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RESUMO 

Neste trabalho, estuda-se a gestão do sistema produtivo de um conjunto de empresas 

fabricantes de revestimentos cerâmicos visando propor um modelo conceitual de gestão 

que possa ser utilizado como referência para o gerenciamento das empresas desse 

importante segmento industrial brasileiro. 

Para tanto, foram realizados doze estudos de caso em empresas localizadas nos Estados 

de São Paulo e Santa Catarina. A coleta de dados foi realizada a partir de três fontes de 

evidência - entrevistas, observação direta e exame de documentos - e o relatório final 

foi elaborado no seu todo através de análises envolvendo os diversos casos. 

Os resultados obtidos com a pesquisa de campo possibilitaram a elaboração de um 

quadro analítico da gestão da produção de empresas de revestimentos cerâmicos que, 

somado à reflexão teórica realizada a partir da revisão bibliográfica desenvolvida -

envolvendo estratégia de produção, estratégia competitiva e qualidade total -, 

possibilitaram a formulação do modelo. Além disso, a pesquisa viabilizou a análise e a 

conseqüente aceitação ou refutação de um conjunto de proposições elaborado para o 

estudo. 
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ABSTRACT 

The administration of the production system of a group of ceramic tile manufacturers 

was studied with the purpose of proposing a conceptual administration model that can 

be used as a reference for the· management of companies in this important segment of 

Brazilian industry. 

To this end, twelve case studies were carried out at companies located in the states of 

Sao Paulo and Santa Catarina, Brazil. The data were collected from three sources, i.e., 

interviews, direct observation, and documents, and the final report was drawn up based 

on an overall analysis of these cases. 

The findings of this field survey allowed for the preparation of an analytical picture of 

the production management of ceramic tile manufacturers which, added to a theoretical 

study based on a bibliographic review - involving production strategies, competitive 

strategies and total quality - led to the formulation of the model. In addition, the survey 

allowed for an analysis, and the subsequent acceptance or refutation, of a set of 

proposals drawn up for this study. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da concorrência nos mercados tem conduzido imperativamente as empresas 

a um único caminho, o da melhoria contínua da gestão de seus sistemas produtivos. As 

empresas que obtiverem êxito nesse desafio estarão fortalecidas e conseqüentemente 

terão seus negócios expandidos. Por outro lado, as que falharem terão muitas 

dificuldades para continuar operando em seus segmentos remunerando adequadamente 

o capital dos acionistas. Na indústria de revestimentos cerâmicos o quadro não é 

diferente e, portanto, as empresas brasileiras necessitam estar empenhadas no 

aperfeiçoamento de seus sistemas de produção. 

A utilização de produtos cerâmicos para revestimentos tem origem bastante remota. De 

acordo com informações da ASCER1 (1999), as primeiras amostras de cerâmica 

esmaltadas aplicadas à arquitetura na Espanha datam do final do século XII. No Brasil, 

os famosos azulejos portugueses foram utilizados para a decoração de fachadas ainda no 

período colonial. 

Embora a fabricação e a utilização de produtos cerâmicos para revestimentos sejam 

antigas, foi ao longo do século XX que esse setor industrial experimentou seu maior 

período de desenvolvimento. Mais precisamente, os últimos cinqüenta anos marcaram 

um extraordinário desenvolvimento dessa indústria. Até 1950, produziam-se no mundo 

em torno de 100 milhões de m2
, enquanto que em 1999 foram produzidos 3. 815 milhões 

de m2 (ASCER, 1999). 

Entre os países produtores, destacam-se a Itália, a Espanha, o Brasil, a China e a 

Turquia, que em conjunto fabricam mais de 50% da produção mundial. Deve-se 

salientar que existem controvérsias quanto à real produção chinesa, devido à dificuldade 

de se obter estatísticas da indústria daquele país. Se tomados como referência os dados 

apresentados pela ANFACER2 (2001), em 1999 a China produziu 1.600 milhões de m2
, 

sendo, desta forma, a maior produtora mundial. Em contrapartida, informações 

apresentadas pela ASCER (1999) atribuem à China uma produção de 382 milhões de 

m2
, perdendo assim posições para a Itália, Espanha e também para o Brasil. De qualquer 

1 Asociación Espafiola de Fabricantes de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicos. 
2 Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos. 
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forma, mesmo com essas incertezas, a China deve ter um lugar de destaque nessa 

indústria. 

Considerando-se outros fatores além da produção como, por exemplo, a participação no 

mercado internacional e a capacitação tecnológica, as indústrias italiana e espanhola são 

as principais referências mundiais. De acordo com PORTER (1999), a indústria italiana 

de revestimentos cerâmicos iniciou um processo de crescimento mais acentuado após a 

Segunda Grande Guerra Mundial, quando a reconstrução do país possibilitou um grande 

desenvolvimento das indústrias que fabricavam os diversos tipos de materiais de 

construção. 

A indústria italiana, que tem como principal centro a cidade de Sassuolo na região da 

Emilia-Romagna, abriga, além de produtores de revestimentos cerâmicos, inúmeras 

outras empresas que atuam na fabricação de máquinas e equipamentos (fomos, prensas, 

linhas de esmaltação ), na produção de insumos (esmaltes, corantes), na elaboração de 

projetos de instalações industriais, no desenvolvimento de designes etc. Esse conjunto 

de empresas atuando em tomo da fabricação de revestimentos cerâmicos proporciona 

um dinamismo acentuado à economia italiana, possibilitando ao país a obtenção de 

excelentes resultados comerciais com a venda não apenas de pisos e azulejos, mas 

também de máquinas, equipamentos, designes, etc. 

A Espanha é, atualmente, a principal ameaça à hegemonia italiana no mercado 

internacional, atuando na produção e venda de revestimentos cerâmicos e de outros 

produtos como, por exemplo, esmaltes e corantes. A indústria cerâmica na Espanha 

também tem alta concentração geográfica. De acordo com informações da ASCER 

(1999), 93% da produção espanhola é originária da província de Castellón, que abriga 

77% das empresas do setor no país. 

O Brasil também tem um lugar de destaque na indústria de revestimentos cerâmicos 

mundial. De acordo com informações da ANF ACER (200 1 ), o Brasil fechou o ano 2000 

com uma produção de 452,7 milhões de m2 entre pisos e azulejos. Esses números 

qualificam o país como o quarto maior produtor mundial, ficando atrás da China, Itália 

e Espanha respectivamente. O setor faturou em 2000 cerca de R$ 2,55 bilhões, valor 

7,8% superior ao de 1999. 
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Existem nesse segmento 131 empresas distribuídas pelo território nacional, entretanto, 

a grande maioria localiza-se nas regiões sul e sudeste. De maneira semelhante ao que 

acontece na Itália e na Espanha, no Brasil existem algumas concentrações regionais 

dessas empresas. No Estado de São Paulo destacam-se as regiões de São Paulo, Mogi 

Guaçu e Santa Gertrudes. Já em Santa Catarina, há uma alta concentração de empresas 

cerâmicas na região de Criciúma. 

Segundo estimativas da ANFACER (2001), o setor gera em tomo de 23.000 empregos 

diretos e 160.000 indiretos. No que diz respeito ao comércio exterior, a indústria 

brasileira faturou em 2000 aproximadamente US$ 182 milhões com a exportação de 

47,5 milhões de m2 de revestimentos cerâmicos para diversos países e continentes. O 

número de empresas e de pessoas empregadas pela indústria cerâmica, bem como os 

valores faturados nos mercados interno e externo, mostra a importância desse setor para 

a economia nacional. 

Embora os números do setor sejam expressivos, como mostrado anteriormente, a 

indústria brasileira tem convivido com constantes desafios nos mercados externo e 

interno, resultantes das mudanças ocorridas no ambiente nas últimas décadas. Para o 

novo milênio, as dificuldades não serão menores. De acordo com JOHN et al. (2001), a 

competição deverá intensificar-se, os clientes terão novas demandas e a tecnologia de 

produção e sua respectiva coordenação tomar-se-ão ainda mais complexas. 

No que diz respeito ao mercado externo, deve-se salientar que o comércio internacional 

de revestimentos cerâmicos cresceu significativamente na última década. O volume de 

produtos comercializados entre 1991 e 1998, segundo dados da ASCER (1999), cresceu 

124,9%, passando de 419 milhões para 943 milhões de m2
. A Itália, país que detém a 

maior participação no mercado, em 1999 vendeu 417 milhões de m2 contra 217,2 

milhões de m2 em 1991 (crescimento de 92%). A Espanha, segundo maior exportador, 

teve também um crescimento acentuado na década, saindo dos 95, 1 milhões de m2 para 

270 milhões de m2 em 1999 (184%). 

O Brasil também aumentou o volume de suas exportações ao longo da década passando 

de 14,7 milhões de m2 em 1991 para 43 milhões de m2 em 1999 (193%). Entretanto, se 

comparado o desenvolvimento da indústria brasileira com o crescimento do mercado 

externo e com o desempenho das indústrias dos principais países que participam deste 
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setor, pode-se considerar que a indústria brasileira teve uma atuação relativamente 

modesta, pois, embora o volume das exportações tenha aumentado, a participação no 

mercado permaneceu praticamente inalterada. O país, que já foi o terceiro maior 

exportador, perdeu essa posição a partir de 1998 para a Turquia. No ano de 1999, a 

Turquia exportou 50 milhões de m2 contra os 43 milhões m2 brasileiros. Em relação aos 

países líderes, Itália e Espanha, as diferenças dos volumes exportados em termos 

absolutos vêm aumentando a cada ano. Em 1991, a diferença entre as exportações 

brasileiras e italianas era da ordem de 202,5 milhões de m2
, enquanto que em 1999 essa 

diferença chegou a 374 milhões de m2
. Comparando-se o Brasil à Espanha, a diferença, 

que era de 80,4 milhões m2 em 1991, passou para 227,0 milhões de m2 em 1999. 

Como se pode observar, as empresas brasileiras não têm aproveitado as oportunidades 

que o mercado tem oferecido para aumentar, de forma significativa, o volume exportado 

e, conseqüentemente, ampliar a participação no mercado. As empresas italianas e 

espanholas, ao contrário, têm expandido suas atividades dominando importantes 

mercados como os da Europa e o da América do Norte. Se não bastassem as empresas 

italianas e espanholas, o Brasil também tem enfrentado a concorrência da indústria da 

Turquia que, mesmo possuindo capacidade de produção menor, exportou mais que o 

Brasil nos últimos anos. 

No que diz respeito ao mercado interno, a indústria cerâmica depende do 

desenvolvimento do setor da construção civil. Nas últimas décadas, esse setor encontrou 

muitas dificuldades originárias da instabilidade da economia e da desestruturação do 

sistema de crédito imobiliário brasileiro. Nos últimos anos, o cenário não tem sido 

muito diferente. Problemas como os ocorridos na política cambial e como os que 

acontecem atualmente com a geração de energia, afetam o volume de atividades no 

setor da construção civil de maneira imediata e, conseqüentemente, os fabricantes de 

materiais de construção. 

Por outro lado, as especificidades do mercado brasileiro permitem que se tenham boas 

perspectivas no médio e no longo prazo, uma vez que o mercado é de grandes 

dimensões e a carência de moradia no país é expressiva. A expectativa de crescimento 

da economia para os próximos anos e a disposição do governo na dinamização do setor 

habitacional, se confirmados, resultarão no aquecimento da construção civil 

favorecendo a indústria de revestimentos cerâmicos. 
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Mesmo com as incertezas na economia brasileira, de acordo com dados da ANF ACER 

(200 1 ), o consumo no mercado interno apresentou um crescimento acumulado nos 

últimos quatro anos (de 1997 a 2000) de 29,8%, embora em 2000 o crescimento tenha 

sido muito modesto em relação a 1999, ficando em tomo de 2,6%. 

No mesmo período, ou seja, nos últimos quatro anos, também houve mudanças na 

estrutura da indústria. O número de empresas cresceu de 119 para 131, representando 

um aumento próximo a 10%. A capacidade instalada aumentou 39,4%, passando de 385 

milhões de m2 para 536 milhões de m2 por ano. Conseqüentemente, a produção cresceu 

de 336,4 milhões de m2 para 452,7 milhões de m2 por ano, significando um crescimento 

de 34,5%. Deve-se também destacar os rúveis de ociosidade da indústria, que variaram 

de 11,3% em 1997 a 15,7% em 2000. 

Embora o consumo interno e as vendas para o mercado externo tenham crescido nos 

últimos anos, ainda que em valores modestos, a capacidade instalada e a oferta de 

produtos aumentaram em maiores proporções, fazendo que houvesse um acréscimo na 

ociosidade da indústria. É importante frisar que a distribuição da ociosidade não é 

uniforme, o que significa que pode haver empresas operando com capacidade ociosa 

bem superior aos valores citados acima. 

O fato de existirem no Brasil 131 empresas de diferentes portes disputando a 

preferência dos consumidores já proporciona uma noção da acentuada concorrência 

existente no mercado. Se forem acrescentadas as dificuldades que a economia brasileira 

tem encontrado nos últimos anos, não permitindo um crescimento expressivo 

continuado da construção civil, a concorrência imposta por outras indústrias que 

fabricam produtos substitutos e também o fato de as barreiras de entrada do setor, 

comparativamente a outras indústrias, não serem muito elevadas, é possível ter uma 

compreensão maior das dimensões da concorrência existente nesse segmento. 

No universo da indústria brasileira de revestimentos cerâmicos, embora existam grandes 

empresas que ocupam posições de liderança no mercado, predominam as médias e 

pequenas empresas. Muitas delas iniciaram suas atividades fabricando cerâmica 

estrutural, passando posteriormente a fabricar um produto de maior valor agregado, no 

caso os revestimentos cerâmicos. Embora existam empresas já profissionalizadas e 

oomandadas por executivos com experiências acumuladas inclusive em outros setores, 
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em um grande número de empresas ainda é forte a influência das famílias proprietárias 

na administração. De maneira geral, com exceção das maiores ou das mais tradicionais 

empresas do setor, o quadro funcional carece de maior número de pessoas com 

formação universitária e de mão-de-obra técnica mais bem preparada. 

O setor muito competitivo e as características gerais da administração dos fabricantes de 

revestimentos cerâmicos tomam complexa a realidade das empresas desse segmento. 

Atualmente, existem empresas em diferentes situações, algumas lucrativas, 

capitalizadas e investindo em novos equipamentos ou em novas plantas, outras 

equilibradas, mas já há algum tempo sem conseguir crescer, sendo constantemente 

ameaçadas pelas grandes empresas e· pelas pequenas que avançam. Há também 

empresas em dificeis situações financeiras, apresentando altos índices de endividamento 

e resultados financeiros negativos. É importante ressaltar que as dificuldades não são 

restritas às pequenas e médias empresas, também grandes empresas do setor enfrentam 

problemas apresentando prejuízo em seguidos exercícios contábeis. 

Nesse cenário de dificuldades, apresentadas tanto no mercado interno quanto no 

externo, impostas pelas características específicas do setor e pelas mudanças ocorridas 

no ambiente econômico e tecnológico, existem também oportunidades. As empresas 

que melhor se estruturarem, que definirem corretamente o seu posicionamento de 

mercado e que conseguirem projetar e administrar melhor seus sistemas produtivos, 

serão aquelas que conseguirão no médio prazo uma situação de destaque no setor. 

Deve-se reconhecer que, em um ambiente turbulento como o atual, é dificil para as 

empresas manterem-se competitivas. BOWEN et al. (1994) destacam que mesmo os 

executivos das empresas consideradas como referências mundiais (companhias de 

classe mundial), quando falam a respeito do futuro, mudam o tom de voz, isto é, falam 

menos entusiasticamente. Ser tão bom quanto o melhor, hoje, pode ser inadequado 

amanhã. 

Segundo PORTER (1996), para as companhias manterem-se competitivas, é preciso 

despender energia para tomarem-se aprendizes e mais ágeis. Apenas dessa maneira 

poderão continuamente estar atentas às mudanças de necessidades dos clientes, lançar 

novos produtos, desenvolver novos processos, melhorar a qualidade dos produtos e 

processos existentes, reduzir custos, ter sistemas de produção flexíveis capazes de 
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ajustarem-se às necessidades atuais do mercado, ser ágeis para reagir rapidamente a 

uma melhor idéia dos concorrentes e, se possível, tornar-se referência no mercado. 

Esse é, sem dúvida alguma, o desafio a ser enfrentado pelas empresas num mundo 

globalizado. Tarefa um tanto quanto dificil, que requer, conforme destaca CSTI..LAG 

(1991), uma compreensão gerencial cada vez maior do processo de manufatura total. 

SKINNER (1969), em seu clássico artigo Manufacturing- missing link in coorporate 

strategy, publicado pela Harvard Business Review, que precedeu o período de maior 

crise da indústria americana devido à concorrência externa, já chamava a atenção para a 

importância da manufatura como um valioso componente da estratégia da corporação. 

A proposição de Skinner resgatou a importância estratégica da produção através de uma 

teoria conhecida como Estratégia de Manufatura (Estratégia de Produção). De acordo 

com SKINNER (1996), o conjunto de idéias desenvolvido em 1969 estava centrado em 

coerente projeto ao redor de objetivos estrategicamente baseados. A fábrica foi 

mostrada como um elemento importante da estratégia de negócio da corporação, e não 

simplesmente como um consumidor de capital que deveria ser administrado como uma 

máquina. 

Embora o trabalho de Sk:inner tenha representado um marco no resgate da importância 

da produção para o sucesso da empresa, foi efetivamente durante os anos oitenta que 

essa questão recebeu maior ênfase. Isso se deveu, principalmente, ao desempenho 

apresentado pelas empresas japonesas no mercado mundial e, em especial, nos Estados 

Unidos. O paradigma de produção baseado na fabricação de produtos com projetos 

padronizados para um amplo mercado usando peças intercambiáveis, foi colocado em 

cheque pelo chamado modelo de administração japonês, cujo núcleo é a administração 

da produção. 

O desenvolvimento tecnológico na área da microeletrônica foi outro fato expressivo 

durante os anos oitenta. Os computadores tiveram, ao longo desse período, um aumento 

extraordinário na capacidade de armazenamento e na velocidade de processamento. 

Com esses recursos disponíveis surgiu uma série de novas técnicas (ferramentas) para 

serem utilizadas na administração da produção. Também novas máquinas, 

equipamentos e sistemas de controle, utilizando essa tecnologia, ofereceram a 



8 

possibilidade de produzir uma combinação, até então inexistente, de volume e variedade 

a baixos custos. 

Diversos conceitos e técnicas tomaram-se amplamente conhecidas nesse período e 

foram muito utilizadas pelas empresas. Deve-se destacar que muitas não foram 

desenvolvidas nesse período, apenas foram mais utilizadas e divulgadas. Entre outros é 

possível citar: computer-aided desing (CAD), computer-aided manujacturing (CAM), 

manufatura celular, computer integrated manujacturing (CIM), sistema flexível de 

manufatura, tecnologia de grupo, just-in-time (llT), /ean manujacturing, controle 

estatístico de processo (CEP), reengenharia, total qua/ity management (TQM), análise 

de valor, benchmarking, etc. 

De acordo com CLARK (1996), as empresas que cultivaram e nutriram tais 

competências estavam, após alguns anos, muito mais produtivas, ofereciam ao mercado 

produtos com maior confiabilidade e desenvolviam novos produtos mais rapidamente 

que seus competidores. Desta maneira, melhoravam sua situação competitiva. 

É nesse contexto que se desenvolveu este trabalho, visando contribuir para a melhoria 

da gestão das empresas de revestimentos cerâmicos. Se as empresas individualmente se 

fortalecerem, a indústria brasileira será favorecida, tendo melhores condições para 

atender as imensas necessidades do mercado interno e abrindo novas perspectivas de 

atuação no mercado externo. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é estudar a gestão do sistema produtivo de 

um conjunto de empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos visando propor 

um modelo conceitual de gestão que possa ser utilizado como referência para o 

gerenciamento das empresas desse importante segmento industrial brasileiro. 

Deve-se ressaltar que o objetivo deste trabalho inclui a elaboração do modelo em função 

das conclusões da pesquisa, mas não sua validação. 

Para alcançar esse objetivo, o trabalho foi desenvolvido em três etapas. Na primeira, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica buscando identificar livros, artigos e pesquisas 

relacionados à estratégia de produção, estratégia competitiva e gestão da qualidade total. 

A partir da identificação das principais publicações desses temas, fez-se uma revisão da 
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bibliografia com o intuito de elaborar uma estrutura conceitual que fundamentasse a 

pesquisa de campo e a proposição do modelo de gestão. 

Na segunda etapa, inicialmente procurou-se fazer uma breve caracterização do setor de 

revestimentos cerâmicos utilizando-se fontes de dados secundárias. As principais fontes 

utilizadas foram artigos de revistas especializadas em cerâmica, publicações de 

entidades de classe, monografias e relatórios de pesquisa cujo tema fosse o setor 

cerâmico. 

Posteriormente, desenvolveu-se a pesquisa de campo propriamente dita. A realização da 

pesquisa foi precedida pela formulação de um conjunto de proposições, idealizadas a 

partir da revisão bibliográfica e do conhecimento prévio que o autor possuía de algumas 

empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos, que teve como objetivo ajudar no 

direcionamento do trabalho de campo. 

Considerando-se os poucos conhecimentos existentes a respeito da administração dos 

sistemas produtivos das empresas de revestimentos cerâmicos, desenvolveu-se um 

estudo exploratório visando uma maior familiarização com o contexto no qual essas 

empresas são gerenciadas e com as problemáticas enfrentadas por elas. 

Utilizou-se uma abordagem qualitativa, uma vez que o estudo visava proporcionar uma 

compreensão ampla e profunda dos objetos de estudo através do contato direto do 

pesquisador com a situação estudada. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de 

caso. 

Foram realizados doze estudos de caso, sendo que a unidade de análise utilizada foi uma 

empresa genérica fabricante de revestimentos cerâmicos. A escolha das empresas visou 

possibilitar a elaboração de um quadro analítico da gestão da produção das empresas de 

revestimentos cerâmicos que, em conjunto com a reflexão teórica realizada a partir da 

revisão bibliográfica, possibilitasse a formulação de um modelo de gestão para as 

empresas do setor. Além disso, a pesquisa deveria viabilizar a aceitação ou a refutação 

das proposições elaboradas para o estudo. 

