

Dessa forma, a companhia buscou através de um controle mais efetivo de custos 

relacionado à implantação do EMS, atingir a uma otimização dos seu processos 

agregando valor, aumentando a sua performance a baixos custos. 

, Proposta do projeto EMS 



Para este projeto definiu-se um escopo onde a linha de condução dessa 

implantação não se abstivesse dos planos definidos pela empresa. Dessa forma, o 

projeto segue com uma visão de negócio mais ampla, caracteristica positiva quando se 

trata da implantação de sistemas integrados como o declarado ERP. 

Alguns aspectos que identificam o norte nessa organização foram lembrados 

durante o processo desta implantação (Anexo: EMS Project (ERP System) I, cabendo 

destacar alguns destes pontos. 

,. Crescimento através da inovação: 

o mesmo conceito adotado pela organização foi repetido junto ao seu usuário 

final ao lembrá-lo do aspecto tecnológico proporcionado pela ferramenta ERP capaz 

de integrar vários módulos como o administrativo, estoques, RH, controle de 

qualidade, compras, manufatura em um único sistema com a capacidade de elevar o 

fluxo de informações a uma notável qualidade em sua auditagem e preservação dos 

dados. 

,. Crescimento através do foco em estratégia: 

Com a possibilidade de uma otimização maior dos dados em sistema, pode-se 

traçar estratégias de suprimentos compatíveis com as expectativas de vendas 

associadas aos níveis estipulados de produção. O fator gerenciamento através da 

ferramenta sistêmica permite informações mais precisas em tempo menor para com a 

tomada de decisão. 

,. Crescimento através do controle financeiro: 

A integração permite através das contas contábeis, alimentadas de forma 

automática través da movimentações em sistema, proporcionar uma retrato financeiro 

capaz de fornecer um espelho da organização em qualquer tempo. Programas gestores 

de orçamento propiciam aspectos relevantes no controle orçamentário on-Iine ao 
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fechamento do período apresentando de forma clara e contundente o cenário entre o 

esperado e o realizado, favorecendo tomadas de decisão sobre o aspecto 

contábilltinanceiro versos o orçado anteriormente para o período. 

, Crescimento através do controle de material e logística: 

O planejamento é controlado por módulo envolvendo tecnologias já existentes 

como o MRP 11. Baseado em estruturas de engenharia como base para seu cálculo, 

além de fatores como demanda, embalagem padrão, lote mínimo de compra, área de 

armazenagem, controles por lote, controles por série, entre outros aspectos, o sistema 

é a capacidade de gerar informações pertinentes ao cálculo capazes de informar os 

montantes necessários ao suprimento da empresa em conformidade ao planejado. 

, Crescimento através da tecnologia: 

A adoção de ferramentas sistêmicas de gerenciamento integrado deve permitir 

a empresa facilidades de lIpgrade (atualização). Além desta inovação, o ERP deve 

possui a possibilidade de manutenção constante, de forma evolutiva, permitindo a 

companhia usufruir de tecnologia atualizada através de novas versões sem custo 

adicional. 
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4.4 Projeto EMS (Sistema ERP) 11 

A aquisição do sistema ficou atrelada aos aspectos descritos no tópico anterior. 

Desta forma, a modularidade integrada proporcionada pelo ERP foi ponto passivo 

para esta implantação. 

Adquiriu-se o pacote padrão, disposto em 06 módulos básicos com seu 

respectivos programas ou sub-sistemas (Anexo: EMS Project (ERP System) lI). 

Os aplicativos são constantemente checados através de auditorias - um 

procedimento interno da Datasul - visando assegurar a qualidade do produto. Outro 

ponto positivo, é a manutenção constante de um help desk. Este procedimento permite 

a qualquer usuário dos sistemas Datasul fornecer sugestões, bem como auxiliar 

acolher problemas que por ventura tenham escapado ao processo de auditoria e 

chegado ao campo. 

F ato interessante observar que as sugestões podem ser de tal forma tão boas 

que poderão ser incorporadas imediatamente ao produto beneficiando a todos os 

usuários sem custos adicionais ao cliente. Esta atitude permite uma melhoria 

constante ao produto, qualificando-o como um dos melhores ERP no Brasil. 