Assim, estabeleceram-se os seguintes critérios para a escolha das empresas a serem 

estudadas: o estudo deveria contemplar empresas dos quatro principais pólos cerâmicos 

do país; deveriam ser estudadas pelo menos duas empresas de cada pólo; algumas das 
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principais empresas do setor deveriam fazer parte do grupo de empresas estudadas; 

deveriam ser estudadas empresas de diferentes portes; e empresas que apresentassem 

especificidades quanto ao tipo de processo ou de produto deveriam ser consideradas 

para a seleção. Finalmente, também se considerou a existência de contatos junto às 

empresas que viabilizassem a realização da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada a partir da utilização de três fontes de evidência: 

entrevistas, observação direta e exame de documentos. As entrevistas, principal fonte de 

coleta de dados, foram realizadas com diretores ou gerentes ligados à área industrial das 

empresas utilizando-se de um roteiro contendo "perguntas abertas". A observação 

direta, utilizada para obter informações complementares, foi realizada através de visitas 

ao setor de produção de cada empresa estudada. Informações adicionais também foram 

obtidas através de relatórios de entidades de classe, relatórios endereçados aos 

acionistas, catálogos, home-pages das empresas, etc. 

Como o trabalho envolveu a realização de estudo de múltiplos casos e o número de 

casos foi relativamente elevado, o relatório da pesquisa foi elaborado no seu todo 

através de análises envolvendo os diversos casos. Desta forma, pode-se ter uma 

compreensão mais bem elaborada das principais características, dos pontos fortes e das 

principais deficiências apresentadas no gerenciamento do sistema produtivo das 

empresas estudadas. 

Finalmente, na terceira etapa, com base na revisão bibliográfica e na pesquisa de campo 

realizada pôde-se concretizar o objetivo proposto neste trabalho, ou seja, desenvolver 

um modelo conceitual de gestão para as empresas cerâmicas utilizarem como referência 

para o gerenciamento de seus sistemas de produção. 

Desta forma, o trabalho foi estruturado em oito capítulos, ou seJa, além dessa 

introdução, denominada de Capítulo 1, o trabalho possui mais sete capítulos. No 

Capítulo 2, faz-se uma revisão da literatura relacionada às estratégias de produção 

(operação) e competitiva, abordando os conceitos fundamentais, os conteúdos e os 

processos de formulação. 

A seguir, no Capítulo 3, discorre-se a respeito da teoria relativa à gestão da qualidade 

total. Inicialmente, faz-se um histórico do desenvolvimento do gerenciamento da 

qualidade, seguido da apresentação das principais abordagens utilizadas para definir 
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qualidade. Posteriormente, caracteriza-se a gestão para a qualidade total destacando seus 

principais conceitos e técnicas. Encerra-se o capítulo apresentando-se alguns modelos 

de gestão desenvolvidos com base nos conceitos da qualidade total. 

No capítulo 4, mostra-se um panorama da indústria de revestimentos cerâmicos. 

Inicialmente, faz-se uma caracterização geral do segmento apresentando-se os produtos, 

os processos e os principais elementos da cadeia de produção e comercialização. 

Posteriormente, expõem-se as principais características do mercado mundial e 

particularmente da indústria brasileira. 

O capítulo 5 refere-se à metodologia da pesquisa. Nesse capítulo procura-se apresentar, 

além do objetivo do trabalho, as justificativas para a escolha da abordagem e do método 

de pesquisa utilizado. Também é apresentado o projeto da pesquisa destacando-se a 

questão que se procurou responder, as proposições que nortearam o desenvolvimento do 

trabalho, as técnicas utilizadas para coleta de dados, a maneira como os dados foram 

registrados e o formato utilizado para a elaboração do relatório final. 

O capítulo 6 é dedicado à apresentação e análise da pesquisa de campo. Inicialmente, se 

faz uma caracterização das empresas estudadas. Em seguida, descreve-se o 

posicionamento de mercado, utilizando-se um conjunto de dimensões selecionadas a 

partir da proposição de PORTER (1986), e o sistema de gestão da produção tendo como 

referência o conceito de áreas estruturais e infra-estruturais propostas por HA YES e 

WHEELWRIGH (1988). Posteriormente, procura-se identificar as estratégias 

competitivas e de produção utilizadas pelas empresas pesquisadas, bem como a partir de 

alguns indicadores de desempenho fazer algumas reflexões a respeito da eficácia 

operacional dos sistemas de produção analisados. Encerrando o capítulo, faz-se uma 

síntese das principais informações obtidas a partir do trabalho de campo e revisam-se as 

proposições iniciais do trabalho. 

A seguir, no capítulo 7, tendo como base o referencial teórico apresentado nos Capítulos 

2 e 3 e a pesquisa de campo cuja apresentação e análise foi realizada no Capítulo 6, 

desenvolve-se um modelo de gestão direcionado a empresas fabricantes de 

revestimentos cerâmicos. 

Finalmente, no Capítulo 8 são apresentadas as principais conclusões do trabalho, suas 

limitações e possibilidades de desdobramentos futuros. 
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2. ESTRATÉGIAS COMPETITIVA E DE PRODUÇÃO 

O ambiente econômico tem apresentado profundas modificações nas últimas décadas 

alterando o equihbrio dos mercados e afetando, de maneira significativa, a concorrência 

nos diversos setores industrias. De acordo com HILL (2000), diante das pressões 

impostas pelo aumento da competição, as empresas têm necessidade urgente de 

coordenar as atividades de suas pnnc1pa1s funções como parte de uma coerente 

estratégia. 

Porém, ainda segundo HILL (2000, p. 25), "na prática muitas empresas não fazem isso. 

Quando desenvolvem suas estratégias corporativas, falham em reunir as contribuições 

funcionais para entender, resolver e atingir as estratégias traçadas. Um erro comum· 

nesse processo é o não envolvimento da área de produção." 

SLACK (1993, p. 13), fazendo um comentário no mesmo sentido, afirma que "muitas 

empresas conhecem a frustração de ver suas melhores ambições estratégicas renderem-

se impotentes à inabilidade da Manufatura de traduzi-las em formas da ação efetiva ..... . 

A estratégia competitiva não pode esperar ter sucesso a longo prazo, a menos que 

considere que o papel da Manufatura na criação da vantagem estratégica seja tanto 

direto quanto central." 

SKINNER (1969), no final dos anos sessenta, já chamava a atenção para a importância 

da função produção e de seu papel estratégico na organização. Atualmente, mais do que 

nunca, o ambiente exige das empresas a definição da estratégia competitiva e o 

desenvolvimento de políticas compatíveis nas áreas funcionais. A função produção, em 

especial, tem um papel decisivo no desenvolvimento de uma posição competitiva 

favorável para as empresas. 

Assim, neste capítulo, como no seguinte, pretende-se desenvolver uma estrutura 

conceitual que fundamente a pesquisa de campo a ser realizada e a proposição de um 

modelo de gestão para as empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos. Para tanto, 

inicialmente discorre-se a respeito do conceito e dos tipos de estratégia existentes. A 

seguir, faz-se uma revisão da literatura a respeito dos conceitos e dos conteúdos das 

estratégias competitiva e de produção. Finalmente, encerra-se o capítulo apresentando

se uma reflexão a respeito do processo de formulação de estratégia. 
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2.1. O Conceito de Estratégia 

As mudanças no ambiente fazem que as empresas estejam expostas constantemente a 

novos desafios e ameaças, mas também, a novas oportunidades. Para que sejam bem 

sucedidas neste ambiente competitivo, é necessário que possuam uma direção, um foco, 

que as orientem em suas ações. Esta orientação é fornecida por aquilo que se denomina 

estratégia. 

Definir estratégia não é uma tarefa simples: o conceito é amplo e abstrato, e diversos 

autores utilizam o termo de maneiras distintas. Assim, é de se esperar que existam 

diferentes definições para estratégia e não apenas uma capaz de satisfazer os diversos 

usos que se faz da expressão. 

Para SKINNER (1885, p. 57), "estratégia é um conjunto de planos e políticas que a 

empresa utiliza para obter vantagens sobre seus concorrentes." HENDERSON (1989, 

p. 141 ), de maneira similar, define estratégia como "a busca deliberada de um plano de 

ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa." 

Já para ANSOFF (1990, p. 95), "estratégia é um conjunto de regras de decisão para 

orientar o comportamento de uma organização." Por exemplo: 

• os padrões de desempenho presente e futuro definidos para a empresa são chamados 

objetivos, quando são qualitativos, e metas, quando quantitativos; 

• o conjunto de regras que define a relação da empresa com o ambiente externo, no 

que diz respeito a quais produtos e tecnologias a empresa irá desenvolver, onde e 

para quem os produtos serão vendidos, e como a empresa obterá vantagem sobre 

seus competidores, é chamado de estratégia de negócio; 

• o conjunto de regras, que estabelece as relações internas e os processos dentro da 

organização, compõe a estratégia administrativa; 

• as regras que conduzem as atividades diárias da empresa são chamadas de política 

operacional. 

MINTZBERG (1996), argumenta que o fato de a palavra estratégia na prática ser 

utilizada de diferentes maneiras significa que implicitamente se aceitam várias 
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definições e propõe cinco definições formais para estratégia: como plano, manobra, 

padrão, posição e perspectiva. 

A estratégia definida como plano é, de maneira geral, a mais utilizada tanto na literatura 

quanto na prática das empresas. Significa que estratégia é um plano ou um curso de 

ação deliberadamente traçado visando atingir uma determinada situação. Partindo desta 

definição, a estratégia apresenta duas principais características: é desenvolvida 

conscientemente e propositadamente e antecede a ação. 

Utilizando-se o conceito de maneira bem específica, a estratégia como um plano 

também pode ser uma manobra se for utilizada apenas como um artificio determinado 

para superar um oponente ou competidor. Como exemplo, uma empresa pode ameaçar 

expandir a capacidade instalada para evitar a entrada de um novo concorrente no 

mercado. A estratégia, enquanto uma manobra, seria a ameaça em si e não efetivamente 

um plano de expansão. 

A definição do conceito enquanto um padrão visa dar a idéia de que estratégia não é 

algo apenas pretendido, mas também realizado. De outra maneira, é possível entender 

estratégia como algo conseguido pela organização sem necessariamente ter sido 

pretendido. Assim, de acordo com esta definição, estratégia representa o padrão mantido 

em um curso de ações. 

As definições de estratégia como plano e padrão podem ser independentes uma da outra, 

ou seja, os planos podem ser realizados ou não, enquanto que um padrão de ação pode 

ser atingido sem necessariamente ter sido planejado. A figura 2.1 ilustra esta 

observação. As intenções plenamente realizadas podem ser chamadas de estratégia 

deliberada e a estratégia emergente representa um padrão desenvolvido sem ter sido 

pretendido. 

De acordo com MINTZBERG et ai. (2000), poucas - ou nenhuma - estratégias são 

puramente deliberadas, assim como poucas são totalmente emergentes. Todas as 

estratégias misturam as duas de alguma forma: exercer controle fomentando o 

aprendizado: Os estrategistas eficazes as combinam de maneira que reflitam as 

condições existentes, especialmente a capacidade para prever e reagir a eventos 

inesperados. 
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Figura 2.1. Estratégias pretendida e emergente. 

Fonte: MINTZBERG (1996, p. 12). 
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Ainda segundo MJNTZBERG (1996), a definição de estratégia como plano ou como 

padrão ainda requer que se responda a seguinte questão: a estratégia é relativa a quê? A 

resposta a esta pergunta é extremamente simples, pois potencialmente a estratégia pode 

ser relativa a diversas coisas: produto, processo, cliente, mercado, responsabilidade 

social, etc. Deste modo, a definição de estratégia como posicionamento significa 

identificar qual a maneira de atuação de uma organização no mercado no que diz 

respeito a âmbito de atuação, clientes alvo, produtos e serviços oferecidos, etc. 

É importante destacar que as quatro diferentes maneiras apresentadas de definir 

estratégia são perfeitamente compatíveis. Um posicionamento pode ser resultado de um 

plano (ou de um artificio) ou, então, ter sido alcançado através de um padrão de 

comportamento mantido pela empresa ao longo do tempo. 

A definição de estratégia como perspectiva, ao contrário do posicionamento que verifica 

como a empresa se localiza no ambiente (mercado), está voltada para dentro da 

organização e consiste em uma maneira enraizada de perceber o mundo. Para 

MINTZBERG (1996, p. 14), a estratégia sob este ponto de vista "é para a organização o 

que a personalidade é para o indivíduo". Algumas organizações são mais agressivas, 
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criam constantemente novos produtos, exploram novos mercados, enquanto outras têm 

um comportamento mais conservador atuando em mercados mais estáveis. Existem 

organizações, como a IBM, que através do marketing criou uma ideologia ao seu redor. 

A Hewlett-Packard (HP) desenvolveu-se baseada na tecnologia (engenharia) e o 

McDonald's, na eficácia de seu sistema de operações. 

· As distintas maneiras utilizadas por Mintzberg para definir o conceito de estratégia 

adicionaram diferentes e importantes elementos que envolvem o tema. A estratégia, 

enquanto plano, introduz a noção de intenção e enfatiza a função de liderança; como 

artificio, introduz a noção de competição; a definição de padrão está relacionada à ação, 

introduzindo a noção de que estratégias podem emergir; o posicionamento introduz a 

idéia de atuação no mercado e também de competição; enquanto a perspectiva introduz 

a noção de que estratégia nada mais é que um conceito, chamando a atenção para seu 

aspecto coletivo. 

Dessa maneira, a abordagem desenvolvida por Mintzberg, assim como as definições 

apresentadas anteriormente baseadas nos trabalhos de Skinner, Henderson e Ansoff, 

confirmam o enunciado de que o conceito de estratégia é bastante amplo, podendo ser 

utilizado a partir de diferentes pontos de vista. Assim, neste trabalho, à luz das 

definições apresentadas anteriormente, considera-se como estratégia: 

• o conjunto de planos que orienta o comportamento da organização para se atingir 

determinados fins; 

• o padrão de ações desenvolvidas pela organização ao longo de um período de 

tempo; 

• o posicionamento de mercado adotado pela organização. 

A discussão apresentada anteriormente a respeito do conceito de estratégia permite que 

se afirme que toda empresa tem uma estratégia, tenha sido formulada e implementada 

através de um plano ou emergida a partir de uma seqüência de ações desenvolvidas ao 

longo de um período. A estratégia de uma empresa pode ainda ser identificada através 

de diferentes níveis de abstrações, como pode ser observado no próximo item. 
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2.2. Tipos de Estratégia 

De acordo com WHEELWRIGHT (1984), é possível identificar em empresas 

manufatureiras três níveis de estratégia: estratégia corporativa, estratégia de negócio e 

estratégia funcional. Esses diferentes níveis seguem uma estrutura hierárquica como 

ilustrado na figura 2.2. 

I Estratégia I 
Corporativa ' 

I 

Estratégia de I I Estratégia de I Estratégia de i 

I 
I i 

l Negócio A NegócioB I Negócio C I I I 
! ! 

I Estratégia de I i Estratégia de I Estratégia de ! I Estratégia t I i t 

Marketing 
I 

Manufatura R&D I I Financeira I 
I I i I I I 

Figura 2.2. Níveis de estratégia. 

Fonte: WHEELWRIGHT (1984, p. 83). 

No pnmerro nível da hierarquia encontra-se a estratégia corporativa. Segundo 

WHEELWRIGHT (1984), a estratégia corporativa especifica duas áreas de interesse da 

corporação: a definição dos negócios em que a corporação irá participar, e a aquisição e 

o comprometimento dos recursos corporativos com cada unidade de negócio. 

Para ANDREWS (1996), estratégia corporativa é um padrão de decisões utilizado por 

uma companhia que determina e revela seus objetivos, propósitos, ou metas, produz as 

principais políticas e planos para se atingir aquelas metas, define os negócios em que a 

empresa pretende atuar, o tipo de organização econômica e social que pretende ser, e a 

natureza das contribuições econômicas e não econômicas que almeja oferecer 

(proporcionar) aos seus acionistas, funcionários, clientes e comunidade. 

li 
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As definições de Wheelwright e Andrews, assim como a ilustração apresentada na 

figura 2.2, oferecem (possibilitam) uma boa compreensão do conceito de estratégia 

. corporativa. É nesse nível que um grupo empresarial define questões fundamentais 

cujos resultados afetarão a vida do grupo e das diversas empresas individualmente 

durante um longo período de tempo como, por exemplo, os negócios em que a 

organização participará, as origens dos recursos necessários para o financiamento das 

atividades, a seqüência de investimentos a serem realizados ao longo de um período de 

tempo para se atingir determinados fins, etc. 

Em síntese, conforme PORTER (1987), a estratégia corporativa tem a função (objetivo) 

de fazer que o grupo represente mais do que a soma das diversas unidades de negócio. 

Se a competição no mercado ocorre no nível das unidades de negócio, para uma 

estratégia corporativa ser bem sucedida é fundamental que tenha origem nas estratégias 

de negócio e, além disso, sirva para reforçá-Ia. 

No segundo nível, encontra-se a estratégia de negócio ou, como é mais conhecida, a 

estratégia competitiva. Ainda segundo WHEELWRIGHT (1984), a estratégia 

competitiva refere-se a duas tarefas críticas a serem desenvolvidas pelas unidades de 

negócio. A primeira diz respeito à especificação da amplitude do negócio e sua ligação 

com a estratégia corporativa. Já a segunda refere-se à maneira como uma unidade de 

negócio vai obter e manter vantagem competitiva sobre seus concorrentes. 

O conceito de estratégia competitiva ficou muito conhecido, tanto no meio acadêmico 

quanto no empresarial, a partir da divulgação do trabalho de Porter "Competitive 

Strategy" em 1980. No próximo tópico, descreve-se em mais detalhes o conceito bem 

como os elementos que compõem a estratégia competitiva de uma empresa ou unidade 

de negócio. 

Finalmente, no terceiro nível encontram-se as estratégias funcionais que representam os 

planos e as ações desenvolvidas pelas áreas de marketing, produção, pesquisa e 

desenvolvimento e finanças, visando dar sustentação à estratégia de negócio (ou 

competitiva). Deve-se destacar que as quatro estratégias funcionais são importantes e 

complementares na busca da sustentação das vantagens competitivas. Entretanto, neste 

trabalho o maior interesse recai sobre estratégia de produção, que será apresentado em 

maiores detalhes no tópico seguinte ao da estratégia competitiva. 
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2.3. Estratégia Competitiva 

Todas as empresas, independentemente da indústria de que participam, do segmento de 

mercado em que atuam ou do porte que possuem, de maneira implícita ou explícita 

desenvolveram suas estratégias. No centro desse comportamento estão a concorrência 

existente no mercado e a busca de uma posição favorável na indústria a qual pertencem, 

possibilitando-lhes atingir seus objetivos de crescimento do patrimônio e de 

rentabilidade do capital no médio e no longo prazo. 

De acordo com PORTER (1989, p. 1), "a estratégia competitiva visa estabelecer uma 

posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência na 

indústria." Ainda segundo PORTER (1986), existem cinco forças competitivas básicas: 

rivalidade entre as empresas existentes; ameaça de novos entrantes; ameaça de produtos 

substitutos; poder de negociação dos fornecedores; e poder de negociação dos 

compradores. A figura 2.3 ilustra esta proposição. 

A rivalidade entre as empresas em uma indústria é resultante da busca por uma melhor 

posição no mercado através do aumento da participação e da rentabilidade do capital. 

Essa disputa é desenvolvida através de medidas tomadas por elas relacionadas a preços 

dos produtos, campanhas publicitárias, lançamento de novos produtos, ampliação dos 

serviços oferecidos, etc. A maior ou menor intensidade dessa rivalidade depende de 

vários fatores estruturais como os seguintes: número de concorrentes; tipo de 

crescimento da indústria; existência de custos fixos ou de armazenamento altos; 

ausência de diferenciação ou custo de mudança; aumento de capacidade limitada a 

grandes incrementos; grandes interesses estratégicos; e barreiras de saída elevada. 

A possibilidade de entrada de novos concorrentes representa uma ameaça às empresas 

estabelecidas, pois aumenta a capacidade de produção da indústria, altera a distribuição 

das vendas, pode reduzir preços e até aumentar custos. A dimensão dessa força depende 

das barreiras de entrada existentes no setor que representam a reação oferecida pelas 

empresas existentes ao novo concorrente. As principais origens dessas barreiras são: 

economia de escala, diferenciação de produto, necessidades de capital, custos de 

mudança, acesso aos canais de distribuição, desvantagens de custo e política 

governamental. 
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Figura 2.3. Forças competitivas de uma indústria. 

Fonte: PORTER (1989, p.4). 

O terceiro elemento a influenciar o ambiente competitivo no qual as empresas se 

encontram é a pressão proporcionada pelos produtos substitutos, que são aqueles que 

desempenham funções idênticas, mas que são produzidos por empresas de outras 

indústrias. Esses produtos podem estabelecer patamares máximos de preço limitando a 

lucratividade do setor. A análise do poder dos produtos substitutos deve considerar sua 

margem de lucro, assim como a relação preço-desempenho oferecida ao cliente. 

O poder de negociação dos compradores é também um fator importante no ambiente 

competitivo. As ações dos compradores tendem a estar concentradas na redução dos 

preços, na forma de pagamento dos produtos comprados, na melhoria da qualidade dos 

produtos, na flexibilidade de atendimento aos pedidos, na ampliação dos serviços, etc. 

O maior ou l!lenor poder de um grupo comprador em uma indústria depende: do volume 

que o comprador adquire; da representatividade dos custos dos produtos comprados da . 

indústria específica em relação a seus custos totais de compra; dos custos de mudança 

incorridos pelo comprador quando muda de fornecedor; da margem de lucro com que o 
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comprador atua quando vende os seus produtos; da possibilidade de o comprador 

aumentar a sua integração vertical para trás; da importância do produto comprado para a 

qualidade do produto do comprador; das informações que o comprador tem a respeito 

do mercado e das condições de operação do fornecedor, etc. A relação de força entre 

fornecedor e comprador é muito dinâmica, alterando-se à medida que decisões 

estratégicas são tomadas pelas empresas pertencentes a uma determinada cadeia 

industrial. 

Finalmente, a quinta força representa o poder exercido pelos fornecedores. Assim como 

os compradores, os fornecedores também podem influenciar significativamente a 

rentabilidade de uma indústria. As condições que favorecem o poder de negociação dos 

fornecedores são semelhantes às apresentadas no parágrafo anterior relativa aos 

compradores. Um grupo fornecedor tem maior poder nas seguintes condições: se 

existem poucas empresas fornecedoras; se a concentração no segmento é maior que a da 

indústria compradora; se não enfrenta concorrência de produtos substitutos; se a 

indústria compradora não é um cliente importante; se o produto fornecido é fundamental 

para o negócio do comprador; se os custos de mudança dos compradores são altos; e se 

o fornecedor pode apresentar uma ameaça concreta de integração vertical para frente na 

cadeia. O poder dos fornecedores em uma indústria também é dinâmico dependendo dos 

movimentos estratégicos executados pelas empresas de uma determinada cadeia 

industrial. 

As cinco forças em conjunto determinam o grau de concorrência existente em uma 

indústria e, conseqüentemente, o potencial de lucratividade do setor. A intensidade da 

concorrência varia de acordo com a indústria, assim como do segmento interno a uma 

indústria. O poder de negociação dos fornecedores da indústria automobilística não é o 

mesmo dos fornecedores da indústria de revestimentos cerâmicos ou de calçados, assim 

como o poder de uma grande empresa de eletroeletrônico junto ao varejo é muito 

diferente do poder que uma pequena confecção de roupas possui diante dos 

revendedores. 

Nesse ambiente competitivo, as empresas planejam e desenvolvem ações que favorecem 

a expansão de seus negócios e a melhoria de sua lucratividade e, também, as protegem 

contra as ações desenvolvidas pelos outros participantes da indústria. Assim, pode-se 
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definir estratégia competitiva como "uma ação ofensiva ou defensiva, de modo a criar 

uma posição defensável contra as cinco forças competitivas." (POR TER, 1986, p. 45). 

PORTER (1986) também considera que, ao enfrentar as cinco forças competitivas, 

existem três abordagens estratégicas genéricas, potencialmente bem sucedidas, para 

superar as outras empresas em uma indústria, quais sejam: liderança no custo total, 

diferenciação e foco. A figura 2.4 ilustra as estratégias genéricas. 

A liderança em custo é a estratégia mais tradicional. Consiste em atingir a liderança em 

custo dentro da indústria através de um conjunto de políticas funcionais desenvolvidas 

com o intuito de atingir este objetivo. Ainda que as principais vantagens de custos 

dependam da estrutura da indústria, em geral compreendem: busca de economia de 

escala; ganhos de custo pela experiência; rígido controle de custos e despesas de seus 

sistemas produtivo e administrativo; acesso preferencial a matérias-primas; e 

minimização de custos com P&D, publicidade e assistência técnica. É importante 

destacar que, embora a busca pelo menor custo seja o objeto central da estratégia, outros 

aspectos, como qualidade e assistência técnica, não devem ser ignorados. 

ESCOPO 
COMPETITIVO 

Alvo Amplo 

Alvo estreito 

Vantagem competitiva 

Custo mais baixo Diferenciação 

1. 2. 
Liderança em Diferenciação 

Custo 

3A. 3B. 
Foco em Foco na 

Custo Diferenciação 

Figura 2. 4. Estratégias competitivas genéricas. 

Fonte: PORTER (1989, p. 10). 

A segunda estratégia genérica proposta por Porter é a estratégia de diferenciação. O 

objetivo desta estratégia é diferenciar o produto ou serviço oferecido pela empresa, de 

modo que este seja único em toda a indústria. As formas utilizadas pelas empresas para 

se diferenciarem têm origens diversificadas, dependendo da indústria em questão. 
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Algumas empresas buscam diferenciar-se através do projeto do produto, outras 

investem pesado na consolidação da marca, outras utilizam canais de venda ou de 

distribuição exclusivos, enquanto algumas utilizam a prestação de serviços etc. O 

principal objetivo dessa estratégia é criar uma singularidade dentro da indústria, visando 

satisfazer as necessidades de um ou mais grupos de clientes. 

A terceira estratégia genérica consiste em focar prioritariamente um determinado grupo 

comprador, um segmento da linha de produtos, ou um mercado geográfico. Dessa 

forma, a empresa seleciona um segmento ou um grupo de segmentos da indústria e 

direciona seus planos e suas ações para atendê-los. A estratégia tem como premissa que 

a empresa é capaz de atender seu alvo estratégico estreito mais efetiva ou 

eficientemente do que os concorrentes que estão competindo de forma mais ampla. 

Ainda segundo PORTER (1989), esta última estratégia genérica tem duas variantes: 

foco em custo e foco em diferenciação O foco nos custos explora a diferença nos 

comportamentos dos custos em alguns segmentos, enquanto o foco na diferenciação 

explora as necessidades especiais dos compradores em certos segmentos. O fato de 

existir esta estratégia significa que os segmentos alvos são atendidos de maneira 

insatisfatória por concorrentes cuja atuação de mercado é mais ampla. Dessa forma, as 

empresas focadas podem obter significativas vantagens competitivas dedicando-se a um 

específico segmento de mercado. 

Já para ANSOFF (1990), a estratégia competitiva utilizada pela empresa define o 

enfoque que ela utilizará para ter sucesso em cada uma das áreas estratégicas de 

negócio. 

Nos primórdios da produção em massa, os produtos não eram diferenciados e a 

concorrência baseava-se fortemente no preço. Quem possuísse menores preços teria 

vendas maiores. Para tomar os preços o mais baixos possível, era necessário produzir o 

maior volume possível, e, para isto, era preciso ter uma maior fatia de mercado. A 

maximização da participação no mercado era a estratégia utilizada. 

A partir da ~egunda metade do século passado, a competição se intensificou. Os clientes 

passaram a buscar produtos com variedade de aspectos e características de desempenho, 

que correspondessem a seus desejos pessoais, a seu status social e a seu poder 

aquisitivo. Conseqüentemente, surgiram diferentes estratégias utilizadas pelas empresas 
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para obter sucesso. Essas estratégias são descritas por ANSOFF (1990) em função de 

três principais componentes: impulso de crescimento, diferenciação de mercado e 

diferenciação de produto. 

O impulso de crescimento define as atividades através das quais a empresa assegurará 

seu crescimento futuro. A diferenciação de mercado define dois aspectos: qual a 

participação de mercado que a empresa procurará alcançar, e de que forma se 

diferenciará dos concorrentes aos olhos do cliente. Já a diferenciação de produto define 

a maneira pela qual a empresa diferenciará seus produtos dos oferecidos por seus 

concorrentes. 

A Figura 2.5 ilustra os vários componentes das estratégias competitivas utilizadas pelas 

empresas na visão de Ansoff. 
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Figura 2.5. Componentes da estratégia competitiva. 

Fonte: ANSOFF (1990, p. 155). 

Assim, a estratégia competitiva é construída a partir da combinação das várias 

características de cada um dos componentes. Um exemplo possível seria a empresa 
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combinar: crescer com o mercado tendo participação dominante, através de um preço 

mínimo e de um produto não diferenciado. 

Para que a estratégia seja bem sucedida, é fundamental que exista uma compatibilidade 

entre os componentes. Uma empresa que busca a diferenciação de produto através da 

inovação não poderá, ao mesmo tempo, buscar a diferenciação de mercado via menor 

preço. 

Para PORTER (1996), a escolha do posicionamento por parte da empresa determina não 

apenas as atividades que ela irá realizar, mas também a forma de relacionamento entre 

elas. Entende-se atividade como as tarefas necessárias para a criação, produção, venda e 

entrega dos produtos ou serviços aos clientes. 

A estratégia cuida da combinação das atividades que, se compatíveis, geram vantagens 

competitivas e, portanto, efetivo valor econômico para a empresa. Dessa forma, a 

vantagem competitiva é resultado da totalidade do sistema de atividades que se traduz 

em substanciais economias de custos ou aumento da diferenciação. Além disso, a 

compatibilidade entre as atividades é importante para sustentar a posição competitiva da 

empresa, pois dificulta a imitação por parte dos concorrentes. 

Na maioria dos segmentos industriais existem empresas com diferentes estratégias 

competitivas, assim como existem empresas que podem ser reunidas no que se chama 

de grupos estratégicos. A seguir, faz-se um breve comentário a respeito desse conceito. 

2.3.1. Grupos estratégicos 

As empresas podem diferenciar suas estratégias de diversas maneiras visando atender as 

necessidades de um ou mais grupos específicos de clientes. A noção de estratégia 

competitiva genérica pode ser ampliada a partir da descrição de algumas dimensões 

estratégicas que, em geral, podem ser utilizadas para um melhor entendimento da opção 

estratégica utilizada pelas empresas em uma determinada indústria. De acordo com 

PORTER (1986), as dimensões estratégicas são as seguintes: 
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Especialização - A especialização representa os esforços desenvolvidos pela empresa 

em termos de amplitude da linha de produtos, o segmento de clientes que visa atingir e 

os mercados geográficos a serem atendidos. 

Identificação de marcas - A identificação de marcas representa a ênfase dada pela 

empresa na divulgação da marca visando tomá-la um elemento fundamental para a 

decisão de compra do cliente. Esse objetivo pode ser atingido através de campanhas 

publicitárias, trabalho desenvolvido pelas forças de vendas, a utilização do produto 

propriamente dita etc. 

Política de canal - A política de canal reflete a ênfase dada pela empresa à identificação 

da marca diretamente com o consumidor final versus o apoio aos canais de distribuição 

na venda do produto. 

Seleção do canal - Esta dimensão diz respeito à escolha do tipo de canal de distribuição 

utilizado pela empresa, podendo ser canais pertencentes à própria companhia, pontos de 

vendas especializados em um dado produto ou mesmo canais que distribuem amplas 

linhas de produtos. 

Liderança tecnológica - Uma empresa pode ter uma atuação que busque uma posição 

de liderança tecnológica em relação aos concorrentes, o que exige investimentos 

significativos em pesquisa e desenvolvimento, ou no sentido inverso, pode optar por ter 

um comportamento imitativo ou seguidor das empresas líderes. 

Integração vertical - A integração vertical avalia o grau de integração para frente e 

para trás adotado pela empresa na cadeia produtiva. A companhia pode ser proprietária 

de empresas fabricantes de insumos e componentes, utilizar lojas de varejo próprias ou 

de terceiros com exclusividade de vendas, possuir uma rede de assistência técnica 

própria, etc. 

Posição de custo - Esta dimensão está relacionada com as iniciativas da empresa em 

buscar uma posição de baixo custo, tanto na fabricação quanto na distribuição, através 

de investimentos em instalações e equipamentos. 

Atendimento - Refere-se aos serviços auxiliares oferecidos em acréscimo a sua linha de 

produtos como, por exemplo, assistência técnica, linha de crédito, etc. 



27 

Política de preço - A política de preços utilizada pela empresa e sua posição de preço 

relativa aos concorrentes no mercado são informações importantes da sua estratégia 

competitiva. 

Alavancagem - Esta dimensão esta relacionada ao grau de alavancagem financeira e 

operacional de que a empresa dispõe. 

Relacionamento com a matriz - A empresa pode ser uma unidade de negócio de uma 

corporação altamente diversificada, um elo de uma cadeia vertical de negócio,· uma 

subsidiária de uma empresa estrangeira, etc. A natureza do relacionamento terá 

influência direta nos objetivos que orientam a administração da empresa, nos recursos 

disponíveis para ela, etc. Assim, esta dimensão verifica o comportamento de uma 

unidade a partir do relacionamento com a matriz. 

Relacionamento com os governos do país de origem e anfitriões - As empresas 

multinacionais podem ter sua atuação regulamentada pelo governo de seu país de 

origem ou do país anfitrião. Elas também podem obter recursos junto aos governos de 

seus países, assim como ter suas atividades influenciadas de alguma maneira pelos 

governos. 

A descrição da atuação da empresa em relação às dimensões descritas anteriormente, 

bem como de outras que possam ser acrescentadas, em maior ou menor detalhe fornece 

uma visão geral do posicionamento adotado por ela. A estrutura de uma determinada 

indústria composta por fornecedores, montadores, distribuidores, varejistas e outros, já 

estabelecem alguns limites para as empresas que queiram participar do segmento. 

Entretanto, mesmo sob determinados limites, elas diferenciam sua atuação em cada 

dimensão para atender aos requisitos da estratégia competitiva pretendida. 

Dessa forma, o detalhamento do comportamento de uma empresa em cada dimensão 

permite a sua classificação de acordo com a estratégia competitiva adotada. Em uma 

indústria composta por variadas empresas, é possível, a partir do detalhamento da 

atuação destas em cada dimensão, identificar a estratégia competitiva de cada uma. 

Tendo ident~cado a estratégia competitiva das empresas pertencentes a uma indústria, 

é possível agrupá-las em grupos estratégicos. De acordo com PORTER (1986), um 

grupo estratégico pode ser entendido como um grupo de empresas em uma indústria que 
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estão seguindo uma estratégia idêntica ou semelhante ao longo das dimensões 

estratégicas. 

Em uma indústria, poderia existir um único grupo se todas as empresas utilizassem a 

mesma estratégia competitiva ou, em outro extremo, existiriam inúmeros grupos se cada 

empresa pertencente a uma determinada indústria possuísse uma estratégia diferente. 

Entretanto, na maioria das indústrias existe um pequeno número de grupos estratégicos 

representando os diferentes posicionamentos adotados pelas empresas. 

Ainda segundo PORTER (1986), os grupos estratégicos existem por diferentes razões 

como, por exemplo, pontos fortes e fracos iniciais divergentes das empresas, ocasiões 

diferentes de entrada no negócio etc. Uma vez que os grupos já estejam formados em 

uma indústria, é possível observar algumas importantes semelhanças entre as empresas, 

além de suas estratégias: tendem a ter parcelas de mercado semelhantes; são afetadas e 

respondem de maneira semelhante a acontecimentos externos ou a movimentos 

competitivos na indústria. 

A identificação de grupos é um recurso importante para a análise estrutural de uma 

indústria. Possibilita a formação de um quadro analítico intermediário entre a visão de 

toda a indústria e de cada empresa individualmente. 

2.4. Estratégia de Produção 

Como já se destacou, a estratégia competitiva deve ser desdobrada em estratégias 

funcionais relacionadas às áreas de marketing, finanças, produção e pesquisa e 

desenvolvimento. Neste trabalho, o principal interesse recai sobre a estratégia de 

produção, cujo conceito foi elaborado inicialmente por SKINNER (1969). 

O conceito de estratégia de produção é baseado numa abordagem top-down, que procura 

eliminar o isolamento entre a administração da produção e a estratégia da corporação. 

"O objetivo é transformar a produção em um valioso recurso estratégico." (SKINNER, 

1985, p. 23). 

Segundo SKINNER (1996), a idéia de utilizar a produção como um recurso competitivo 

não é recente, ao contrário é quase tão antiga quanto a própria manufatura. Iniciou-se 

com a indústria de revólveres e o conceito de partes intercambiáveis, seguiu com a 
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indústria têxtil que mecanizou vários tipos de operações utilizadas em seu processo, e 

continuou em outros segmentos que introduziram modificações nos processos 

produtivos à medida que surgiram novas tecnologias. 

É importante destacar também o desenvolvimento da produção em massa no final do 

século XIX e irúcio do século XX, assim como as competências desenvolvidas para 

administração do chão de fábrica, controle de estoques e de custo, programação da 

produção e distribuição, inspiradas nos trabalhos de Taylor e dos engenheiros 

industriais pioneiros. Outro expoente desse período foi Ford, que, por meio da 

padronização de produto e montagem em linha, utilizou a função produção para superar 

os seus competidores na indústria automobilística. Essas competências administrativas 

eram estratégias de produção implícitas, que proporcionavam às empresas pioneiras 

significativas vantagens competitivas. Os beneficios dessas estratégias se esgotavam à 

medida que as técnicas e os conceitos se tomavam práticas-padrão na indústria. 

Após aproximadamente cinqüenta anos em que a função produção proveu muitas das 

principais vantagens estratégicas para as empresas, novas áreas funcionais, como 

marketing e finanças, ganharam destaque e passaram a dominar as estratégias das 

corporações. Como resultado, a função produção, nas décadas de quarenta e cinqüenta, 

passou a ser considerada apenas como uma origem de custos para as empresas. 

Nos anos sessenta, a produção volta a ganhar destaque na literatura de administração, 

sendo considerada um recurso valioso para suportar a estratégia de negócio da empresa 

e criar vantagem competitiva. No final da década, SKINNER (1969) publica seu 

clássico artigo "Manufacturing - missing link in corporate strategy'' na Harvard 

Business Review, que passou a ser a principal referência no assunto. 

Durante as décadas subseqüentes, vários trabalhos foram publicados envolvendo o tema 

como, por exemplo, SKINNER (1971, 1974, 1985, 1986 e 1996); BUFA (1984); 

WHEELWRIGHT e HAYES (1985); HAYES e PISANO (1994 e 1996); GARVIN 

(1993); MILLS, PLATTS e GREGORY (1995), CLARK (1996), HlLL (2000). 

Passados tri~ta anos da proposição inicial apresentada por Skinner, o conceito continua 

em evidência na literatura relacionada à administração da produção (operações), a 

despeito das mudanças oconidas no ambiente, das novas tecnologias que surgiram e de 

questionamentos elaborados por diversos autores. Além disso, de acordo com HA YES e 
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PISANO ( 1996), a estrutura conceitual básica tem se mostrado robusta, pois a maioria 

dos artigos escritos sobre estratégia de produção é adaptada da proposição inicial, e 

muitas empresas têm adotado práticas baseadas em seus conceitos. 

2.4.1. O conceito de estratégia de produção 

De acordo com SKINNER (1969), a relação entre a estratégia da empresa e a produção 

não era facilmente compreendida. A estratégia competitiva de uma empresa, em um 

determinado tempo e espaço particular, exige que a política de produção seja 

especificamente projetada para atender as necessidades definidas no nivel estratégico. 

Dessa forma, o desenho do sistema produtivo e sua operação são componentes críticos 

para o sucesso da estratégia competitiva da empresa. Na procura de vantagens 

competitivas, as empresas elaboram e implementam planos visando melhorar a 

qualidade e a produtividade, reduzir custo e elevar o nivel de serviço ao cliente. Para 

esses fins, as empresas possuem opções de investir em novas tecnologias, adaptando 

sistemas flexíveis de manufatura, introduzindo equipamentos automatizados de 

manuseio de materiais, ou, ainda, sistemas automatizados de planejamento e controle de 

produção. Podem, também, seguir outra direção como a de redefinir conceitos de 

administração, reexaminar o tamanho e localização das plantas, introduzir sistemas de 

gestão baseados no Just in Time ou no Total Quality Management, etc. Esse conjunto de 

opções estratégicas está associado à "função produção" que de acordo com a abordagem 

desenvolvida por Skinner tem papel fundamental nos resultados da organização. 

O conceito de estratégia de produção tem recebido várias definições cujos conteúdos 

estão centrados na argumentação de Skinner a respeito da importância da produção para 

a estratégia da empresa, como pode ser observado pelas definições apresentadas a 

seguir: 

"Estratégia de produção é o desenvolvimento e a implementação de planos que afetam a 

escolha dos recursos de produção da empresa, o desenvolvimento destes recursos e o 

projeto de infra-estruturas para controle das atividades operacionais." (COHEN e LEE, 

1985, p. 153). 
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"Estratégia de produção é uso efetivo do poder da manufatura como um recurso 

competitivo para se atingir os objetivos do negócio e da corporação." (SWAMIDASS e 

NEWELL, 1987, p.509). 

"Estratégia de produção é um plano de longo prazo para a função produção. Este plano 

deve ser integrado com a estratégia de negócio e implementado através das operações. 

O plano é constituído por quatro elementos inter-relacionados: missão, objetivos, 

políticas e competências específicas." (ANDERSON et al., 1989, p. 137). 

"Estratégia de produção é geralmente definida como o desenvolvimento de específicas 

forças competitivas baseadas na função produção, visando ajudar a organização a 

alcançar objetivos competitivos de longo prazo." (GYAMPAH e BOYE, 2001, p. 59). 

Assim, neste trabalho, entende-se como estratégia de produção o conjunto de políticas1, 

planos e ações relacionados à função produção, que visam dar sustentação à estratégia 

competitiva da empresa. 

Conforme salienta SKINNER (1996), a estratégia de produção é uma teoria de projeto, 

ou seja, o sistema de produção deve ser projetado para atingir determinados propósitos 

ou, de outra maneira, o projeto do sistema deve ser fundamentado em determinadas 

tarefas que criarão estratégicas vantagens competitivas para a empresa. 

2.4.2. Exigências estratégicas da produção 

Partindo do pressuposto de que os elementos que compõem o sistema produtivo devem 

ser concebidos para atingir determinadas tarefas, estratégias competitivas diferentes irão 

exigir configurações diferentes do projeto do sistema de produção. Uma empresa que 

possua uma estratégia de liderança em custos, produzindo uma linha de produtos 

limitada, distribuída num mercado amplo a preços relativamente baixos, e com uma 

propaganda ao consumidor forte, exigirá da manufatura uma série de requisitos como: 

• volume de produção alto; 

• equipamentos especializados; 

1 "Políticas são regras ou diretrizes que expressão os limites entre os quais as ações devem ocorrer." 
(QUINN,1996, p. 3). 
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• custos de produção baixíssimos; 

• trabalhadores com média e baixa qualificação; e 

• estrutura de distribuição de produto acabado adequada. 