4.5 Arquitetura Operacional 

Neste tópico ver-se-á o ambiente de rede recomendado em comparação as 

necessidades solicitadas para a implantação do sistema EMS. E importante lembrar 

que a correta sintonia entre servidores, redes, clientes, bancos de dados, entre outros 

aspectos deve ser levada consideração, admitindo-se que se deseja performance e 

solidez para com o armazenamento e acesso rápido às informações (Anexo: TML 

Network (LAN)). 

Estações de trabalho (clientes) 

O QUADRO 4.5 - I: COMPARATIVO ESTAÇÕES a seguir demonstra as 

necessidades básicas de equipamentos necessários para ao ambiente das estações, 

segundo recomendação do fabricante. A configuração demonstrará a importância da 

adequação ou não do parque tecnológico instalado para a implantação do sistema. 

"No caso das placas de rede recomenda-se comprar placas de fornecedores de 

primeira linha (Ex.: 3 com, Cabletron, outros). Isto porque estas placas são mais 

performáticas, têm drivers suportados pela Microsoft, e têm muito menos problemas 

de compatibilidade. Ou seja, a confiabilidade, performance e qualidade é muito mais 

alta, com um acréscimo muito pequeno de custo". 

Fonte: Datasul 
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QUADRO 4.5 -I: COMPARATIVO ESTAÇÕES 

-
CARACTERISTICAS MINIMA RECOMENDADA NOVOS EQUIPAMENTOS TTM STATUS 

PROCESSADOR Pentium 200 Mhz Pentium 11 233 Mhz Pentium II 300 Mhz Pentium III 700 Mhz OK 

CACHEINTERNO 128 Kb 256 Kb 512Kb 512Kb OK 

MEMORIA 32 Mb 48 Mb 64 Mb 64 Mb > OK 

DISCO 1 Gb 2 Gb 4Gb 4Gb> OK 

PLACA DE REDE 10 Mbits 10 Mbits 10/ I 00 Mbits 10/ I 00 Mbits OK I 
I 

VIDEO SVGA (800 x 600) SVGA (800 x 600) Ultra VGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600) OK 

MONITOR 14 Polegadas 15 Polegadas 17 Polegadas 17 Polegadas OK I 

----- - I 

Fonte: Datasul 
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4.6 Network (LAN) 

No caso da Thomson Multimídia Ltda., foi adotado o modelo Fast Ethernet na 

LAN (Local Area Nellvork), por se tratar de uma companhia de pequeno porte, com 

número abaixo de 100 estações, considerado como rede de pequeno porte, conforme o 

QUADRO 4.6 - 1: TECNOLOGIAS DE REDE. 

"A tecnologia Fast Ethernet é padrão e foi adotada por vários fornecedores, 

tendo contudo perda de 40% de eficiência, em decorrência de a sua arquitetura possuir 

colisão de pacotes. A tecnologia 100VG foi desenvolvida e padronizada sob liderança 

da HP, contudo poucos fornecedores adotaram esse padrão. Ele tem como vantagem 

não ter problema de colisão de pacotes, mas possui custo mais elevado. A tecnologia 

FOOI é relativamente antiga, tem um padrão que é utilizado por quase todos 

fornecedores, contudo tem um custo ainda mais alto. A tecnologia ATM é 

relativamente nova, recentemente foi homologado um padrão, mas neste momento 

nem todos os fornecedores adotam este padrão (pode assim haver problemas de 

compatibilidade entre fornecedores diferentes). Gigabit l!.'thernet é a tecnologia mais 

nova, contudo ainda é cara e somente recomendável para ligar dois ou mais 

backbones diferentes " 

Fonte: Datasul. 

50 



QUADRO 4.6 - I: TECNOLOGIAS DE REDE 

VELOCIDADE 
UTILIZAÇÃO CONFIABILlDADE CUSTO 

TECNOLOGIA CUSTO (Mbits) 

Nominal Real 

Fast Ethernet Baixo 100 60 Normal BAIXO Servidores 

100VG Médio 100 100 Normal ALTO Servidores 

FDDI Médio 100 100 Alta ALTO ServidoreslBackbones 

ATM Alto 155/622 155/622 Alta ALTO Servidores/Backbones 

Gigabit Ethernet Alto 1000 600 Alta ALTO Servidores 

Fonte: Datasul 
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Servidor de banco de dados e aplicações 

Alguns pontos esclarecedores sobre este tópico informados pelo fabricante. 