Por outro lado, uma empresa pode utilizar uma estratégia de diferenciação, competindo 

através da sua capacidade de inovação. Evitando a saturação do mercado, com um fluxo 

de novos produtos, a empresa inovadora impede que suas linhas de produto entrem no 

estágio de maturidade e declínio, em que as margens de lucro são menores e o nível de 

competição é muito intenso. Essa forma de competir já exigiria da manufatura algumas 

caracteristicas como as seguintes: 

• capacidade de desenvolvimento de novos produtos comprovada; 

• engenharia de processo forte; 

• equipamentos flexíveis; 

• trabalhadores com alta qualificação; 

• sistema de produção flexível para lidar com variações de volume e modelo; e 

• sistema de distribuição de produtos acabados que garanta disponibilidade ao 

cliente principalmente ila fase inicial de introdução de um produto novo. 

As duas empresas, devido às estratégias diferentes, necessitam desenvolver políticas 

distintas para a produção. Mesmo diferenças pequenas na estratégia devem estar 

refletidas na política da manufatura. Conforme Skinner (1985), poucas empresas, 

cuidadosamente e explicitamente, preparam seus sistemas de produção para realizar as 

tarefas vitais para o sucesso da corporação. O projeto de um sistema de produção deve 

iniciar pela focalização da estratégia para depois se definirem as tarefas e as políticas da 

manufatura. Uma planta excelente para uma determinada empresa pode ser uma planta 

pobre para seu concorrente, pois, embora estejam na mesma indústria, possuem 

estratégias competitivas diferentes. 

/ 
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Assim, deve-se considerar que cada tipo de estratégia eXIge uma certa tarefa da 

manufatura, e a capacidade de seu corpo administrativo desenvolver um sistema de 

produção capaz de realizá-la é a prova definitiva para o sucesso da corporação. 

As tarefas da manufatura, ou as prioridades estratégicas, como preferem alguns autores, 

foram inicialmente identificadas por SKINNER (1969) como sendo: produtividade, 

serviço, qualidade e retorno sobre o investimento. Posteriormente, outros pesquisadores 

apresentaram diferentes combinações de prioridades como, por exemplo, HA YES e 

WHEELWRIGHT (1984), que definiram as prioridades como sendo preço, qualidade, 

confiabilidade e flexibilidade. Entretanto, de acordo com GARVIN (1993), a maioria 

das publicações está focada em quatro principais prioridades competitivas: custo, 

qualidade, entrega e flexibilidade. 

Às quatro prioridades competitivas mais utilizadas, GARVIN (1993) acrescenta 

serviços e as desdobram em subprioridades, como pode ser observado a seguir: 

Custo 

• Custo inicial - o preço ou o custo de se adquirir um produto; 

• Custo operacional - o custo de operar ou usar um produto ao longo de sua vida 

útil; e 

• Custo de manutenção - o custo de manutenção de um produto ao longo de sua 

vida útil. Inclui pequenos reparos e reposição de peças. 

Qualidade 

• Desempenho - as características primárias de operação de um produto ou 

serviço; 

• Características- as características secundárias de um produto ou serviço; 

• Confiabilidade - a probabilidade de um produto ou serviço falhar durante um 

específico período de tempo; 

• Conformidade - o grau em que um produto ou serviço reúne os padrões 

preestabelecidos em projeto; 
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• Durabilidade - o número de vezes que um produto pode ser usado antes de 

deteriorar-se fisicamente ou não ser viável economicamente repará-lo; 

• Nível de serviço - depende da velocidade, da cortesia e da competência dos 

reparos; 

• Estética - a aparência, o sentimento, o gosto, o cheiro e o som de um produto ou 

servtço; e 

• Qualidade percebida - o impacto da marca, a imagem da empresa e a 

propaganda. 

Entrega 

• Precisão - se os itens corretos foram entregues nas quà.ntidades certas; 

• Completude - se os carregamentos (entregas) foram completos na primeira vez, 

ou se houve necessidade de emitir novos pedidos para determinados itens; 

• Confiabilidade - se os produtos foram entregues na data estipulada; 

• Disponibilidade - a probabilidade de ter em estoque um certo item no momento 

da emissão do pedido; 

• Velocidade - o tempo decorrido entre a emissão do pedido e a entrega do produto 

ao consumidor; 

• Disponibilidade de informação - o grau em que as informações a respeito do 

transporte estão disponíveis em tempo real; 

• Qualidade - a condição do produto após o transporte; 

• Facilidade de emissão de pedidos- a maneira como a empresa recebe os pedidos 

(eletronicamente ou não) e informa os itens que estão em estoque; 

• Flexibilidade de emissão de pedidos - se há limites estabelecendo o número 

mínimo de itens por pedido e selecionando os itens de um pedido isolado; 
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• Flexibilidade de transporte - a habilidade de modificar o roteiro de entrega para 

atender a circunstâncias especiais; e 

• Facilidade de retomo - a disposição de absorver os custos de retomo de um 

produto e a velocidade com que os retornos são processados. 

Flexibilidade 

• Flexibilidade de produto 

o Novos produtos - a velocidade com que os produtos são criados, 

projetados, manufaturados e introduzidos; 

o Customização - habilidade de projetar um produto para atender as 

especificações de um cliente particular; 

o Modificação - a habilidade de modificar os produtos existentes para 

atender a necessidades especiais; 

• Flexibilidade de volume 

o Previsões incertas - a habilidade de responder· a súbitas mudanças no 

volume de um produto requerido pelo mercado; 

o Aumento de escala de novos processos - a velocidade com que novos 

processos de manufatura podem variar a produção de pequenos volumes 

a grandes escalas; 

• Flexibilidade de processo 

o Flexibilidade de rmx: - a habilidade de produzir uma variedade de 

produtos, em um curto espaço de tempo, sem modificar as instalações 

existentes; 

o Flexibilidade de substituição - a habilidade de ajustar as mudanças no 

mix de produtos a longo prazo; 
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o Flexibilidade de roteiro - o grau em que a seqüência de fabricação ou de 

montagem pode ser modificada se uma máquina ou um equipamento 

estiver com problemas; 

o Flexibilidade de materiais - a habilidade de acomodar variações e 

substituições das matérias-primas; e 

o Flexibilidade nos seqüenciamentos - a habilidade de modificar a ordem 

de alimentação dos pedidos no processo produtivo, em razão de 

incertezas no fornecimento de componentes e materiais. 

• Apoio ao cliente - a habilidade de atender o cliente rapidamente pela substituição 

de peças defeituosas ou de reabastecimento de estoques para evitar paradas para 

manutenção ou perdas de vendas; 

• Apoio às vendas - a habilidade de melhorar as vendas por meio de informações 

em tempo real sobre a tecnologia, o equipamento, o produto ou o sistema que a 

empresa está vendendo; 

• Resolução de problemas - a habilidade em assistir grupos internos e clientes na 

solução de problemas, especialmente em áreas como desenvolvimento de novos 

produtos, projetos considerando a manufaturabilidade e a melhoria da qualidade; 

e 

• Informação - a habilidade de fornecimento de dados críticos a respeito de 

desempenho de produto, parâmetros de processo e custos para grupos internos, 

tais como P&D, e para clientes que então utilizam os dados para melhorar suas 

próprias operações ou produtos. 

A proposição de Garvin relativa às prioridades competitivas, ou tarefas da manufatura, é 

bastante detalhada e uma das mais completas existentes na literatura. Deve se destacar, 

também, o trabalho de LEONG et ai. (1990), no qual sugerem as dimensões qualidade, 

entrega, custo, flexibilidade e inovação, bem como uma série de desdobramentos. 

Comparada à classificação de Garvin, a principal diferença é a inclusão da inovação 

(introdução de novos produtos e processos) e a exclusão de serviços como prioridade. 
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Entretanto, Garvin não deixa de considerar a capacidade de a empresa introduzir novos 

produtos como uma dimensão competitiva, apenas considera este aspecto através de 

uma subdimensão, que chama de flexibilidade de novos produtos. 

Definidas as prioridades competitivas, é possível desenvolver o projeto do sistema de 

produção através de um conjunto de medidas relacionadas ao que se denomina áreas de 

decisão. 

2.4.3. Áreas de decisão 

Um efetivo sistema de produção não é necessariamente aquele que promete atingir a 

máxima eficiência; na verdade o sistema de produção ideal é aquele que atende as 

necessidades da estratégia de negócio da empresa. 

As prioridades competitivas refletem necessidades da estratégia competitiva e apontam 

para determinados objetivos a serem atingidos pelo sistema produtivo. Para se alcançar 

esses objetivos, é necessário o desenvolvimento de um padrão de ações relacionadas a 

um conjunto de áreas de decisões. SKINNER (1969), em seu trabalho original sobre 

estratégia de produção, sugere cinco áreas de decisão: 

• Planta e equipamento; 

• Planejamento e controle da produção; 

• Mão-de-obra e estrutura administrativa; 

• Projeto do produto/engenharia; e 

• Organização e administração. 

A partir da proposição de Skinner, outros pesquisadores desenvolveram e publicaram 

trabalhos apresentando diferentes classificações para as áreas de decisão. HA YES e 

WHEELWRIGH (1988), por exemplo, partindo do princípio de que existe uma 

diversidade muito grande de decisões a serem tomadas na manufatura ao longo do 

tempo, argumentam que o agrupamento dessas decisões em categorias facilita tanto a 

identificação quanto a elaboração de uma estratégia de manufatura. Nesse sentido, esses 
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autores propõem que as decisões sejam classificadas em dez categorias como pode ser 

observado no quadro 2.1. 

Quadro 2.1. Áreas de decisão 

Areas de Decisão Decisões a serem tomadas 

Capacidade A capacidade de produção total a ser provida. 

Instalações O número de plantas, a localização e a especialização 

de cada planta necessárias para se atingir o volume de 

produção planejado. 

Tecnologia Os tipos de equipamentos e sistemas a serem 

utilizados em cada unidade, o grau de automação do 

processo e a forma de ligação entre as plantas. 

Integração vertical Os materiais, sistemas e os serviços a serem providos 

internamente e aqueles que devem ser fornecidos por 

terceiros (e também o tipo de relacionamento a ser 

desenvolvido com os fornecedores). 

Recursos humanos As políticas e as práticas de recursos humanos, 

incluindo administração, seleção e treinamento. 

Qualidade Os sistemas de controle e a garantia da qualidade 

(prevenção de defeitos, monitoramento, intervenção). 

Planejamento e controle da Sistemas de planejamento da produção e controle de 

produção/materiais estoque, políticas de fornecimento, regras de decisão. 

Novos produtos O processo de desenvolvimento de novos produtos. 

Medidas de desempenho Indicadores de desempenho e sistemas de recompensa 

incluindo sistema de alocação de capital. 

Organização A estrutura organizacional, sistemas de controle e 

remuneração, papel dos grupos de sta.ff 

Fonte: Adaptada de HAYES e WHEELWRIGH (1988, p. 21). 

HAYES e WHEELWRIGH (1988) ainda classificam as oito áreas de decisão em duas 

categorias de acordo com sua natureza: estruturais e infra-estruturais. As decisões de 

natureza estruturais são aquelas cujos impactos ocorrem no longo prazo, são dificeis de 

serem revertidas ou modificadas e exigem substanciais investimentos de capital. Nesse 
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primeiro grupo classificam-se as quatro primeiras áreas de decisão apresentadas no 

quadro 2.1, ou seja, capacidade, instalações, tecnologia e integração vertical. 

As decisões de natureza infra-estruturais estão relacionadas a aspectos mats 

operacionais do negócio. Os resultados obtidos a partir das decisões tomadas neste 

âmbito são de curto, médio e longo prazo. As somas de investimento de capital em 

média são bem menores que os necessários para a área infra-estrutural e a reversão de 

decisões é mais factível, embora resulte em perdas para a empresa no presente. As 

decisões de natureza infra-estruturais são, portanto, recursos humanos, qualidade, 

planejamento e controle da produção/materiais, novos produtos, medidas de 

desempenho e organização. 

Fazendo-se a analogia de uma empresa com um computador, pode-se imaginar que a 

área estrutural da empresa é como se fosse o hardware de um computador enquanto a 

área infra-estrutural, o software. Isso significa que, assim como o software e o hardware 

devem ser perfeitamente compatíveis para que o computador funcione adequadamente, 

as decisões nas áreas estruturais e infra-estruturais devem ser tomadas criteriosamente 

para garantir a consistência do sistema de produção almejado. 

As dez áreas de decisão estão estreitamente relacionadas e, portanto, o projeto do 

sistema de produção deve ser concebido considerando-se a necessidade de 

compatibilidade dessas áreas de modo que promova a sustentação da estratégia 

competitiva da empresa. A figura 2.6 ilustra a relação entre estratégia competitiva, 

prioridades competitivas (tarefas da manufatura) e áreas de decisão. 

Conforme ilustra a figura 2.6, a estratégia competitiva pode ser desdobrada em 

prioridades ou tarefas que a função produção deve cumprir. Essas tarefas podem ser 

expressas em cinco indicadores de desempenho: custo, qualidade, flexibilidade, entrega 

e serviço (estes indicadores, por sua vez, podem ser ainda desdobrados conforme 

demonstrado anteriormente). As tarefas da manufatura, ou os indicadores, deverão ser 

utilizadas como diretrizes que guiarão as decisões a serem tomadas nas áreas estruturais 

e infra-estruturais. 
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Figura 2.6. Prioridades competitivas e áreas de decisão. 

Adaptado de HORTE et al. (1987, p. 1574). 

2.4.4. Tradeoffs e prioridades competitivas 

40 

Um aspecto importante a ser considerado quando se projeta ou opera um sistema de 

produção é a necessidade da realização de tradeo.ffs. Variáveis como custo, qualidade, 

flexibilidade, entrega e serviço ao cliente, colocam a administração constantemente em 

situações de decisão onde as escolhas são inevitáveis. 

A realização de tradeo.ffs esta associada às áreas de decisão estrutural e irrlfa-estrutural. 

De acordo com SKINNER (1969), o fundamental na tomada de decisão é garantir que a 
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alternativa selecionada seja apropriada às tarefas da manufatura determinada pela 

estratégia competitiva da empresa. 

Desenvolvendo o conceito de focalização, SKINNER (1974) argumenta que urna 

fábrica não consegue, ao mesmo tempo, ter alto desempenho em todas as dimensões 

competitivas (ciclo de distribuição curto, qualidade de produto superior, prazos de 

entregas confiáveis, habilidade de lançar novos produtos rapidamente, flexibilidade em 

ajustar mudanças de volumes, baixo custo, etc). Como qualquer sistema técnico 

complexo, um sistema de produção encontra limites em sua habilidade de alcançar 

determinados desempenhos em urna específica dimensão competitiva. Dependendo das 

escolhas realizadas no projeto do sistema produtivo, urna determinada dimensão pode 

ser favorecida, corno, por exemplo, flexibilidade, enquanto outra, corno custos, pode ter 

sido comprometida. 

Ainda segundo SKINNER (1974, p. 115), "tradeoffs como custos versos qualidade e 

ciclo de entrega reduzido versos baixos investimentos em estoque, são bastante óbvios. 

Outros tradeoffs, embora menos óbvios, são da mesma maneira real. Eles envolvem 

implicitas escolhas no estabelecimento da política da manufatura." 

A proposição de Skinner apontando para certas incompatibilidades entre as prioridades 

competitivas e, por isso, a necessidade de realização de tradeo.ffs, tem sido responsável 

por urnas das principais controvérsias existente na literatura relativas ao conceito de 

estratégia de produção. 

O sistema de gestão utilizado pelas empresas japonesas, principalmente na indústria 

automobilística, o chamado Lean Manufacturing, possibilitou às empresas daquele país 

superar seus competidores americanos em várias dimensões. As fábricas japonesas 

possuíam custos menores, qualidade mais alta, introdução de novos produtos mais 

rápida e grande flexibilidade, ou seja, competiam com desempenho superior em 

diversas dimensões. 

FERDOWS e DE MEYER (1990) criticam a visão tradicional a respeito de 

incompatibil-idades entre as prioridades competitivas. Esses autores, a partir de uma 

pesquisa que desenvolveram na década de oitenta em empresas européias, japonesas e 

norte-americanas, verificaram que várias empresas estavam obtendo bons desempenhos 

em algumas das prioridades competitivas ao mesmo tempo. Por exemplo, os programas 
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de melhoria da qualidade resultavam em reduções de custo, o aumento das 

confiabilidades das entregas estava associado ao aumento da flexibilidade produtiva e a 

utilização da automação flexível em linhas de montagem de empresas automobilísticas 

estava possibilitando a produção de mix diferentes de carros sem perda de eficiência. 

Para FERDOWS e DE :MEYER (1990), o que estava acontecendo nas empresas 

estudadas era um processo acumulativo de competências, semelhante à formação de um 

cone de areia em que a areia representaria os diversos programas de ação já 

implementados. Desta forma, entendem que as dimensões competitivas são cumulativas 

e não mutuamente excludentes, entretanto admitem a possibilidade de se adotar diversas 

seqüências de prioridades ao longo do tempo à medida que o ciclo de vida do produto 

evolui em direção à maturidade. 

O modelo de gestão das empresas japonesas, assim como as conclusões apresentadas 

por Ferdows e De Meyer, coloca em cheque a real necessidade da realização de 

tradeoffs no projeto do sistema de manufatura, conforme a proposição original do 

conceito de estratégia de produção. Entretanto, trabalhos publicados por HA YES e 

PISANO (1996), CLARK (1996) e o próprio SKINNER (1996), embora apresentem 

novas questões que envolvem o tema, confirmam a importância das prioridades 

competitivas e dos tradeoffs. 

SKINNER (1996), analisando a sua proposição original relativa à necessidade de 

realização de tradeoffs no desenvolvimento de políticas para a manufatura, argumenta 

que os avanços obtidos em tecnologia de processo e de informação nas últimas décadas 

mudaram as curvas de tradeoffs e permitiram melhorar muito o desempenho de 

tradicionais critérios como qualidade e custo, por exemplo, origem de muitas das 

criticas que atingiram a idéia dos tradeoffs. Entretanto, argumenta que qualquer sistema 

baseado em recursos físicos e humanos tem suas limitações, custos e riscos. Custos, 

riscos e desempenhos geram tradeoffs hoje, assim como gerarão no futuro. 

Ainda segundo SKINNER (1996), atualmente os tipos de tradeoffs são diferentes, as 

suas relações matemáticas se alteraram e novos indicadores de desempenho se tornaram 

importantes ·para o sucesso ou o fracasso das empresas. Os custos ambientais e riscos, a 

habilidade de atrair funcionários com determinadas características, o impacto das 

políticas da manufatura para o aprendizado organizacional; a segurança; a saúde dos 
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funcionários; as restrições comerciais; as experiências adquiridas produzindo ao invés 

de comprar, são todos tradeo.ffs que influenciam a estratégia de produção. 

HAYES e PISANO (1996) também avaliam que os tradeo.ffs continuam sendo 

fundamentais no projeto do sistema de produção, embora com características distintas 

da proposição original de Skinner. Para esses autores, as escolhas estratégicas 

continuam tão importantes como nunca, mas sua natureza tem mudado. Ao invés de se 

realizar tradeo.ffs entre dimensões estáticas de desempenho, que foi a principal 

preocupação da maioria das discussões iniciais a respeito de estratégia de produção, o 

novo papel é realizar tradeo.ffs dinâmicos através da seleção, desenvolvimento e 

exploração de superiores competências. 

Ainda segundo HAYES e PISANO (1996), a abordagem baseada no desenvolvimento 

de competências para a estratégia de produção (operações) estimula formas alternativas 

para pensar a respeito dos tradeo.ffs. O conceito de trajetória de melhoria (melhoria 

contínua) favorece essa nova maneira de pensar a respeito dos tradeo.ffs. É possível uma 

empresa melhorar simultaneamente mais que uma dimensão competitiva (exemplo: 

custo e flexibilidade), embora com taxas de melhoria diferentes. 

Nesse sentido, ALVES FIT..-HO et al. (1995) também entendem que as prioridades não 

são, em geral, mutuamente excludentes e podem ser compatíveis dentro de 

determinadas faixas de desempenho. A partir de determinados níveis, entretanto, 

algumas dessas prioridades podem se tomar incompatíveis fazendo que a empresa tenha 

que priorizar determinadas dimensões em função de suas competências e das exigências 

do mercado. 

Assim, pode-se considerar que os tradeo.ffs continuam sendo um elemento importante 

na teoria a respeito da estratégia de produção, embora tenham ocorrido nos últimos 

trinta anos significativas mudanças tecnológicas, surgido novas demandas da sociedade, 

mudado o perfil dos consumidores e outras mudanças no ambiente, que afetaram o 

projeto e a operação dos sistemas produtivos e, portanto, a natureza e o tipo dos 

indicadores de desempenho da produção. 

Desse modo, entende-se que a formulação da estratégia de produção continua exigindo 

dos administradores a escolha das prioridades em função da estratégia competitiva da 

empresa e dos pontos fortes e fracos de seu sistema produtivo. A priorização de 
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determinadas dimensões competitivas exigirá da administração escolhas que certamente 

envolvem tradeo.ffs. Entretanto, tais dimensões, bem como os tradeo.ffs, embora diante 

de um ambiente econômico diferente do existente quando da proposição original de 

Skinner, devem ter por objetivo construir um sistema produtivo que proporcione à 

empresa vantagens competitivas e, portanto, influencie o desempenho da unidade de 

negócio. 

2.4.5. Competindo através da produção 

Muitas empresas que atualmente estão envolvidas por uma pressão competitiva forte, 

por um longo período, não despenderam a devida atenção à organização de sua 

produção. A recuperação do tempo perdido através da reorganização do sistema 

produtivo não é obtida facilmente, exige esforço contínuo, por vários anos, mudança de 

atitudes e expectativas das pessoas, até tomar a manufatura uma fonte de vantagens 

competitivas. 

Não existe uma única e definitiva função que a manufatura deve servir, mas sim várias 

e genéricas, dependendo da empresa. De acordo com WHEEL WRIGHT e HA YES 

(1985), estas funções podem ser consideradas como estágios de desenvolvimento 

contínuo. O entendimento das possibilidades de a empresa avançar em direção a um 

estágio de competitividade superior auxilia o administrador a identificar sua posição 

relativa e as atitudes e abordagens necessárias para se alcançar o objetivo. Esses 

estágios são os seguintes: 

Estágio 1 

O primeiro estágio é também c de menor nível em uma escala de desenvolvimento. 

Representa uma posição neutra da produção. Isso significa que seus dirigentes 

consideram que a produção tem muito pouco a contribuir para o sucesso competitivo da 

empresa e, portanto, deve ser administrada com o único objetivo de não exercer 

qualquer impacto negativo na empresa. 

A organização típica deste estágio mostra que a competência da produção é resultado de 

poucas decisões estruturais relativas à capacidade, às instalações, à tecnologia e à 

integração vertical. Aos chamados assuntos infra-estruturais, tais como políticas de 
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recursos humanos, sistema de planejamento e controle e melhorias incrementais de 

processo, é atribuída, por parte de seus administradores, pouca importância estratégica. 

A produção é idealizada como uma operação de baixa técnica que pode ser realizada por 

administradores e trabalhadores com baixa qualificação. Uma série de medidas e 

controle de desempenho de operação, orientados para o curto prazo, é utilizada para 

assegurar que rápidas ações corretivas sejam tomadas para não permitir influências 

negativas da produção. O principal objetivo não é maximizar o valor da função 

competitiva, mas proteger contra os problemas da competitividade demandada. 

Os altos administradores dessas empresas preferem minimizar seus envolvimentos em 

assuntos relativos à produção. Têm a noção de que a produção é um processo de 

aprendizagem que pode criar e expandir sua própria capacidade e, deste modo, não deve 

ser totalmente controlada. Como resultado, eles apenas concordarão em adicionar 

capacidade quando a necessidade se tomar óbvia e, quando o fazem, constroem grandes 

instalações utilizando tecnologias conhecidas compradas de vendedores externos. 

Assim, no Estágio 1 os administradores consideram o processo de produção como 

simples e direto e, também, não imaginam o impacto competitivo que a gestão da 

produção pode ter. 

Estágio 2 

O segundo estágio também é representado por uma forma de neutralidade da produção. 

Diferente do Estágio 1 onde existe uma "neutralidade interna", neste, as empresas 

mantêm uma "neutralidade externa" (paridade com o maior competidor) caracterizada 

por: 

• seguir as práticas da indústria em assuntos relativos a recursos humanos e 

compra de equipamentos; 

• evitar a introdução de maiores e descontínuas mudanças em produto e 

processo; 

• considerar o investimento de capital em equipamentos novos e instalações 

para ganhar vantagem competitiva temporária; e 
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• mostrar economias de escala relativa à taxa de produção como a origem mais 

importante de eficiência da produção. 

Os altos administradores das companhias pertencentes a este estágio consideram a 

decisão de alocação de recursos como o mais efetivo meio de direcionar os principais 

assuntos estratégicos na produção. Investimentos ofensivos para ganhar vantagem 

competitiva estão normalmente ligados a produtos novos. Os investimentos em 

produção têm origem defensiva, em geral de natureza de corte de custos. Os 

empreendimentos normalmente só são realizados quando as falhas da produção se 

tomam evidentes. 

Estágio 3 

No Estágio 3, diferentemente dos dois anteriores, se espera que as atividades da 

produção suportem e fortaleçam a posição competitiva da empresa. As organizações 

pertencentes a este estágio consideram a produção como "internamente suportada", 

cujas contribuições incluem: 

• tomar decisões consistentes com a estratégia competitiva da organização; 

• traduzir a estratégia em termos significativos para as pessoas da produção; 

• buscar uma consistência interna à produção através de uma cuidadosa e 

completa seqüência de investimentos e mudanças de sistemas ao longo do 

tempo; 

• ter um cuidado especial com o desenvolvimento no longo prazo e com 

tendências que podem ter um significativo efeito na habilidade de a 

produção responder às necessidades de outras partes da organização; e 

• formular uma estratégia de produção completa com plantas privilegiadas e 

missões declaradas para guiar as atividades da produção ao longo de um 

extenso período de tempo. 

As empresas posicionadas no Estágio 3 atingiram este nível em virtude de seu sucesso 

no desenvolvimento de uma efetiva estratégia de negócio, baseado num processo formal 
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de planejamento e no suporte à estratégia por todas as áreas funcionais. A produção 

deve ser criativa e o longo prazo é a referência para se administrar. 

Neste estágio, as empresas consideram o progresso tecnológico como uma resposta 

natural às mudanças na estratégia de negócio e na posição competitiva. 

Outra caracteristica importante da organização é que o administrador da produção tem 

uma ampla visão de sua função mantendo um entendimento da estratégia de negócio da 

empresa e do tipo de vantagem competitiva que ela possui. 

Estágio 4 

O quarto e último estágio é o mms progressivo da escala de desenvolvimento da 

produção. Neste, a estratégia competitiva tem uma significante posição na competência 

da produção. 

As empresas pertencentes a este estágio são "externamente suportáveis". Isso significa 

que se espera da produção uma relevante contribuição para o sucesso competitivo da 

organização. Em especial apresentam as seguintes caracteristicas: 

• procuram antecipar o potencial de novas práticas e tecnologias de produção; 

• possuem um sistema produtivo com credibilidade e influência que permite o 

aproveitamento total das oportunidades baseadas na produção; e 

• desenvolvem planejamentos do negócio em longo prazo nos quais a 

competência da produção tem uma função-chave para se atingirem os 

objetivos estratégicos da empresa. 

As organizações pertencentes a este estágio em geral são enquadradas em dois grupos. 

No primeiro, a ênfase de sua estratégia de negócio está na vantagem competitiva 

baseada na produção, como, por exemplo, o baixo custo. No segundo, visam um 

balanço de excelência de todas suas funções e procuram uma posição "externamente 

suportável" para cada uma delas. 

Em organizações de ambos os grupos, os processos de orçamento de capital são 

complementados com uma considerável quantidade de análises qualitativas. Estas 

procuram compensar pontos obscuros inerentes aos dados financeiros. Finalmente, 
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existe uma forte interação entre a produção e outras funções que favorecem atividades 

como o desenvolvimento de projeto do produto, serviços de campo e treinamento de 

vendas. 

·A seguir, representa-se no quadro 2.2 um resumo dos estágios da função estratégica da 

produção. 

Quadro 2.2. Estágios da função estratégica da produção 

Especialistas externos são chamados para tomar 

decisões sobre assuntos estratégicos da manufatura. 

Minimiza o potencial negativo da Detalhados sistemas internos de controle 

Estágio 1 manufatura: internamente neutra administrativo são os instrumentos básicos para 

monitorar o desempenho da manufatura. 

Práticas industriais são seguidas. 

O horizonte de planejamento para decisão de 

Estágio Consegue paridade com investimento é ampliado para incorporar um único 

2 competidores: externamente ciclo de negócio. Investimento de capital é o 

neutra. primeiro meio utilizado para alcançar um nível de 

competição ou conseguir uma vantagem 

competitiva. 

Os investimentos na manufatura são projetados 

para dar consistência à estratégia do negócio. 

Estágio Oferece suporte à estratégia do A estratégia de manufatura é formulada e seguida. 

3 negócio: internamente suportada. Os desenvolvimentos e tendências da manufatura 

no longo prazo são acompanhados 

sistematicamente. 

Esforços são feitos para antecipar o potencial das 

novas práticas da manufatura e tecnologia. 

Estágio Possui vantagem competitiva Manufatura está envolvida em grandes decisões de 

4 baseada na manufatura. engenharia e marketing. 

Programas de longo prazo são seguidos para se 

obter competência nos progressos necessários. 

Fonte: WHEELWRIGHT e HAYES (1985, p. 100). 

2.5. Formulação das Estratégias Competitiva e de Produção 

A formulação de estratégia é um assunto que tem suscitado diversas discussões na 

literatura de administração de empresas sendo enfocado sob diferentes perspectivas 

pelos pesquisadores da área. 
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De acordo com ANDREWS (1996), a formulação da estratégia de uma empresa é uma 

atividade lógica que inclui a identificação de oportunidades e ameaças no ambiente no 

qual a empresa está inserida e a estimativa de riscos inerentes às alternativas existentes. 

Antes de as escolhas serem realizadas, a companhia deve apreciar suas potencialidades 

e fraquezas em conjunto com os recursos dispomveis. Suas competências atuais ou 

potenciais para competir no mercado devem ser estimadas tão objetivamente quanto 

possível. A alternativa estratégica resultante do confronto das oportunidades e das 

competências da companhia em um nível de risco aceitável pode ser chamada de 

estratégia econômica. A figura 2. 7 ilustra a proposição de Andrews. 

___. FORMULAÇÃO 
(decidindo o que fazer) 

1. Identificação de .. 
- oportunidades e riscos ... ESTRATÉGIA 

• t 
CORPORATIVA 

2. Determinando os recursos da .. Padrão de 
~ companhia: material, técnico, ... 

propósitos e financeiro e administrativo 
políticas 

• t definindo a 
companhia e 

3. Valores pessoais e aspirações 
seus negócios 

I-- dos altos administradores .... 

• t 
4. Reconhecimento da .. 

~ responsabilidades não .... 
econômicas junto 1;1 sociedade 

Figura 2. 7. Formulação de estratégia. 

Fonte: Adaptado de ANDREWS (1996, p. 50). 

GOOLD e CAMPBELL (1987, p.70), discorrendo a respeito da formulação de 

estratégia corporativa, afirmam "que a despeito dos ensinamentos dos gurus 1 da 

estratégia, não existe uma maneira única e melhor de se conseguir isto. Ao contrário, a 

melhor maneira sempre depende da natureza e das necessidades dos negócios constantes 

da carteira da empresa; dos estilos das pessoas que trabalham na matriz, bem como da 

estratégia e das metas estabelecidas." 
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Esses dois autores abordam a questão da formulação concentrando suas atenções na 

relação entre a corporação e as unidades de negócio. De acordo com GOOLD e 

CAMPBELL (1987), uma pesquisa realizada em dezesseis grandes empresas na 

Inglaterra identificou três estilos bem sucedidos de condução de estratégia que eles 

denominaram de: "planejamento estratégico"; "controle financeiro" e "controle 

estratégico". Cada estilo caracteriza-se por uma forma particular de organizar os 

relacionamentos entre a sede da corporação e as unidades de negócio. 

No estilo "planejamento estratégico", a sede da corporação está profundamente 

envolvida com a estratégia. Os gerentes das unidades de negócio podem formular 

propostas, mas a sede se reserva o direito de dar a última palavra. 

No estilo "controle financeiro", a responsabilidade pelo desenvolvimento da estratégia 

é dos gerentes das unidades de negócios. A sede não revê formalmente o planejamento 

estratégico, apenas exerce um rigoroso controle orçamentário visando forçar as 

unidades de negócio a estabelecerem metas de lucratividade dificeis mas atingíveis, 

capazes de proporcionar alta rentabilidade do capital investido e crescimento ano a ano. 

O estilo "controle estratégico" procura mesclar os dois anteriores. A responsabilidade 

pela estratégia pertence aos gerentes das empresas subsidiárias e das divisões; entretanto 

a estratégia tem que ser aprovada pela sede da corporação. Os executivos da corporação 

avaliam as lógicas das estratégias formuladas e se o equihbrio entre os investimentos na 

construção da empresa e o esforço para se conseguir um desempenho financeiro a curto 

adequado está satisfatório. 

Outra abordagem é a apresentada por MINTZBERG (1987). Este autor critica a forma 

convencional, centrada na idéia de planejamento, na qual se idealiza um gerente sênior, 

ou vários deles, sentados em um escritório formulando cursos de ação a serem 

implementados. Este estilo de formulação seria baseado exclusivamente na razão, ou 

seja, no controle racional, na análise sistemática de concorrentes e mercado, nos pontos 

fortes e fracos da empresa e na combinação dessas análises produzindo estratégias 

claras, explícitas e complexas. 

Em oposição a essa forma convencional, MINTZBERG (1987, p. 66) propõe que se 

imagine alguém criando artesanalmente uma estratégia, ... "o que vem à mente não é 

tanto pensamento e razão quanto envolvimento, sentimento, intimidade e harmonia com 
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os materiais manipulados, desenvolvidos em função de longa experiência e 

comprometimento. Os processos de formulação e implementação transformam-se em 

um processo contínuo de aprendizagem através do qual surgem estratégias criativas." 

Ainda segundo :MINTZBERG (1987, p. 66), "a imagem de urna criação artesanal de 

uma estratégia é a que melhor representa o processo de elaboração de uma estratégia 

eficaz. A imagem de planejamento, há muito tempo difundida na literatura pertinente, 

distorce esse processo e, por isso, orienta inadequadamente as organizações que a 

adotam sem restrições." 

Em trabalho mais recente, MINTZBERG et al. (2000) fazem uma revisão da literatura a 

respeito de formulação de estratégia chegando a dez diferentes escolas de pensamento: 

Design, Planejamento, Posicionamento, Empreendedora, Cognitiva, Aprendizado, 

Poder, Cultural, Ambiental e Configuração. 

MINTZBERG et al. (2000) ainda classificam as dez escolas em três grupos. O primeiro 

é constituído pelas escolas do Design, Planejamento e Posicionamento. Essas escolas 

são de natureza prescritiva, estando mais preocupadas em como as estratégias devem ser 

formuladas do que corno elas são formuladas. A Escola do Design focaliza a formulação 

de estratégia como um processo de desenho informal, essencialmente de concepção. A 

Escola do Planejamento formalizou essa perspectiva, vendo a formulação da estratégia 

corno um processo de planejamento formal separado e sistemático. A Escola do 

Posicionamento, menos preocupada com a formulação e mais com o conteúdo real 

delas, focaliza a seleção de posições estratégicas no mercado. 

O segundo agrupamento é constituído por seis escolas - Empreendedora, Cognitiva, 

Aprendizado, Poder, Cultural e Ambiental. As escolas desse grupo, ao contrário do 

anterior, se preocupam menos com a prescrição do comportamento estratégico e mais 

com a descrição de como as estratégias são realmente formuladas. A Escola 

Empreendedora descreve o processo através da criação da visão pelo grande líder. 

Entretanto, mesmo sendo urna criação pessoal, sua formulação também precisa ser 

entendida como o processo de obtenção do conceito na mente do indivíduo. Já Escola 

Cognitiva procura usar as mensagens da psicologia cognitiva para entrar na mente do 

estrategista. 
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Ainda segundo .MINTZBERG et ai. (2000), as outras quatro escolas desse segundo 

agrupamento procuraram abrir o processo de formulação além do indivíduo, para outras 

forças e outros agentes. A Escola do Aprendizado entende que as estratégias não são 

desenvolvidas de uma única vez, ao contrário, emergem a passos curtos à medida que a 

organização se adapta ou aprende. A Escola do Poder trata a formulação de estratégia 

como um processo de negociação, seja. por grupos conflitantes internos à organização 

seja entre organizações. A Escola Cultural entende o processo de formulação como 

parte da cultura da organização sendo, portanto, um processo coletivo e cooperativo. A 

Escola Ambiental, com origem nos teóricos de organizações, acredita que a formulação 

de estratégia é um processo reativo no qual a iniciativa não está na organização e, sim, 

no ambiente. 

Finalmente, o terceiro grupo proposto é formado por apenas uma escola chamada de 

Configuração, que na prática combina as outras. Esta escola, em busca da integração, 

agrupa o processo de formulação de estratégias, o conteúdo delas, a estrutura 

organizacional e seus contextos, em estágios, por exemplo, de crescimento 

empreendedor ou maturidade estável, às vezes seqüenciada ao longo do tempo para 

descrever os ciclos de vida da organização. Se as organizações se acomodam em 

quadros estáveis, a formulação de estratégia deve descrever o salto de um quadro para 

outro. Assim, outro lado desta escola descreve o processo como sendo de 

transformação, incorporando parte da literatura e da prática prescritiva 

Para .MINTZBERG et ai. (2000, p.l5), essas "escolas surgiram em estágios diferentes 

da administração estratégica. Algumas já chegaram ao pico e declinaram, outras estão 

agora se desenvolvendo, e outras permanecem pequenas, mas significativas, em termos 

de publicação e da prática." 

No que diz respeito à formulação de estratégias competitivas e de produção, os 

desenvolvimentos teóricos apresentados pelos principais autores da área se enquadram 

nas escolas de natureza prescritiva. Mais especificamente, as proposições elaboradas por 

alguns dos principais pesquisadores desses temas - que serão apresentadas no próximo 

tópico- têm origem nas escolas de pensamento denominadas de Design, Planejamento 

e Posicionamento. 
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2.5.1. Formulação da estratégia competitiva 

De acordo com PORTER (1986), sua proposição para a formulação de estratégia 

competitiva é baseada principalmente nos trabalhos de Andrews e Christensen, 

membros do Grupo de Política da Harvard Business School. Para PORTER (1986, 

p.16), "o desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em essência, o 

desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como a empresa irá competir, 

quais deveriam ser suas metas e quais as políticas necessárias para levar-se a cabo estas 

metas." 

Ainda segundo PORTER (1986, p. 17), "a estratégia competitiva é uma combinação 

dos fins (metas) que a empresa busca e dos meios (políticas) pelos quais ela está 

buscando chegar lá." As metas da empresa seriam, de maneira geral, a definição de 

como ela pretende competir e de seus objetivos econômicos e não-econômicos. Os 

meios são as políticas operacionais básicas nas áreas funcionais (Finanças, Pesquisa e 

Desenvolvimento, Compras, Recursos-humanos, Fabricação, Distribuição, Vendas, 

Marketing, Mercados-alvo, linha de produtos). 

Em um nível mais amplo, a formulação da estratégia competitiva ainda exige a análise 

de quatro fatores básicos, essenciais para o sucesso da organização, antes de definir suas 

metas e políticas. O primeiro é constituído pelos pontos fortes e fracos da empresa em 

relação à concorrência. O segundo representa os valores pessoais dos envolvidos com a 

implementação da estratégia escolhida. Esses dois primeiros fatores combinados 

determinam os limites internos da estratégia competitiva. 

Os limites externos são fornecidos por dois outros fatores. As ameaças e as 

oportunidades existentes na indústria com seus riscos e recompensas, e as expectativas 

da sociedade que afetam a companhia por meio, , por exemplo, de políticas 

governamentais. 

Com base nas considerações anteriores, Porter propõe um método generalizado para a 

formulação de estratégia sintetizado na figura 2.8. 



O QUE A EMPRESA ESTA REALIZANDO NO MOMENTO? 
1. Identificação 

Qual a estratégia corrente implícita ou explícita? 
2. Suposições Implícitas 

Que suposições sobre a posição relativa, os pontos fortes e fracos da 
companhia, a concorrência e as tendências da indústria devem ser 
feitas para que a estratégia corrente faça sentido? 

O QUE ESTA OCORRENDO NO MEIO AMBIENTE? 
1. Análise da indústria 

Quais os fatores básicos para o sucesso competitivo e as ameaças e 
as oportunidades importantes para a indústria? 

2. Análise da concorrência 
Quais as capacidades e limitações dos concorrentes existentes e 
potenciais e seus prováveis movimentos futuros? 

3. Análise da sociedade 
Que fatores políticos, sociais e governamentais importantes 
apresentarão ameaças ou oportunidades? 

4. Pontos fortes e pontos fracos 
Dada uma análise da indústria e da concorrência, quais os pontos 
fortes e os pontos fracos da companlúa em relação aos concorrentes 
presentes e futuros? 

O QUE A EMPRESA DEVERIA ESTAR REALIZANDO 
1. Testes de suposições e estratégias 

De que forma as suposições incorporadas à estratégia corrente 
podem ser comparadas à análise acima? De que modo a estratégia 
satisfaz os testes de consistência? 

2. Alternativas estratégicas 
Quais as alternativas estratégicas viáveis dadas à analise acima? 

3. Escolha estratégica 
Que alternativa faz uma melhor relação entre a situação da 
companhia e as ameaças e ooortunidades externas? 

Figura 2.8. Processo para formulação de uma estratégia competitiva. 

Fonte: PORTER (1986, p. 19). 

2.5.2. Formulação da estratégia de produção 
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A idealização de políticas, planos e projetos em conjunto, visando definir a direção de 

desenvolvimento da manufatura para que ela se tome fonte de vantagens competitivas é 

o que SLACK (1993) denomina de formulação da estratégia de produção. 

De acordo com ALVES FJLHO e VANALLE (1998), a formulação da estratégia de 

produção é um tema ainda a ser aprofundado. Grande parte dos trabalhos publicados em 

estratégia de produção envolve análises a respeito de conceito e conteúdo, enquanto que 

um menor número discute formulação. 

Entretanto, ·sKINNER (1969), em seu trabalho pioneiro a respeito de estratégia de 

produção, já propõe um modelo de formulação que ele designou de "processo de 

determinação de política para a produção". Além disso, dois outros importantes autores 
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desse tema como SLACK (1993) e HIT..,L (2000) também desenvolveram seus modelos 

para formulação. A seguir, são apresentadas, de maneira sucinta, as proposições desses 

três pesquisadores. 

O modelo de Skinner 

O modelo proposto por SKINNER (1969) é constituído por quinze etapas e pode ser 

observado na figura 2.9. Na primeira etapa, é realizada uma análise da situação 

competitiva. O administrador deve identificar os concorrentes e detalhar suas políticas 

em termos de: 

• produto; 

• mercado; 

• distribuição; e 

• serviço ao cliente . 

Com base nas informações levantadas deve identificar as oportunidades da sua empresa. 

A etapa seguinte refere-se à identificação das potencialidades possuídas pela empresa 

em termos de: 

• produto; 

• processo; 

• equipamento; e 

• conhecimento técnico. 

Na terceira etapa, define-se a estratégia a ser adotada pela empresa, combinando as 

oportunidades de mercado identificadas e as potencialidades existentes. 



FATORESUNDUSTRVUS 

-l
Situação Competitiva 

-5-
Econômicos 

-6-
Tecnológicos .. 