1. Esta deveria ser a configuração mínima para a instalação do produto EMS, e que 

deseja-se uma boa performance. A CPU não é muito utilizada na tarefa de servir 

dados para as estações clientes, mas sim nos processos remotos que são disparados 

pelo usuário(NPS - RPW / AppServer - RPC). A memória e a velocidade de 

acesso ao disco são importantes tanto para os processos remotos, quanto para 

prover dados para os usuários. Assim recomenda-se utilizar discos com tecnologia 

SCSI ou mais rápida para os discos do servidor de dados. 

2. A configuração ideal do Servidor de Bancos de Dados varia muito de cliente para 

cliente. Depende muito do número de usuários ativos, do volume de dados e em 

certos casos da característica do negócio. 

3. Recomenda-se o uso de máquinas multiprocessadas par clientes de porte médio e 

grande. Isto é muito útil para que o ambiente seja escalável, e o cliente possa 

ampliar a máquina futuramente através da compra de novos processadores. 

4. Deve-se possuir no servidor o mínimo de dois discos, isto para dividir o 10 e 

aproveitar melhor o processador (ou processadores). Não é recomendado o uso da 

tecnologia RAID 5 para os servidores de bancos de dados. Caso o cliente queira 

operar em um ambiente de alta disponibilidade, recomendamos usar o 

espelhamento. 

5. Mesmo que a máquina seja comprada inicialmente com um processador, é 

recomendável que o equipamento permita a adição de um ou mais processadores 

para ampliações futuras. Bem como de mais memórias de disco, não adquirindo 

assim o equipamento no seu limite de expansão. 
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No caso da TML, todas as exigências de máquina foram atendidas. Contudo, com relação ao tópico 05, foi mantido a tecnologia de RAIO 5 

com segurança maior à proteção de dados. 

QUADRO 4.6- lI: COMPARATIVO CONFIGURAÇÃO SERVIDOR 

MINIMA THOMSON STATUS 

Processador Pentium II 400Mhz 2 x Pentium II 450Mhz OK 

Cache Interno 512 Kb 512 Kb OK 

Memória 256 Mb 394 Mb OK 

Disco 2 x 4Gb (8 Gb) (SCSI II ou superior) 4 x 4,3 Gb OK 

Placa de Rede 100 Mbits 10/100 Mbits OK 

Fonte: Datasul 
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4.7 Implementação de Custos Sumarizado 

o controle de custo foi realizado com a intenção a proporcionar uma avaliação 

sobre os gatos realizados entre a implantação anterior Magnus - esta associada ao 

projeto de implantação da fábrica - e a implantação do EMS. Este controle 

proporcionou um economia de cerca de 50% bastando para isso um controle mais 

efetivo sobre os honorários dos consultores e as despesas necessários para mantê-los 

durante o decorrer do projeto, tendo como suporte uma gerência exclusiva para a área 

de informática até então pulverizada e sem comando (Anexo: Summwy CosI 

Implemenlation ). 

A seguir serão listados os pontos de controle que resultaram em implantação 

de curto prazo a baixos custos: 

1- Consultoria: 

Foram solicitados documentação sobre implantações anteriores, além de 

contatos. Desta forma, foi possível levantar o histórico das implantações anteriores 

procedidas e seu efetivo desempenho realizadas pelo grupo em questão. Os currículos 

com a constatação de treinamento realizados na própria Datasul e formação superior 

dos consultores, bem como entrevistas para identificar o nível de envolvimento 

emocional permitido com segurança para usufruir do melhor contato entre os usuários 

também foram pontos importantes no esclarecimento por determinada consultoria. 

Melhor opção foi adotar a representação mais próxima da Datasul, descartando 

consultorias do sul do país pertencentes a outros grupos de empresas que atuam na 

implantação de projetos da Datasul. 

2 - Hospedagem: 

Foi determinado um levantamento entre os hotéis de 03 estrelas, bem como 

uma cotação com fins de redução despesas com hospedagem. 
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3- Transporte: 

F oi identificado o representante regional maiS próximo da Datasul. Desta 

forma, visou-se reduzir os gastos com deslocamento aéreo, firmando convênios com 

agências de Viagem para aquisição pacotes de vIagem mais baratos em favor da 

exclusividade de contrato, sempre utilizando-se da classe econômica. 