... Número 
Tipo 
Recursos 
Natureza 

,----Tendência 

dos 
Competidores 

Estrutura de custos 
Custos chave-margens 
Estrutura industrial 
Flexibilidade de custos p/ 
- mudanças de volume 
- mudanças de produto 

Processo 
Equipamento 
Determinantes críticos 
Tendências materiais 

Estratégias e Táticas do 
Competidor 

-3-
... Estratégia 

Empresa 

-2-
Inventário 
Empresa 

Habilidades 
Recursos 
Objetivos 
Produtos 
Equipamentos 
Processos 
Experiência 

técnica 

-4-
Tarefas da Empresa 
FUnção da Manufatura 

__. Produtividade 
Serviço 
Qualidade 
Retomo investimento 

-7-
.. Avaliação 

1----1.,..~ Habilidades e 
recursos da 
empresa 

-8-
Empresa 
Política da Manufatura 

1-----1~~ Extensão do processo 
Escala do processo 
Escolha do processo e 

equipamento 
Localização da planta 
Determinação dos elementos 

críticos para controle 
1-----1:";~ Sistemas de controle 

Organização administrativa 

Necessidades a Serem Reunidas pelo Vice-Presidente 
de Manufatura e Administracão 

-10- -11- -12-
Sistema de Controle Operações 
Manufatura de de 

e Manufatura Manufatura 
Procedimentos 

• -13-
Resultados .. .... ... 
Produtividade -

-14 - Realimentação Serviço -15 - Realimentação 

... Qualidade .. 
~ Retomo invest. .. 

Figura 2.9. O processo de determinação de política para a produção. 

Fonte: SKINNER (1969, p. 143). 
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Definida a estratégia, na quarta etapa são estabelecidas as tarefas específicas da 

manufatura em termos de: 

• nível de qualidade; 

• custos; 

• tempo de obtenção; . 

• flexibilidade; 

• distribuição; e 

• nível de serviço. 

Nas etapas cmco e seis, são realizados estudos relativos às possíveis restrições 

econômicas e tecnológicas existentes na indústria. O reconhecimento desses fatores, 

comuns a todas as empresas pertencentes a uma determinada indústria, é fundamental 

para o entendimento dos problemas e oportunidades da manufatura. 

Nas sétima e oitava etapas, são definidas quais as tarefas específicas da manufatura para 

sua estratégia competitiva particular. A administração define, então, o que deve ser 

produzido e o que deve ser comprado, qual o número e o tamanho das plantas, quais 

equipamentos devem ser comprados, quais os sistemas de controle e a organização 

administrativa a serem utilizados. 

As próximas etapas, da nona à décima quinta, se referem às atividades de 

implementação e controle, de medidas de desempenho e de revisão de procedimentos. 

O modelo de Slack 

Para SLACK (1993), embora existam diferentes maneiras de organizar os estágios da 

formulação da estratégia e a maioria das empresas tenha métodos próprios, os 

procedimentos adotados tendem a seguir um padrão semelhante e têm uma filosofia 

comum, co$ecida como metodologia de gap. A metodologia de gap é constituída por 

quatro passos: 
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Primeiro passo - estabelecimento dos objetivos da manufatura 

O ponto de partida de qualquer estratégia funcional deve ser examinar o seu papel no 

melhoramento da competitividade como um todo. As questões-chave são como a 

empresa pretende concorrer e o que é preciso da função manufatura para que ela 

empresa seja capaz de concorrer mais eficazmente. Em outras palavras, é necessário o 

estabelecimento de regras simples que traduzam a estratégia competitiva em um 

conjunto preciso de objetivos para a manufatura. 

O processo de definição dos objetivos deve envolver todas as partes relacionadas, como 

marketing, manufatura e desenvolvimento de produtos, por exemplo, e o resultado deve 

ser um conjunto priorizado de objetivos de desempenho competitivo para cada produto 

ou grupo de produtos, e uma visão do futuro que distinga entre as capacidades da 

função de manufatura que definitivamente terão que ser desenvolvidas e as que 

poderiam precisar ser desenvolvidas. 

Os objetivos deveriam ser determinados pelas necessidades dos consumidores. As 

necessidades dos clientes devem ser traduzidas pela estratégia de produção diretamente 

para a fábrica. De fato, o sucesso desse estágio na formulação da estratégia é 

determinado por seu sucesso no estabelecimento de uma imagem firme a respeito dos 

clientes, suas necessidades e do que é requerido da produção para satisfazê-las. 

Isso significa avaliar a importância de cada um dos objetivos de desempenho da 

manufatura. Essa avaliação pode ser efetivada a partir da utilização de algum tipo de 

escala de importância relativa dos objetivos, baseada na visão do cliente, para cada 

produto ou grupo de produto. Os objetivos de desempenho podem ser classificados 

como: 

• objetivos ganhadores de pedido - aqueles que, para a combinação produto-mercado 

em consideração, influem diretamente no nível de ou quantidade de pedidos; 

• objetivos qualificadores - aqueles para os quais o desempenho precisa estar acima 

de um certo nível para que os consumidores pelo menos considerem a empresa 

quando vão fazer seus pedidos; e 
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• objetivos menos importantes - aqueles que são pouco importantes comparados a 

outros objetivos de desempenho. 

Finalmente, internamente às três categorias também deverá haver uma graduação de 

importância entre os objetivos. SLACK (1993), propõe uma escala de nove pontos para 

os objetivos de desempenho, na qual o ponto 1 representa o objetivo que apresenta uma 

vantagem crucial junto aos clientes e o ponto 9 representa que aquele objetivo nunca é 

considerado pelos clientes. A figura 2.1 O ilustra um exemplo de aplicação de graduação 

dos objetivos. 

Preço 
Qualidade do produto 
Qualidade de engenharia 
Tempo de consulta 
Tempo de manufatura 
Confiabilidade de entrega 
Flexibilidade de projeto 
Flexibilidade de entrega 
Flexibilidade de volume 

1 

X 

X 

1 

2 3 

X 

X 

X 

2 3 

4 5 6 ...-

+-
+--x 

r-x 

.. .... 

4 5 6 
A 

Obs . ...--- representa tendência de mudança na unportancxa do obJetivo. 

7 8 
f- X 

X 

7 8 

Figura 2.10. Importância dos objetivos de desempenho para uma empresa. 

Fonte: SLACK (1993, p. 182). 

Segundo passo - avaliação do desempenho real da função produção 

9 

9 

Em um contexto estratégico, as medidas de desempenho somente adquirem significado 

quando comparados com os desempenhos dos concorrentes. Cada objetivo de 

desempenho precisa ser avaliado relativamente aos concorrentes utilizando-se algum 

tipo de escala. 

A escala utilizada deve mostrar pelo menos se o desempenho da empresa é melhor, o 

mesmo, ou pior do que o de seus principais concorrentes. SLACK (1993) propõe uma 

escala de nove pontos, na qual o primeiro ponto representa uma situação em que a 

empresa é consistente e consideravelmente melhor que a do concorrente mais próximo 

e, no nono, ela é consistentemente pior do que a maioria de seus concorrentes. A figura 

2.11 ilustra essa proposição. 



Custo 
Qualidade do produto 
Qualidade de engenharia 
Tempo de consulta 
Tempo de manufatura 
Confiabilidade de entrega 
Flexibilidade de projeto 
Flexibilidade de entrega 
Flexibilidade de volume 

1 

X 

X 

1 

2 3 

X 

X 
2 3 

4 5 6 7 

X 
X 

X 

4 5 6 7 

Figura 2.11. Desempenho relativo aos principais concorrente. 

Fonte: SLACK (1993, p. 184). 
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Terceiro passo- priorização através da lacuna importância/desempenho 
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É a diferença entre a classificação da importância de cada objetivo de desempenho e a 

classificação do desempenho desse objetivo que indica a prioridade. Nem a 

classificação da importância dos objetivos e nem a avaliação do desempenho podem 

estabelecer sozinhos as prioridades. É necessário colocar as duas escalas juntas para 

definir as verdadeiras prioridades e isso pode ser feito através de uma matriz 

denominada importância-desempenho. 

Essa matriz, mostrada na figura 2.12, considera as duas escalas desenvolvidas no 

primeiro e no segundo estágio. A escala de "importância" indica como os clientes vêem 

a importância relativa de cada objetivo de desempenho, e a de "desempenho" classifica 

.cada objetivo de desempenho contra os níveis atingidos pelos concorrentes. 

Deve-se destacar que nenhuma escala é estática, ambas classificam as posições em 

relação a um padrão externo dinâmico. As preferências dos clientes mudarão na medida 

em que o mercado se desenvolve e o ambiente econômico muda. Os concorrentes, da 

mesma forma, não ficarão imóveis. 

A matriz de importância-desempenho é dividida em quatro zonas denominadas: 

apropriada, melhoria, ação urgente e excesso. Através dessa matriz é possível comparar 

a importância atribuída pelos clientes a uma determinada prioridade e o desempenho da 

empresa em relação aos concorrentes. Dependendo da zona de localização, é possível 

avaliar quais. aspectos precisam ser melhorados e quão urgentes são as necessidades de 

melhoria. 
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t 
Melhor 1 

I I Zona 
Zona de apropriada 

que 
2 • 3 

"' ~ t ~ 4 
ê Gl O mesmo 
o ~ que 5 
g Gl 

"' • 6 o Gl 
u o 

t 7 

8 Pior 

excesso / 

-----v -- ----lL::í~~penho -- -L------ I r------ -Zona de ~ melhoramento --/ 
f'" 

Zona de 

v ação urgente r--
que 9 

• I 
9 8 7 6 5 4 1 2 1 

.__ Menos 

·~ 
Qualificada __. Ganhador de____. 

importante pedido 

Importante ---------+ 

Baixa j Clientes I Alta 

Figura 2.12. Matriz importância-desempenho. 

Fonte: SLACK (1993, p. 184). 

Quarto passo - desenvolvimento de planos de ação 

A elaboração da matriz importância-desempenho permite a empresa comparar os 

desejos dos clientes e o desempenho da empresa em comparação aos concorrentes. A 

análise da matriz permite identificar aspectos que necessitam ser melhorados e pontos 

críticos que necessitam de intervenções urgentes. Entretanto, a análise não dá indicação 

de como o desempenho deve ser melhorado. Assim, as pessoas que atuam na área de 

operações (produção) necessitam gerar um conjunto de planos de ação imaginativo e 

prático. 

Uma abordagem útil é examinar a influência que cada área de atividade tem sobre cada 

objetivo de desempenho. Começando com a prioridade mais alta dos objetivos de 

desempenho, isto significa perguntar que contribuição para o melhoramento poderia ser 

derivada de mudanças: na tecnologia de processos da operação; na organização da 

operação e no desenvolvimento de seus recursos humanos; na rede de suprimentos da 

operação, tanto em termos do fluxo de informação como do fluxo de material. 
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O modelo de Hill 

O modelo desenvolvido por HILL (2000) para a formulação da estratégia de produção 

(operações) de uma empresa é constituído por cinco etapas: objetivos corporativos; 

estratégia de marketing; como a empresa se qualifica e vence pedidos no mercado, 

escolhas de processo e infra-estrutura. A estrutura do modelo procura mostrar que a 

extensão das exigências necessárias para atendimento do mercado afetarão as decisões 

estruturais e infra-estruturais. A figura 2.13 ilustra a proposição de Hill. 

1 2 
Objetivos Estratégia de 
Corporativos Marketing 

Crescimento Produto/serviço 
Sobrevivência Mercado e 
Lucro segmentos 
ROI Extensão 
Outras ,. Mix 
medidas ~.- Volumes 
financeiras ., J?adronízação 

versus 
cÜstOmização 
Nívéldé inovação 
Lídervemús 
seguidor '•' 

Estratégia de Operações 
3 4 5 
Como você se qualifica Escolhas 
e vence pedidos no processo 
mercado? 

de Infra-
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Entrega: 

velocidade 
confiabilidãde 

Aumento 4e detrianda 
Gama de coreS 
Gama de produtos e/ou 
serviços 
Liderança em design 
Supor:te técnico 
ofereéiiló 
Rêct)~mento da 
marca'. 
Novos produtos e 
serviço -tempo de 
chegado ao mercado 

Escolha de 
vários 
processos 
Trade-o.ffs 
envolvidos em 
escolhas4e 
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Posicionamento 
de processo 
Capacidade: 

tamanho 
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localização 

Função dos 
estoques na 
configuração 
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estrutura 

Funções 
suporte 
Planejamento 
de operações e 
controle de 
sistemas 
Garantia e 
controle da 
ualidade q '• 

SistemaS de: 
engenharia . 
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Estrutura do 
trabalho 
Estrutura 
organizacional 

Figura 2.13. Estrutura para formulação da estratégia de produção (operações). 

Fonte HILL (2000, p. 39). 

A primeira etapa envolve um entendimento dos objetivos corporativos da organização 

no longo prazo, de maneira que a eventual estratégia de produção possa ser vista em 

termos de sua contribuição para esses objetivos. Para cada companhia os objetivos serão 

diferentes em natureza e ênfase, refletindo a natureza da economia, mercados, 

oportunidades e preferência dos envolvidos. 

A segunda ~tapa inclui o desenvolvimento da estratégia de marketing visando atingir os 

objetivos corporativos. Para isso, é necessário identificar o segmento de mercado visado 

bem como os produtos e serviços a serem oferecidos. Também é necessária urna análise 

do mercado dos produtos/serviços no presente e no futuro que inclui: determinação de 
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volumes presente e futuro; definição de características dos usuários finais; avaliação do 

padrão de comportamento do consumidor; exame das práticas e tendências da indústria; 

identificação de competidores-chave e a posição relativa da empresa nos negócios. 

Posteriormente, devem-se definir os objetivos de mercado e os planos de ações 

necessários para atingi-los. 

Na terceira etapa, deve-se definir como os diferentes produtos irão se "qualificar" em 

seus respectivos mercados e como serão "ganhadores de pedidos" em relação aos 

competidores. Os "ganhadores de pedido" e os "qualificadores" serão diferentes 

dependendo do mercado e, além disso, deverão mudar ao longo do tempo. 

Os mercados são a agenda comum de todas as estratégias funcionais. Assim, a tarefa da 

estratégia de produção é fornecer, melhor que as funções de produção de seus 

competidores, os critérios que permitam que os produtos ganhem pedidos no mercado. 

Para se qualificar, a companhia necessita ser tão boa quanto seus competidores. Para 

ganhar pedidos, é preciso ser melhor que os competidores. Qualificar não é menos 

importante que ganhar pedido; os dois aspectos são diferentes. Ambos são essenciais se 

a companhia quer manter a posição e crescer. 

A quarta etapa diz respeito à escolha do processo. A produção possui diferentes 

alternativas de processos para a obtenção do produto ou serviço desejado. O objetivo 

deve ser o de definir uma estrutura de produção que seja consistente entre si e 

apropriada à maneira como a empresa pretende competir no mercado. 

Finalmente, a quinta e última etapa diz respeito à definição da infra-estrutura necessária 

para dar suporte à fabricação do produto ou à prestação do serviço. Assim, nessa etapa 

definem-se procedimentos, sistemas, controles, sistemas de premiação, estruturas 

alternativas de trabalho, arranjos organizacionais, etc. 

A estratégia estando formulada, deve-se proceder à implantação, tarefa tão importante e 

dificil quanto a formulação propriamente dita. Segundo SLACK (1993), a estratégia 

estabelece o destino, mas a implantação é que define como se chega lá. 

Uma estratégia de produção, ou uma estratégia competitiva, bem formulada pode não 

ser concretizada caso haja descuido com a implementação. Assim, embora não se 
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pretenda detalhar esse assunto nesse trabalho, deve-se destacar que a implantação 

precisa ter, por parte da administração, um cuidado especial. 

No capítulo seguinte, completando o referencial teórico que sustenta a pesquisa de 

campo e o modelo de gestão a ser proposto, faz-se uma revisão bibliográfica a respeito 

da Gestão da Qualidade Total, um tema importante para a administração da produção e 

muito debatido nas últimas décadas. 
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3. GESTÃO PARA A QUALIDADE TOTAL 

A gestão da qualidade foi um dos temas mais amplamente discutidos ao longo das 

últimas décadas no que diz respeito à administração industriaL Mais especificamente, as 

décadas de oitenta e noventa foram marcadas por debates e ações desenvolvidas por 

empresas e instituições governamentais e de ensino de diversos paises, visando à 

melhoria da qualidade. O principal fator motivador foi o reconhecimento da qualidade 

como um recurso competitivo importante a ser utilizado pelas empresas na intensa 

concorrência existente nos mercados nacionais e internacionais. As empresas japonesas, 

de diferentes setores industriais, foram durante esse período as principais referências 

nesse tema. 

O gerenciamento da qualidade passou por profundas alterações até constituir o que se 

denomina atualmente de gestão para qualidade total (Total Quality Management -

TQM). Neste capítulo, pretende-se apresentar, ainda que de forma sintética, o processo 

de desenvolvimento pelo qual passou a administração da qualidade, até se chegar à 

abordagem atual do TQM. 

Assim, inicialmente faz-se um breve histórico do desenvolvimento do gerenciamento 

para a qualidade, cuja ênfase inicial estava centrada no controle da uniformidade do 

produto e que mais tarde viria a estar voltada para as necessidades do mercado e dos 

clientes. Em seguida, considerando-se a complexidade do conceito de qualidade, que 

pode receber diferentes interpretações, apresentam-se as principais abordagens utilizadas 

para definir qualidade. Posteriormente, tendo como referência os trabalhos desenvolvidos 

pelos mais destacados autores da área de qualidade, caracteriza-se a gestão para a 

qualidade total destacando-se seus principais princípios, conceitos e técnicas. Finalmente, 

são apresentados alguns modelos de gestão baseados nos conceitos da qualidade total 

que podem ser utilizados para diagnóstico ou como referência para a administração da 

organização. 

3.1. Histórico do Desenvolvimento da Gestão para a Qualidade 

A gestão da qualidade, tal como é entendida atualmente, é resultado de um processo de 

desenvolvimento pelo qual passaram os conceitos e as técnicas associadas a esse tema ao 
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longo dos anos. O conceito, cuja abrangência inicial restringia-se à averiguação da 

uniformidade do produto, atualmente tem suas atenções voltadas para o mercado e para 

as necessidades do cliente. Entretanto, foram necessários vários anos de evolução até 

que esse estágio fosse atingido. 

GARVIN (1992) descreve o desenvolvimento da gestão da qualidade em quatro 

diferentes etapas que chamou de "eras da qualidade": inspeção, controle estatístico da 

qualidade, garantia da qualidade e gestão estratégica da qualidade. A seguir, faz-se uma 

breve descrição do processo de evolução da gestão da qualidade utilizando-se da 

organização proposta por Garvin. 

3.1.1. O desenvolvimento da inspeção 

A preocupação do homem com a qualidade é um fato histórico. De acordo com 

GITLOW (1993), no Egito, por volta de 1450 a. C., inspetores conferiam a forma dos 

blocos de pedra utilizando um pedaço de barbante como referência, método adotado 

também pelos astecas na América Central. 

Durante os séculos XIII e XIV, os artesãos europeus organizaram-se em corporações de 

oficio (sapateiros, padeiros, carpinteiros, etc). Essas corporações tinham vários 

objetivos, como, por exemplo, garantir o bem estar de seus membros, manter o controle 

sobre a indústria em toda a cidade, garantir a exclusividade na comercialização dos 

produtos e certificar a qualidade do trabalho realizado por seus associados. O trecho do 

estatuto da corporação de oficio dos curtidores de Londres datado de 1346, descrito a 

seguir, ilustra muito bem a preocupação das corporações com a qualidade já naquela 

época. 

Também a boa gente do mesmo oficio uma vez por ano escolherá dois homens para serem 

supervisores do trabalho e de todas as outras coisas relacionadas com as transações daquele 

ano, pessoas que serão apresentadas ao Alcaide e Intendentes ..... prestando perante eles o 

juramento de indagar e pesquisar, e apresentar lealmente ao dito Alcaide e Intendentes os 

erros que encontrem no dito comércio, sem poupar ninguém, por amizade ou ódio. Todas as 

peles falsas e mal trabalhadas serão denunciadas. 

Ninguém que não tenha sido aprendiz e não tenha concluído seu termo de 

aprendizado do dito oficio, poderá exercer o mesmo. (HUBERMAN, 1981, p. 65). 
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Estabelecendo regras a seus associados referentes ao aprendizado do oficio, 

supervisionando o trabalho realizado, inspecionando os pesos e as medidas utilizadas no 

processo, controlando as matérias-primas e o padrão do produto acabado, as 

corporações procuravam garantir um padrão mínimo de qualidade dos produtos 

fabricados por seus membros. Supervisores das corporações inspecionavam 

cuidadosamente cada artigo produzido e os marcavam com um selo que certificava a sua 

qualidade. De acordo com HUBERMAN (1981), essa fiscalização era considerada 

fundamental para que a honra da corporação não fosse manchada, prejudicando os 

negócios de seus membros. 

Assim, nesse periodo, o controle da qualidade estava baseado na técnica e na reputação 

do artesão, respaldado muitas vezes por uma corporação, e na inspeção visual do 

produto realizada pelo consumidor. 

O advento da revolução industrial e a criação do sistema fabril trouxeram mudanças ao 

ambiente produtivo. A divisão do trabalho acentuou-se, houve um aumento significativo 

da produtividade, a qualificação do trabalhador foi reduzida, muitos artesãos tomaram-se 

operários e os mestres passaram a ocupar o cargo de supervisores das fábricas. De 

acordo com JURAN (1990), nesse novo ambiente a qualidade continuava sendo 

gerenciada como antes, ou seja, baseada nas técnicas dos artesãos e suplementadas por 

inspeções departamentais ou auditorias dos supervisores. Ainda segundo JURAN 

(1990), com a revolução industrial surgiram: especificações escritas para materiais, 

processos, bens acabados e testes; mensurações junto com os instrumentos de medição 

associados e os laboratórios para testes; e padronização de muitas formas. 