Com relação ao transporte entre a fábrica e o hotel, utilizou-se do próprio 

transporte da fábrica, reduzindo-se os gastos com táxi ou aluguel de carros. 

4 - Refeições: 

Todas as refeições de almoço foram realizadas na própria fábrica. O jantar foi 

limitado o seu gasto a um valor médio de uma refeição padrão. 

5- Valor do software: 

O valor de compra do software foi levado em consideração nesta sumarização 

apresentada. Contudo, este valor não foi tema de avaliação, tratando-se de uma 

decisão pré estabelecida somente cabendo a análise sobre as outras variáveis custo já 

mencionadas anteriormente para a implantação. 

6- Cronograma: 

Uma importante restrição afeta imediatamente ao cronograma apresentado. 

Não haviam salas disponíveis para treinamento e o quadro de funcionários era 

extremamente enxuto. Desta forma, não seria possível manter uma equipe treinando 

sem que as atividades diárias não fossem interrompidas durante a implantação. A 

opção por executar a atividade após o expediente foi descartada devido ao acréscimo 

em horas extras ao consultor. Os funcionários, por sua vez a grande maioria ainda 

cursando cursos de formação em horário noturno, criaram uma grande barreira a esta 

tratativa. 
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A saída encontrada foi preparar uma pequena sala com toda a infra estrutura 

de acesso ao sistema e que permitisse a possibilidade de até 03 pessoas estudarem 

junto a um consultor. Os horários foram divididos de duas em duas horas intercalando 

pessoal distinto entre um período e outro, parando somente para o almoço. Desta 

forma, era possível durante este período o afastamento do pessoal do seu setor de 

trabalho por no máximo duas horas, sem o risco de maiores transtornos às sua 

atividades diárias. 

É importante salientar um controle sobre a freqüência do pessoal para o 

treinamento, bem como uma lista de presença. Apesar das facilidade encontradas com 

esta metodologia, é interessante levar em consideração a dificuldade que alguns 

usuários possuem em adaptar-se a novas rotinas sistêmicas, colocando empecilhos ao 

desenrolar das atividades de treinamento. Deve-se monitorar estes usuários e certifica

se junto suas chefias a possibilidade de aprimoramento destas pessoas ou potencial e 

efetiva substituição. 



4.8 Beneficios e o Retorno Alcançado. 

O beneficios do projeto foram monitorados de forma permitindo redefinir as 

atividade atualmente executadas e tal sorte possibilitar uma economia de gasto 

identificados por: 

1- Tempo de execução de atividades sistêmicas e procedimento realizados em 

diversas áreas envolvendo desde cálculo manual até gastos com impressão num 

comparativo com o sistema anteriormente empregado (Magnus I. O) obsoleto com 

a introdução do EMS (Anexo: Benefits per Task); 

2- Tempo de execução do fechamento de mês permitindo um economia substancial 

em horas extras por atividades paralelas ao sistema, executas em planilhas 

(Anexo: Benefits per Area); 

3 - Despesas relacionadas ao estoque e atividades afins. 

Todas essas atividades foram identificadas durante entrevista com os funcionários 

em treinamento, bem como a observação de suas atividades no transcorrer do dia 

anterior à implantação do sistema atual. 

Isso permitiu a valorização das atividades através do tempo de execução, consumo 

de materiais, despesas com armazenagem e movimentação de materiais. 

No tocante ao fluxo de caixa, identifica-se uma economia substancial de US$ 23 

mil dólares anuais contra um investimento de US$ 48mil dólares, nos possibilitando 

um Payback de 2,09 anos (Anexo: BlIsiness Opportllnity). 
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5.0 Conclusão 

Fazer funcionar um sistema de informação de forma que as características de 

logística expressem as reais necessidade do bllsiness é algo que demanda tempo. Por 

mais que os softwares pareçam o ponto de partida fundamental em todo o processo, 

não adianta obter um sistema fantástico sem, contudo, possuir os dados acurados para 

sua gestão. Dos vários fatores abordados, a gestão dos recursos humanos se 

apresentou como um ponto extremamente delicado durante todo o processo, 

concluindo-se que dos principais fatores ao gerenciamento da logísitca, a qualidade 

dos recursos humanos deve ser enaltecida. 