No final do século XIX e inicio do século XX, conforme JURA...l\J (1994), já se 

encontrava nas grandes fábricas uma organização formal para a qualidade. Nessas 

fábricas, o administrador da produção e o supervisor eram responsáveis pela reunião das 

especificações de qualidade, e o operário, que em geral possuía uma boa qualificação, 

era o responsável pela qualidade do seu trabalho. O administrador e o supervisor ainda 

checavam o trabalho executado que, posteriormente, seria novamente avaliado por 

inspetores que exerciam essa função em tempo integral. Embora existissem inspetores da 

qualidade na fábrica, estes não estavam organizados em uma única divisão, eram 

subordinados aos diversos departamentos de produção existentes. 
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Nas pequenas fábricas, ou oficinas, o planejamento da produção e da qualidade era 

executado pelo proprietário que, em geral, era um trabalhador altamente qualificado (um 

artesão que conhecia profundamente o produto e o processo de fabricação). O 

proprietário ainda treinava os novos trabalhadores e supervisionava seu trabalho, sendo, 

portanto, o responsável pela qualidade dos produtos fabricados. 

O advento da produção em massa e o desenvolvimento da "administração científica", da 

qual Frederick W. Taylor foi um dos principais precursores, trouxeram profundas 

modificações à administração industrial e, portanto, repercutiram no gerenciamento da 

qualidade. A divisão do trabalho acentuou-se, os volumes de produção aumentaram 

significativamente, instituiu-se a montagem em linha e separaram-se as funções de 

planejamento e execução do trabalho. 

A ênfase da administração industrial nesse período estava voltada principalmente para o 

aumento da produtividade. Entretanto, os reflexos sobre a qualidade foram negativos 

pois se rompeu o equihbrio existente anteriormente entre produtividade e qualidade. 

Embora a qualidade fosse considerada como de responsabilidade do setor de fabricação, 

logo se percebeu que a principal preocupação do administrador da produção era 

produzir as quantidades solicitadas nos prazos estabelecidos, deixando a qualidade dos 

produtos obtidos em um segundo patamar de prioridade. O operário que anteriormente 

realizava uma série de operações na fabricação do produto, agora passa a realizar uma 

única tarefa bem reduzida do processo; além disso, na produção em linha de montagem 

são as esteiras e as correias transportadoras que ditam o ritmo de produção. Acrescenta

se o fato de estar sob o donúnio do operário apenas a realização da tarefa; o 

planejamento e o controle do trabalho eram realizados por especialistas nessas funções. 

A qualidade do trabalho era de responsabilidade do inspetor, cabendo ao operário a 

tarefa de realizá-lo de maneira a satisfazê-lo. 

A alta gerência logo percebeu as perdas ocorridas com a qualidade. Na tentativa de 

restabelecer o equilíbrio perdido entre produtividade e qualidade, realizaram-se algumas 

mudanças organizacionais. Os inspetores, que até então pertenciam ao departamento de 

produção, foram transferidos para um setor que deveria centralizar todo o trabalho de 

inspeção. Esse novo departamento deveria ser administrado por um inspetor -chefe, que, 
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para ter sua independência preservada, deveria reportar-se diretamente ao administrador 

da planta industrial. Com o passar do tempo, o setor de inspeção transformou-se no 

departamento de qualidade existente hoje em muitas organizações. 

De acordo com JURAN (1994), a centralização da qualidade em um único departamento 

trouxe alguns resultados ruins para a qualidade: 

• muitos altos administradores concluíram que a qualidade era de responsabilidade 

do departamento de qualidade e, portanto, outros departamentos, como o de 

produção, poderiam priorizar outros parâmetros; e 

• os altos administradores também se distanciaram das funções da qualidade, 

entendendo que, delegando a responsabilidade para o gerente da qualidade, 

poderiam centrar seus esforços em outros problemas. 

Os gerentes distanciaram-se do processo de gerenciamento para a qualidade, e as 

responsabilidades quanto à função qualidade tomaram-se menos precisas. Cabia ao setor 

de fabricação produzir o produto e ao departamento de qualidade separar os produtos 

bons dos defeituosos. De acordo com GARVIN (1992), a ênfase do controle da 

qualidade era a conformidade e sua atividade limitava-se à inspeção e outras tarefas 

restritas como a contagem, a classificação pela qualidade e os reparos. Entretanto, essa 

situação não permaneceria para sempre dessa maneira. 

3.1.2. O controle estatístico da qualidade 

Em 1924, a Westem Eletric criou um Departamento de Engenharia e Inspeção para 

investigar problemas de qualidade. Este departamento passou a ser mais tarde o 

Departamento de Garantia da Qualidade dos Bell Laboratories. Shewhart, um dos 

principais componentes do grupo de pessoas que trabalhava nesse departamento, 

reconhecendo que a variabilidade era um fato concreto na indústria e que ela poderia ser 

entendida por meio dos princípios da probabilidade e da estatística, desenvolveu o 

gráfico de controle estatístico de processo. 

"Gráficos de controle consistem numa técnica de caráter preventivo CUJO objetivo 

principal é determinar, através de dados estatísticos, as variações que estão ocorrendo no 
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processo produtivo tanto de cunho aleatório quanto de cunho determinável, fornecendo 

assim evidências para o acompanhamento e a correção do processo." TOLEDO (1987, 

p. 29). 

Outra técnica importante para o desenvolvimento do controle estatístico da qualidade foi 

a técnica de plano de amostragem, também desenvolvida pelos pesquisadores dos Bell 

Laboratories, Harold Dodge e Harry Roming. A idéia central era que inspecionar 100% 

das peças produzidas consistia numa maneira ineficiente de selecionar os bons produtos. 

A alternativa seria inspecionar um número de produtos do lote produzido e verificar o 

número de produtos com defeitos e, com base nesse número, aceitar ou rejeitar todo o 

lote. 

''Plano de amostragem é uma técnica corretiva cujo objetivo consiste em avaliar, a partir 

de amostragens, o nível de qualidade de um lote já produzido, em termos de sua 

porcentagem de defeituosos, a fim de se certificar do grau de conformidade do lote às 

especificações de qualidade." TOLEDO (1987, p. 30). 

Embora as técnicas do controle estatístico de processo e de plano de amostragem 

tenham sido desenvolvidas ao longo das décadas de vinte e trinta, foi durante a Segunda 

Guerra Mundial que o controle estatístico da qualidade teve maior divulgação nos 

Estados Unidos da América. A necessidade de melhorar a qualidade dos bens militares 

fabricados pela indústria bélica americana fez com que o governo criasse um 

departamento chamado War Production Board (WPB). O objetivo do WPB era ajudar 

as empresas americanas a melhorarem a qualidade dos produtos militares e o meio 

utilizado para alcançar esse objetivo foi o oferecimento de cursos sobre o uso das 

ferramentas estatísticas desenvolvidas pelo Bel/ System. 

De acordo com JURAN (1994), os resultados obtidos com os esforços realizados 

durante a guerra foram pequenos, entretanto, dois efeitos residuais merecem destaque. O 

primeiro foi a formação de especialistas em qualidade para utilizar as novas ferramentas 

estatísticas. Esses especialistas promoveram cursos de treinamento em suas empresas, 

iniciaram o -planejamento da qualidade, desenvolveram manuais de procedimentos e 

conduziram auditorias da qualidade. Esse conjunto de atividades formou o que passou a 

ser conhecido como engenharia do controle da qualidade. Com isso, as grandes empresas 
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criaram um novo departamento cujo chefe tinha sob sua responsabilidade a inspeção e a 

engenharia do controle da qualidade (engenharia da qualidade). 

O segundo efeito residual dos esforços de divulgação das ferramentas estatísticas foi a 

criação, em 1946, da Sociedade Americana para o Controle da Qualidade (ASQC), cujo 

primeiro presidente eleito foi George Edwards. A criação da ASQC foi mais um passo 

importante para a divulgação do Controle Estatístico da Qualidade. 

No Japão, também em 1946, foi fundada a União Japonesa dos Cientistas e Engenheiros, 

(JUSE), cujo primeiro presidente foi Ichiro lshikawa. Uma das primeiras atividades 

desenvolvidas pela JUSE foi a formação de um grupo de pesquisa denominado Grupo de 

Pesquisa de Controle da Qualidade. Desse grupo participavam Shigeru Mizuno, Kaoru 

Ishikawa e Tetsuichi Asaka, pessoas atualmente muito conhecidas pelo importante papel 

que desempenharam no desenvolvimento da qualidade no Japão. 

Com o fim da Segunda Guerra, existia uma demanda reprimida de produtos de usos 

diversos pois, na primeira metade da década, grande número de empresas direcionou 

suas atividades para a produção de bens com fins bélicos. Para atender a demanda 

reprimida, priorizou-se o volume de produção em detrimento da qualidade, buscando 

maximizar a participação de mercado. O resultado foi a deterioração da qualidade dos 

produtos. 

Com o passar do tempo, a intensificação da concorrência forçou as empresas a se 

empenharem para melhorar a qualidade de seus produtos e recompor a reputação 

perdida pela sua falta. De acordo com JURAN (1994), uma das medidas tomadas pelas 

empresas para recuperar essa reputação foi aumentar o prestígio do departamento de 

controle da qualidade, cujo nome foi alterado para departamento de garantia da 

qualidade. 

3.1.3. A garantia da qualidade 

O Japão, q1le buscava recuperar sua economia destruída durante a Segunda Guerra 

Mundial, encontrava muitas dificuldades devido à imagem ruim que sua indústria possuía 

no mercado internacional originária da fabricação de produtos de baixa qualidade. Para 

melhorar a reputação de sua indústria, os japoneses iniciaram um processo coletivo de 
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mudança utilizando-se de organizações como a JUSE, por exemplo. Em 1950, Edwards 

Deming, convidado pela JUSE, foi até o Japão para falar aos industriais. Seus 

ensinamentos tiveram muita repercussão e foram de grande valor para a melhoria da 

competitividade da indústria daquele país. Em 1954, foi a vez de Juran ir ao Japão para 

falar aos altos e médios gerentes a respeito do papel que eles deveriam desempenhar nas 

atividades de controle da qualidade. Esses dois pesquisadores, Deming e Juran, foram 

muito importantes para a melhoria da qualidade das indústrias japonesas. Além de ouvir 

esses especialistas que visitaram seu país, os japoneses também formaram equipes que 

foram até outros países para absorver conceitos e técnicas destinadas à melhoria da 

qualidade. 

Durante os anos 50, a qualidade assume uma nova dimensão na administração industrial. 

De acordo com GARVIN (1992), nesse período surge uma nova era chamada de 

garantia da qualidade. Nesse momento, a qualidade deixa de ter uma atuação restrita à 

área industrial e passa a ter uma atuação mais ampla no gerenciamento. Ainda segundo 

GARVIN (1992), surgem, durante essa era, quatro programas distintos: custos da 

qualidade, controle total da qualidade, engenharia da confiabilidade e zero defeito. 

As ações direcionadas para a melhoria da qualidade até a década de cinqüenta tinham 

como pressuposto que a falta de qualidade representava custos para as empresas. 

Entretanto, poucas tinham desenvolvido algum projeto no sentido de quantificar os 

gastos que incorriam quando não fabricavam um produto corretamente logo na primeira 

vez. 

Juran, em 1951, desenvolveu esse tema em seu reconhecido livro Quality Control 

Handbook. Para JURAN (1962), os custos da qualidade deveriam ser classificados em 

evitáveis e inevitáveis. Os custos evitáveis seriam aqueles relacionados aos defeitos 

apresentados pelos produtos durante o processo de fabricação, como por exemplo, 

material sucateado, tempo gasto em retrabalho, processamento de reclamações, prejuízos 

financeiros oriundos da insatisfação do cliente, etc. Por outro lado, os custos inevitáveis 

seriam aqueles associados à prevenção e à avaliação da qualidade como planejamento da 

qualidade, treinamento da mão-de-obra, inspeções, ensaios, etc. 
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Ainda segundo JURAN (1962), as possibilidades de redução dos custos evitáveis na 

época eram substanciais, justificando investimentos em melhorias da qualidade. De 

acordo com GARVIN (1992, p. 14), o conceito de custo da qualidade ilustrava ainda um 

outro princípio importante: "as decisões tomadas no início da cadeia de produção - por 

exemplo, quando os engenheiros fizeram o esboço do projeto de um novo produto -

tinham implicações para o nível de custo da qualidade em que se incorria mais adiante, 

tanto na fábrica quanto no campo." 

Na segunda metade da década de cinqüenta, ganha evidência o conceito de controle da 

qualidade total (CQT) através do trabalho de Armand Feigenbaum. O CQT era 

apresentado como um sistema que possibilitava às empresas uma saída do dilema 

imposto pelos homens de negócio da época, ou seja, atender a demanda e reduzir os 

custos da qualidade. 

De acordo com FEIGENBAUM (1961, p. 1), o controle da qualidade total poderia ser 

definido como "um sistema efetivo para integrar os esforços de desenvolvimento, 

manutenção e melhoria da qualidade de vários grupos da organização, possibilitando a 

produção e os serviços em níveis mais econômicos que permitam a total satisfação do 

cliente." 

O princípio fundamental que regia a qualidade total, e sua diferença básica com relação a 

outros conceitos era que, para o controle ser efetivo, deveria se iníciar no projeto e 

terminar apenas quando o produto fosse entregue ao cliente. A amplitude do conceito 

teve origem no fato de considerar-se que a qualidade do produto era afetada por vários 

estágios do ciclo industrial. 

Ainda segundo FEIGENBAUM (1961 ), o ciclo industrial tem início no marketing que 

avalia o nível de qualidade que o cliente deseja e pelo qual estará disposto a pagar. A 

seguir, a engenharia desdobra a avaliação do marketing em especificações de projeto; o 

departamento de compras seleciona e contrata os fornecedores; a engenharia de 

processos seleciona os equipamentos, as ferramentas e o processo de produção; os 

operários fabricam as peças, os subconjuntos e fazem a montagem final; inspeções 

mecânicas e testes funcionais verificam a conformidade do produto às especificações; a 

expedição analisa a funcionalidade da embalagem e do sistema de transporte; e 
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finalmente, o setor de assistência técnica faz a instalação do produto segundo as 

instruções apropriadas e fornece manutenção em casos de problemas durante o uso do 

produto. 

De acordo com essa abordagem, na qual a qualidade do produto depende de uma série 

de atividades realizadas ao longo do ciclo industrial, conforme destacado anteriormente, 

o efetivo controle sobre os fatores que afetam a qualidade do produto requer atividades 

de controle ao longo de todo o estágio de produção. Esses controles foram classificados 

por FEIGENBAUM (1961) como: 

a) Controle de novos projetos; 

b) Controle de recebimento de materiais; 

c) Controle de produto; e 

d) Estudo de processos especiais. 

O controle de novos projetos compreende o estabelecimento e a especificação dos 

desejados custos, desempenho, segurança e confiabilidade na qualidade do produto. 

Também envolve a identificação de possíveis origens de problemas relacionados à 

qualidade antes do efetivo início da produção. 

O controle de recebimento de materiais envolve atividades relacionadas ao recebimento e 

armazenagem de materiais, peças e componentes comprados junto a fornecedores, que 

atendam as especificações definidas em projetos e constantes dos contratos firmados 

entre empresa e fornecedor. 

O controle de produto relaciona-se as atividades desenvolvidas desde o início da 

produção até a assistência técnica. O objetivo é possibilitar que qualquer desvio das 

especificações de qualidade possa ser corrigido de maneira a não se fabricar produtos 

não conformes. 

Finalmente, ps estudos de processos especiais são as investigações e ensaios objetivando 

a descoberta de causas de não conformidades dos produtos. Esses estudos visam 

detectar possibilidades de aperfeiçoamento das características de qualidade e assegurar 

que melhoramentos e ações corretivas sejam realizados constantemente. 
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A amplitude atribuída ao controle da qualidade a tomou uma importante função da 

administração industrial nesse período, cuja ênfase foi direcionada para a prevenção de 

defeitos e para a garantia da qualidade. Essa nova função foi denominada de engenharia 

da qualidade, cujas atividades estavam relacionadas ao planejamento da qualidade, a 

coordenação das atividades junto a outros departamentos e ao estabelecimento de 

padrões e de medidas da qualidade. 

Desta maneira, o profissional da área de qualidade precisaria ter novas qualificações, o 

conhecimento de estatística permanecia sendo fundamental; entretanto, outras 

habilidades gerenciais eram necessárias para atuar no desenvolvimento de novos 

produtos, na seleção de fornecedores, no atendimento ao cliente e no controle da 

fabricação. 

Enquanto as proposições de Feigenbaum e Juran ampliavam a atuação do profissional da 

qualidade para além dos métodos estatísticos, outros pesquisadores aprofundavam suas 

pesquisas relacionadas aos conceitos de probabilidade e de estatística. Estimulados, 

principalmente, pelos problemas de confiabilidade dos componentes e sistemas militares 

dos Estados Unidos, desenvolve-se a engenharia da confiabilidade, cujo objetivo era 

garantir um desempenho aceitável do produto ao longo do tempo. 

De acordo com MARTINS (1993, p. 39), "a confiabilidade compreende um conjunto de 

teorias e métodos matemáticos e estatísticos, procedimentos organizados e práticas 

operacionais que, mediante um estudo de leis de ocorrência de falhas, estão dirigidos à 

resolução de problemas de previsão, duração média de vida e percentagem de tempo de 

bom funcionamento do sistema." 

Tendo como referência a definição de IRESON (1966, p. 3), segundo a qual 

"confiabilidade é a probabilidade de que um sistema funcione de acordo com as 

especificações durante um dado intervalo de tempo e em determinadas condições de uso 

preestabelecidas", desenvolveu-se um conjunto de métodos de previsão de desempenho 

de equipamentos ao longo do tempo e técnicas de redução dos índices de falhas 

enquanto os produtos ainda estavam no estágio de projeto. 

De acordo com GARVIN (1992), entre as técnicas desenvolvidas visando reduzir as 

taxas de falhas destacam-se: 
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• a análise de modo e efeito de falha (FEMEA) - examina sistematicamente como 

um produto pode falhar e propõe projetos alternativos; 

• a análise de componentes individuais - calcula a probabilidade de falha de 

componentes chaves procurando, posteriormente, eliminar ou reforçar os elos 

mais fracos; 

• a reavaliação - exige que as peças sejam utilizadas abaixo de seus níveis de 

tensão especificados; e 

• a redundância - exige o uso de sistemas paralelos para assegurar a existência de 

backups sempre que um componente ou subsistema importante falhar. 

Um programa de confiabilidade exige também, um rigoroso acompanhamento das falhas 

ocorridas no campo para gerar informações capazes de servir de referência para o 

planejamento de novos produtos. Esse acompanhamento requer o desenvolvimento de 

um sistema capaz de coletar os dados, registrá-los e possibilitar que as peças que 

falharem retomem à empresa para análise em laboratório. 

Deve-se destacar, conforme MARTINS (1993), que a engenharia da confiabilidade, 

assim como o controle da qualidade total, tinha como objetivo a prevenção de defeitos 

desde a concepção do produto, enfatizando a qualidade durante todo seu ciclo de vida. 

No início dos anos sessenta, surge o programa conhecido como "Zero Defeito", 

considerado por GARVIN (1992) a última inovação ocorrida na era da garantia da 

qualidade. O "Zero Defeito" originou-se no período compreendido entre 1961 e 1962 

numa empresa americana chamada Martin Company, que, entre outros produtos, 

fabricava mísseis para o exército americano. 

A idéia central, que originou o programa, estava fundamentada na possibilidade de 

fabricar um produto perfeito, isento de falha, sem recorrer ao uso de inspeção intensiva. 

Em outras palavras, era possível que os trabalhadores fizessem corretamente as 

atividades necessárias para a fabricação de um produto logo na primeira vez. Para se 

atingir esse objetivo, era necessário o desenvolvimento de um programa que enfatizasse 

a conscientização e a motivação dos trabalhadores para com a qualidade, e a mudança da 
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mentalidade, predominante na época, de fabricação de acordo com os níveis de qualidade 

aceitáveis para o padrão de qualidade zero defeito. 

Embora a era da garantia tenha representado urna evolução da atuação da área da 

qualidade - corno pôde ser observado nos movimentos pelos custos da qualidade, 

controle da qualidade total, engenharia da confiabilidade e zero defeito - sua atuação 

ainda continuava em grande parte centrada em orientações defensivas. O principal 

objetivo do departamento de qualidade era a prevenção de defeitos para não prejudicar a 

imagem do . produto e da empresa. Apenas mais tarde, durante as décadas de setenta e 

oitenta, é que a qualidade assume um papel mais ativo no sentido de ser utilizada corno 

uma vantagem em relação à concorrência e, portanto, ser reconhecida corno um recurso 

estratégico importante. 

3.1.4. A abordagem estratégica 

As empresas japonesas, que há algumas décadas atrás tinham uma reputação ruim em 

virtude de produzirem produtos com baixa qualidade, foram as que mais utilizaram a 

qualidade ao longo das décadas de setenta e oitenta como um fator diferenciador em 

relação à concorrência. Nos Estados Unidos, um dos principais mercados consumidores 

do mundo, as empresas americanas tiveram muitas dificuldades para enfrentar a 

concorrência japonesa. 

A má qualidade, ou a qualidade inferior à apresentada pelos produtos da concorrência, 

teve como resultados a perda de participação de mercado e também de rentabilidade, por 

parte das empresas americanas. De acordo com HA YES et al. ( 1988), em toda indústria 
- ' 

na qual fabricantes americanos perderam mercado na última década, existiam evidências 

que seus produtos possuíam uma qualidade inferior ao produto estrangeiro equivalente. 

PETERS (1989) também destaca a existência de evidências que mostravam o valor 

atribuído à qualidade pelos clientes, como as pesquisas sobre qualidade no setor 

automobilístico, realizadas até meados da década de oitenta, cujos resultados 

demonstravam que a qualidade dos carros fabricados por empresas estrangeiras era 

muito melhor que a dos carros fabricados por empresas americanas. Além disso, a perda 

de participação de mercado das empresas americanas de veículos continuava, mesmo 
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com os preços crescentes dos carros importados devido à desvalorização do dólar no 

periodo. 

No mercado norte-americano, somavam-se a concorrência oferecida pelas empresas 

estrangeiras, a atuação de alguns órgãos públicos daquele país na investigação de 

problemas de qualidade de produto. O número de retirada de produtos de uso e o 

volume de processos judiciais de indenização aumentaram substancialmente durante as 

décadas de setenta e oitenta. 