Para obter resultados em tão curto espaço de tempo em um cronograma de 

implantação de sistemas, é importante observar os seguintes fatores: 

,. ERP 

Os ERPs atualmente estão com uma similaridade muito grande. 

Desenvolvimentos ocorridos em um sistema são em pouco tempo adicionados a 

outros sistemas pela questão competitividade em relação ao custo-beneficio. O 

dowsizillg através de estruturas cliente-servidor, levou às correntes do ramo a uma 

disputa acirrada de mercado contribuindo para a baixa dos preços. Seguindo de forma 

evolutiva, os sistemas integrados nomeados como MRP (Material Requireme11fS 

Planning), MRPII (Ma1ll{facturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resollrcing 

Planning) , agora com o advento da In1ernet já se fala no ERPII. Uma evolução com a 

particularidade da interação entre o back office com o frol11 office caracterizados pela 

integração entre os meios produtivos e o consumidor final através, por exemplo, de 

lveb pages. Novamente neste aspecto a logística deve ser repensada e os critérios de 

transporte, suprimento, produção e distribuição devem ser dimensionados logicamente 

possivelmente em uma nova estrutura organizacional com o intuito de atender a esta 
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nova demanda. Mais uma vez o sofflmre se traduzirá somente no meio a ser utilizado 

no processo de informação, sendo ferramenta auxiliar à decisão. A diferença - o fator 

competitivo - estará no tempo com que estas informações sejam preparadas e assim 

favorecer a decisão. 

,. Usuário/Cliente. 

A logística só terá sucesso caso os dados levantados pelos usuários estejam 

coerentes. Dessa forma, os cálculos seguirão o seu curso, gerando informações ao 

processo decisório. A flutuações de demanda, bem como as variações existentes no 

fornecimento de matérias-primas, são incertezas a serem contempladas em políticas 

de estoque capazes de amortizar estas variáveis através dos estoques de segurança. A 

realidade lógica do sistema não expressa os meios restritivos que afetam nossas 

organizações em situações de extremas incertezas. Tudo deve ser feito com 

moderação e as restrições identificadas e combatidas ao responder de forma correta a 

assegurar decisões sobre os processos fabris justificáveis baseados na comparação de 

custos de armazenagem e manuseio com relação aos custos de transportes e produção. 

Não se trata aqui de simples treinamento para navegação e execução das rotinas 

em sistema. Os ERPs possuem o que chamamos integração de módulos. Ou seja, 

atividades desenvolvidas em um módulo afetarão os módulos em comunicação a este. 

Ante qualquer treinamento, deve-se antecipadamente educar o usuário com a lógica 

empregada pelo ERP, os processos embutidos em cada rotina de forma a reproduzir 

um fluxo de informação algorítmica encadeada. Isso o fará compreender a sua 

importância em todo o processo, tornando-o consciente da responsabilidade sobre o 

manuseio de dados gerados ou não em suas rotinas sistêmicas. 

A reciclagem é extremamente recomendável. O orçamento para treinamento deve 

ser anualmente revisto com o aspecto de consolidação do conhecimento e uso do 
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sistema. Assim evitaremos restrições ao processo devido desligamentos da empresa, 

troca de funções, ou atualizações de versões sistêmicas. 

,. Consultores. 

Na escolha da consultoria é muito importante a observação dos currículos. A 

formação do profissional, bem como sua experiência em implantações anteriores ou 

operação do sistema em empresas afins. É importante o reconhecimento através de 

cursos no próprio fornecedor do ERP, uma garantia do conhecimento lógico e sobre a 

sistemática de funcionamento do sistema. 

O tàtor emocional é importantíssimo. Em logística os prazos são cada vez mais 

questionados e com orçamentos reduzidos, a pressão é muito grande sobre todos com 

relação aos resultados esperados e a contento no prazo estipulado. Isso gera por vezes 

um alto grau de ansiedade, favorecendo desentendimento. É importante acompanhar 

em todo o processo de que forma está ocorrendo este relacionamento entre consultoria 

e usuários através de conversas e monitoramento constante das atividades. 

,. Gerenciamento 

Sempre que possível a logística deve ser direcionada por pessoas da organização 

com o interesse supremo na transferência de capital intelectual dos consultores aos 

usuários do sistema de informação. Se isso não ocorrer, restrições ao processo serão 

identificadas futuramente e condenações ao sistema serão freqüentes devido ao não 

manuseio correto. 

O comprometimento dos usuários deve ser acompanhado e estimulado pela 

direção. Isso deve estar claro tanto para consultores quanto para os usuários. A 

importância do processo não admite restrições quantos aos objetivos da implantação 

em comum acordo com os planos empresariais. Estes devem ser sempre mencionados 

e enfatizados durante todo o processo. 
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E fundamental a percepção por parte do usuano, através das consultas. 

relatórios, atualização de determinadas rotinas e execução de programas, o que 

propiciará obter e identificar informações que serviram de base para sua tomada de 

decisão e assim favorecer tais processos. A logística é pura informação. 

,. Desenvolvimento de programas 

Na busca de uma solução a empresa pode adaptar-se ao softlvare ou o software à 

empresa. A utilização de ERPs por muitas empresas através da compra de pacotes se 

fundamentou principalmente na redução de custo com relação a desenvolvimento de 

programas para integração. Era necessário manter uma equipe com profissionais 

altamente especializados em linguagens de programação para desenvolvimento e 

manutenção de programas ou contratar empresa especializadas. 

Contudo, um fator deve ser bem analisado com relação a aquisição de um ERP. 

Ou seja, o mesmo deve possuir características principalmente de adaptabilidade à 

condições de gerenciamento de informações da organização. Isso reduz sensivelmente 

a possibilidade de desenvolvimento de programas. A exemplo, o módulo de MRP 

pode calcular as necessidades de um determinado item de forma pura (quantidade 

exata). Contudo, o sistema deve possuir possibilidades de parametrização que 

permitam ao cálculo considerar, por exemplo, lote econômico, lote mínimo, múltiplo 

mediante embalagem padrão, estoque de segurança por quantidade ou tempo. Fatores 

semelhantes permitirão velocidade ao fluxo de informação, evitando retrabalhos em 

áreas relativas aos processos sistêmico e organizacional logísticos. 

Este aspectos são extremamente relevantes para uma implantação de qualquer 

ferramenta sistêmica e fundamental para o processo logístico. Uma base de dados 

centralizado com programas de alta acuidade permitiram um gerenciamento da rede 

em qualquer tempo, possibilitando as melhores tomadas de decisão. 
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6.0 Anexo 

As próximas pagmas demonstram uma apresentação com valores simulados 

sobre a implantação realizada na Thomson Multimídia Ltda. em Manaus-AM-Brasil. 

Estes tópicos estão relacionados aos textos desenvolvidos no item 4. O 

Metodologia. 
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D Company Presentation 
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MANUfACTURINGSYSTfMS Company Presentation . 

Company Name: Site: 

Thomson Multimídia Ltda (TML). Manaus - AM - Brazil 

Summary Company Presentation: 

TML started its business on January/2000. That company represents 
Thomson Multimedia, Inc with headquarters in Indianapolis-IN
USA, part of global Thomson Multimedia SI A based on Paris
France. 

The principal product is IRD for DirecTV with production for 
Brazil, Argentina, Puerto Rico and Venezuela. 

By Giovanni Uchoa 



EMS Project (ERP System) I 

Mission ofthe EMS Project 

The company decided to change the legacy system Magnus for EMS, 
both from Datasul, to operate a system capable of manage the business 
results with low cost and high performance with MRP 11. 

Propose ofthe EMS Project 

O Growth through innovation 

O Growth through strategic focus 

O Growth through financiaI control 

O Growth through material and logistic 
O Growth through technology 

By Giovanni Uchoa 
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Business Opportunity 

Saving Labor Time 10000 34°10 
Saving Closing Time 3000 80°10 
Saving ReI. To Stock 10000 15°10 
Investment 48000 

I Total Investment: US$ 48k II Expected Benefits (Y) : US$ 23k l 

By Giovanni Uchoa 



Financiai Analyses 

CASH FLOW 
YEAR ° 1 2 3 4 5 
VALUE -48 23 23 23 23 23 
TMA(DR) 12% 
TIR(IRR) 39% 

VPL(NPV) 31,17 
PAYBACK 2,09 
ROI 1,73 

Value (Ik ) 23 23 23 23 23 
I I 

I 
I 

I 

I 

Year 

'----------' 
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