Esses fatos sensibilizaram as empresas a respeito da importância da qualidade para o 

sucesso no mercado e, como os indicadores eram muito expressivos, rentabilidade e 

participação de mercado, a alta gerência engajou-se no assunto favorecendo o 

surgimento de uma abordagem diferenciada das existentes até então. 

Na nova abordagem, a qualidade foi definida a partir de uma perspectiva externa à 

empresa. De acordo com GARVIN (1992), a qualidade foi definida a partir do ponto de 

vista dos clientes. São os clientes, e não os departamentos internos a empresa, que 

determinam se o produto é aceitável ou não. Além disso, relacionou-se a satisfação do 

cliente ao que é oferecido pela concorrência e obtido pelo cliente não só no momento da 

compra mas durante a vida útil do produto. 

Essa nova maneira de abordar a qualidade trouxe algumas implicações importantes para 

as empresas. Em primeiro lugar, tomou a preocupação com o atendimento às 

especificações secundária, pois prioritariamente dever-se-iam definir precisamente quais 

seriam as necessidades dos clientes. Em segundo lugar, em conseqüência do destaque 

anterior, acentua-se a importância da pesquisa de mercado para se avaliar a qualidade. 

Outra mudança importante foi a atenção voltada para os custos totais que o produto 

oferecia ao cliente e não apenas para o preço pago inicialmente. Finalmente, outra 

mudança foi a nova maneira de receber as reclamações dos clientes, que passaram a ser 

utilizadas como uma valiosa fonte de informações do mercado e não mais como apenas 

uma má notícia a respeito da qualidade. 

Os beneficios originados da nova abordagem da qualidade induziram, com o passar do 

tempo, mais e mais empresas a utilizarem a qualidade como um fator de concorrência. 

Entretanto, segundo GARVIN (1992), para se conseguir uma melhoria marcante na 
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qualidade, era necessário que as metas se tomassem alvos móveis; só assim seria possível 

evitar a equiparação por parte dos concorrentes que buscassem igualar os padrões de 

qualidade. Dessa forma, o objetivo passaria a ser a melhoria contínua, que só seria 

atingida a partir da dedicação da empresa ao processo de melhoria, do envolvimento da 

alta administração, da participação de todos os funcionários da empresa e da mudança de 

atitude nos vários níveis da organização. 

Ainda segundo GARVIN (1992), a abordagem estratégica exige que os profissionais da 

área da qualidade conheçam os objetivos estratégicos da empresa e que a qualidade seja 

incluída explicitamente no processo de planejamento estratégico, de acordo com as 

perspectivas dos clientes e comparadas ao oferecido pelos concorrentes. Enfim, a área da 

qualidade caminha para uma situação na qual sua atuação distancia-se de uma atividade 

mais restrita ao controle e passa a ter uma função mais gerencial. 

Entretanto, a abordagem estratégica não desconsidera os avanços obtidos em períodos 

anteriores, como o controle estatístico e a garantia da qualidade. Na verdade, a 

abordagem estratégica é mais uma extensão dos movimentos antecessores, que, além de 

incorporar as técnicas e conceitos desenvolvidos por estes, ainda é voltada para atender 

os desejos do consumidor, é sensível às necessidades dos concorrentes, visa atingir 

objetivos de lucratividade e participação de mercado e busca obter melhorias a partir de 

movimentos constantes. 

A tabela 3.1 sintetiza as principais características das quatro etapas pela qual passou a 

gestão da qualidade ao longo dos anos. Pode-se observar com precisão que, a cada 

etapa, a abordagem ganha uma amplitude maior de atuação pois, além de incorporar os 

avanços obtidos nas fases anteriores, ainda acrescenta novos conceitos e técnicas. 

Como era de se esperar, a abordagem estratégica, tal como foi apresentada 

anteriormente, não permaneceria estacionada por um longo período de tempo. Durante 

os anos noventa ganhou novos contornos, configurando o que passou a ser chamado de 

total quality management (TQM) ou gestão da qualidade total e que será objeto de 

estudo nos tópicos seguintes deste trabalho. Entretanto, antes de discorrer-se a respeito 

do TQM, discutem-se as mudanças ocorridas no conceito de qualidade à medida que se 

desenvolveram diferentes abordagens para a gestão da qualidade. 
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Tbl 31 As a ea .. eras d aqu alid d a e 
Etapas do Movimento da Qualidade 

Identificação Inspeção Controle Garantia da Qualidade Gerenciamento 

de Estatístico da Estratégico da 

Caracterist. Qualidade Qualidade 

Preocupação Verificação Controle Coordenação Impacto estratégico 

básica 

Visão da Um problema a Um problema a Um problema a ser resolvido, Uma oportunidade de 

qualidade ser resolvido ser resolvido mas que seja enfrentado concorrência 

proativamente 

Ênfase Uniformidade Uniformidade Toda a cadeia de produção, As necessidades de 

de produto do produto com desde o projeto até o mercado, e mercado e do 

menos inspeção a contribuição de todos os grupos consumidor 

funcionais, especialmente os 

projetistas, para impedir falhas 

de qualidade 

Métodos Instrumento de Instrumentos e Programas e sistemas Planej. estratégico, 

medição técnicas estabelecimento de 

estatísticas objetivos e a 

mobilização da 

organização 

Papel dos Inspeção, Solução de Mensuração da qualidade, Estabelecimento de 

profissionais classificação, problemas e a planejamento da qualidade e objetivos, educação e 

da qualidade contagem e aplicação de projeto de programas treinamento, trabalho 

avaliação métodos consultivo com outros 

estatísticos departamentos e de 

delineamento de 

programas 

Quem é o o Os Todos os departamentos, embora Todos na empresa 

responsável departamento departamentos a alta gerência só se envolva com a alta gerência 

pela de inspeção de produção e perifericamente com o projeto, o exercendo forte 

qualidade engenharia planejamento e a execução das liderança 

políticas da qualidade 

Orientação e Inspeciona a Controla a Constrói a qualidade Gerencia a qualidade 

abordagem qualidade qualidade 

Fonte: GARVIN (1992, p.44). 
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3.2. O Conceito de Qualidade 

Embora tenha sido objeto de vários estudos, o conceito de qualidade ainda permanece 

gerando distintas interpretações por parte de profissionais que atuam em diferentes tipos 

de organizações, sejam empresas industriais, sejam empresas de serviço ou mesmo 

instituições de ensino e pesquisa. Assim, ainda que de maneira bastante breve, é 

importante discorrer a respeito do significado do conceito de qualidade. 

O conceito de qualidade não é de fácil entendimento, e isso se deve ao fato de a palavra 

qualidade ter significado diferente dependendo dos objetivos da pessoa que a julga. 

Certamente, um profissional da área de produção tenderá a defini-la de maneira diferente 

de um profissional da área de marketing ou da área de engenharia. O fato de esses 

profissionais entenderem qualidade de maneira diferente não quer dizer, necessariamente, 

que as ações em prol da qualidade que estiverem desenvolvendo sejam contraditórias ou 

conflitantes, mas sim que o conceito possibilita diferentes interpretações e que, se cada 

indivíduo souber compreender as diversas formas de abordá-la, terá condições de 

executar, de maneira mais satisfatória, seus objetivos de qualidade. 

Existem diferentes maneiras de se pensar em qualidade, talvez a mais natural seJa 

associá-la à satisfação do cliente. De acordo com JURAN (1990), qualidade é adequação 

ao uso. Juran foi um dos primeiros autores a definir qualidade tendo como referência o 

cliente. Para ele um cliente fica satisfeito com um produto, ou serviço, quando as 

características apresentadas pelo produto atendem as suas necessidades. 

KOLESAR e GODFREY (1988) entendem que um produto ou um serviço é de 

qualidade quando reúne as necessidades e as expectativas do cliente de maneira 

consistente. Esses autores, assim como Juran, estão preocupados com a satisfação dos 

clientes, entretanto, acrescentam que é necessário que a satisfação seja atingida de 

manerra consistente, ou seja, deve haver constância nos padrões de qualidade 

apresentados pelo produto ou serviço. 

Para GITLOW (1993, p. 7), "qualidade é um julgamento feito pelos clientes ou usuários 

de um produto ou serviço; é o grau em que os clientes ou usuários sentem que o produto 

ou serviço excede suas necessidades e expectativas." Essa definição, assim com as 

anteriores, está centrada no cliente e tem como novídade o fato de se esperar que um 
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produto ou serviço de qualidade não apenas atenda as necessidades e desejos iniciais do 

cliente mas supere-os. 

Outro importante autor da área de qualidade, FEIGENBAUM (1994, p. 8), define 

qualidade como "a combinação de características de produtos e serviços referentes a 

marketing, engenharia, produção e manutenção, através das quais produtos e serviços 

em uso corresponderão às expectativas do cliente." Pode-se observar que a definição 

apresentada por Feigenbaum, embora também esteja voltada para o atendimento das 

necessidades do cliente, apresenta uma preocupação com a importância das diferentes 

áreas da empresa em relação à qualidade. 

Já para SHIBA et al. (1997), o conceito de qualidade passou por uma evolução 

caracterizada por quatro estágios: adequação ao padrão, adequação ao uso, adequação 

ao custo e adequação à necessidade latente. 

No primeiro estágio, chamado de adequação ao padrão, procura-se avaliar se o produto 

produzido está adequado a um padrão preestabelecido. A confonnidade com os 

requisitos de projeto é o principal parâmetro para se avaliar a qualidade, e a inspeção é o 

meio utilizado para verificar se o produto é adequado ou não. A utilização da adequação 

ao padrão como definição de qualidade tem como principais deficiências supor que a 

qualidade pode ser atingida a partir da inspeção, e direcionar a atenção das pessoas para 

o produto e para a fabricação de acordo com o projetado, ao invés de voltá-las para as 

necessidades dos clientes e para as formas de satisfazê-las. 

Na adequação ao uso busca-se satisfazer as reais necessidades ou desejos dos clientes e 

não apenas os padrões estabelecidos em projeto (o cliente pode utilizar o produto da 

maneira como desejar). A adequação ao uso também pode ser alcançada através da 

inspeção e tem como pontos fracos o fato de ser considerada uma abordagem cara, uma 

vez que a melhoria da qualidade pode ser obtida através de maior rigor dimensional no 

procedimento de inspeção, aumentando o volume de itens rejeitados. 

No estágio subseqüente, o conceito de qualidade passou a ser definido a partir da 

adequação ao custo, que significa alta qualidade e baixo custo. Para se manter a 

qualidade alta e reduzir os custos simultaneamente, foi necessário diminuir a 

variabilidade do processo e, para isso, mudou-se o foco do trabalho, que passou do 
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controle de resultados através da inspeção para o controle de processo. A fragilidade da 

adequação ao custo reside no fato da possibilidade de os concorrentes lançarem 

produtos similares com o mesmo nível de confiabilidade a baixos custos. 

Finalmente, o quarto estágio trata da adequação às necessidades latentes do cliente, o 

que significa a satisfação das necessidades dos clientes antes mesmo que eles estejam 

cientes delas. Quando uma empresa desenvolve um novo produto visando atender 

alguma necessidade latente no mercado, ela consegue significativos rendimentos por um 

bom período de tempo, pois pode atuar com margens de lucro maiores. Dois exemplos 

de produtos que despertaram novas necessidades nos clientes foram a câmara de 

fotografia instantânea da Polaroid e o walkman da Sony. Mesmo em empresas que 

sistematicamente satisfazem as necessidades latentes de seus clientes, existem pontos 

fracos. Se a capacidade de evolução de uma empresa não é tão rápida quanto à de seus 

concorrentes, ela pode enfrentar sérias dificuldades no mercado. A figura a seguir ilustra 

os quatro tipos de adequação. 

Adequação ao padrão 

Adequação ao uso 

Adequação ao custo 

Adequação à necessidade 
latente 

Figura 3 .1. Os quatro estágios do conceito de qualidade. 

Fonte: SHIBA et ai. (1997, p. 13). 

Garvin, outro importante autor da área de qualidade, aborda o conceito de forma 

bastante abrangente e detalhada. Ao contrário de Shiba, Grahan e W alden, que 

descrevem o conceito evolutivamente, ele procura discutir o significado de qualidade a 

partir de diferentes abordagens. Para GARVIN (1992), existem cinco principais 
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abordagens para definição de qualidade: a transcendental, a baseada no produto, a 

baseada no usuário, a baseada na produção e a baseada no valor. 

Transcendental 

Para a abordagem transcendente, qualidade é sinônimo de "excelência inata", é algo 

absoluto e universalmente reconhecível. Ainda segundo essa abordagem, não é possível 

definir-se qualidade precisamente, pois é uma propriedade simples, que não possibilita 

qualquer tipo de análise e que é reconhecida apenas pela experiência. 

Essa visão de qualidade não apresenta uma orientação prática para a gestão da 
' 

qualidade, uma vez que a qualidade de um produto estaria vinculada a uma avaliação 

subjetiva de um gerente ou mesmo de um cliente. 

Baseada no produto 

A abordagem baseada no produto, diferentemente da transcendente, define qualidade 

como uma variável precisa e mensurável. As diferenças na qualidade residem no fato de 

o produto apresentar ou não determinadas características. Dessa forma, a classificação 

em relação à qualidade é obtida conforme a quantidade de atributos possuída pelo 

produto ou desejada pelo cliente. 

Essa forma de definir qualidade resulta em duas principais conseqüências. Primeiro, uma 

melhor qualidade só pode ser obtida a um custo mais alto, uma vez que a qualidade 

depende da quantidade de atributos possuídos pelo produto. Em segundo lugar, a 

qualidade é entendida como característica inerente ao produto e não como algo atribuído 

a ele. 

Baseada no usuário 

A definição baseada no usuário tem como pressuposto que cada consumidor tem 

diferentes necessidades e que os produtos que atendam melhor suas preferências são os 

que possuem melhor qualidade. 
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Essa definição, por estar centrada nos desejos dos indivíduos, é subjetiva e resulta em 

duas questões importantes. A primeira seria como agregar preferências individuais para 

que elas permitam definições significativas da qualidade em nível de mercado. A segunda 

questão seria como distinguir os atributos do produto que sejam um sinal da qualidade 

dos que simplesmente maximizam a satisfação do consumidor. 

Baseada na produção 

De maneira diferente da abordagem baseada no usuário, a definição de qualidade baseada 

na produção concentra-se basicamente nas práticas relacionadas com a engenharia e com 

a produção. As definições baseadas na produção identificam a qualidade com a 

"conformidade com as especificações". A excelência em qualidade é equiparada ao 

atendimento das especificações, sendo que qualquer desvio resulta em perda de 

qualidade. 

Essa abordagem está voltada para dentro da empresa e favoreceu o desenvolvimento da 

engenharia da confiabilidade e do controle estatístico da qualidade. De acordo com esse 

enfoque, uma melhor qualidade resulta em menores custos, pois gera menos perda de 

materiais e requer menos re-trabalho. 

Baseada no valor 

A abordagem baseada no valor define qualidade em termos de custos e preço. Dessa 

forma, um produto de qualidade é aquele que oferece um desempenho ou conformidade 

a um preço ou custo aceitável. 

Os problemas relativos a essa abordagem têm origem na dificuldade de aplicação prática, 

uma vez que ela mistura dois conceitos: qualidade e valor. O resultado é algo híbrido

"excelência que se pode adquirir"- cujos limites não são bem definidos, tomando sua 

aplicação dificil. 

A existênci~ de diferentes abordagens ajuda a explicar as diferentes visões dos 

profissionais que atuam nos departamentos de marketing, produção e engenharia. O 

profissional de marketing segue uma orientação ~aseada no usuário ou no produto. Já os 

engenheiros que atuam no projeto preocupam-se com as especificações, e os 
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profissionais da área de produção buscam produzir em conformidade com as 

especificações que caracterizam uma abordagem voltada para a produção. 

As diferentes maneiras de entender o conceito podem gerar problemas de comunicação e 

anular esforços de melhorias caso as diferentes perspectivas não sejam reconhecidas. Por 

outro lado, a adoção de perspectivas múltiplas pode ser muito interessante para a 

empresa. No desenvolvimento de um novo produto, por exemplo, inicialmente pode-se 

adotar uma abordagem baseada no usuário, na qual, através de uma pesquisa de 

mercado, busca-se identificar suas necessidades e seus desejos. Posteriormente, as 

necessidades dos clientes serão traduzidas em um produto que deverá apresentar 

determinadas características, enfoque baseado no produto. A seguir, serão definidos os 

processos e fabricados os produtos em conformidade com as especificações de projeto, 

enfoque baseado na produção. 

Dessa maneira, as diferentes formas de abordar a qualidade, se bem compreendidas, 

combinadas e coordenadas ao longo do ciclo de desenvolvimento do produto e durante a 

fase de produção, resultarão em significativos beneficios para a empresa. Entretanto, não 

se deve esquecer que, na abordagem estratégica, a qualidade deve ser definida a partir do 

ponto de vista do cliente, de seus desejos e necessidades. Nessa perspectiva, GARVIN 

(1992) desdobra o conceito de qualidade em oito dimensões: 

• Desempenho; 

• Características; 

• Confiabilidade; 

• Conformidade; 

• Durabilidade; 

• Atendimento; 

• Estética; e 

• Qualidade percebida. 
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O desempenho refere-se às características operacionais básicas do produto; as 

características são os elementos que suplementam o funcionamento básico de um 

produto; a confiabilidade reflete a probabilidade de mau funcionamento de um produto; a 

conformidade representa o grau de igualdade entre o projeto e as características 

operacionais de um produto com padrões preestabelecidos; a durabilidade é uma medida 

de vida útil do produto; o atendimento está relacionado com a rapidez, a cortesia e 

facilidade com que os reparos são realizados; a estética está relacionada com um 

julgamento que o cliente faz do produto relativo a aparência; e finalmente a qualidade 

percebida refere-se às informações que os clientes têm a respeito do produto. 

A diversidade dessas oito dimensões explica, de certa forma, a existência de diferentes 

abordagens para a qualidade, conforme descrito anteriormente. Além disso, toma mais 

complexa a competição em qualidade, pois possibilita diferentes formas de diferenciação 

a partir da utilização de uma das dimensões, ou da combinação de duas ou mais. 

Evidentemente, é dificil competir simultaneamente em várias dimensões, pois em geral 

essa postura conduz a preços mais elevados; além disso, em determinadas situações só é 

possível melhorar o produto em uma dimensão com prejuízo de outra. 

De acordo com GARVIN (1992), a excelência em todos os aspectos raramente é uma 

necessidade para a concorrência. As empresas que adotarem uma estratégia de 

segmentação, escolhendo algumas das dimensões da qualidade como centro de atenção, 

poderão alcançar bons resultados, desde que as dimensões selecionadas estejam bem 

ajustadas às necessidades do mercado-alvo. 

Assim, um perfeito entendimento do conceito de qualidade por toda a organização é 

fundamental para que os projetos executados pelos diversos setores da organização 

tenham êxito, ou seja, colaborem para que as necessidades e os desejos dos clientes 

sejam atingidos com constância. Além disso, o conhecimento das diversas dimensões 

favorece a utilização da qualidade como um diferencial estratégico. 

3.3. TQM 

À medida que o conceito de qualidade recebeu diferentes interpretações com diferentes 

amplitudes, o gerenciamento da qualidade também evoluiu de uma abordagem voltada 
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apenas para a inspeção para uma abordagem estratégica que considera a qualidade como 

um aspecto fundamental para a competitividade da empresa. Na versão mais atual, o 

gerenciamento da qualidade recebe o nome de gestão para a qualidade total (Total 

Quality Management - TQM) nos Estados Unidos e nos países Europeus, e de Controle 

da Qualidade Total (TQC) no Japão. 

A gestão para a qualidade total, ou o TQM, é resultado de um longo processo evolutivo. 

Em seu corpo teórico possui conceitos e técnicas que foram desenvolvidos e 

apresentados em diversas publicações de pesquisadores que atuaram na área de 

qualidade ao longo do século XX. Entre esses autores, os que receberam maiores 

destaques foram: DEMING (1990), JURAN (1990), ISHIKAWA (1986), 

FEIGENBAUM (1994) e CROSBY (1986). A seguir, faz-se uma breve descrição dos· 

principais aspectos do trabalho desses autores, que também são chamados de "Gurus da 

Qualidade". 

3.3.1. Os "gurus da qualidade" 

W. Edwards Deming talvez tenha sido o mats influente estudioso do tema. 

Diferentemente de outros autores que valorizam apenas os aspectos técnicos, ele atribuiu 

significativa importância aos aspectos comportamentais. Seus princípios visam criar um 

ambiente propício para o desenvolvimento da qualidade, no qual o trabalho em grupo 

seja valorizado, todos tenham confiança e orgulho pelo trabalho sem medo ou qualquer 

outro tipo de barreira, os trabalhadores e a gerência atuem cooperativamente, a 

linguagem da estatística e do controle de processo seja utilizada e a relação entre clientes 

e fornecedores seja uma relação em que todos ganham. 

A teoria de gerenciamento de DEl\11NG ( 1990) está sintetizada em seus 14 princípios. 

De acordo com elas esses princípios aplicam-se a todo tipo de organização não 

importando seu porte ou área de atuação. A seguir, descrevem-se sucintamente os 

princípios enunciados por Deming. 

Os 14 princípios de Deming 

Princípio 1. Estabeleça constância de propósito para a melhoria dos produtos e dos 

serviços, objetivando tomar-se competitivo e manter-se em atividade, bem como criar 

empregos. 
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O estabelecimento de uma constância de propósitos significa aceitação de obrigações tais 

como: inovar, alocar recursos para pesquisa e formação, e melhorar constantemente o 

projeto do produto e do serviço. 

Princípio 2. Adote a nova filosofia. Estamos numa nova era econômica. A 

administraçã~ ocidental deve acordar para o desafio, conscientizar-se de suas 

responsabilidades e assumir a liderança no processo de transformação. 

Na nova era econômica criada pelo Japão, não é possível tolerar os níveis comumente 

aceito de erros, falhas, materiais inadequados, pessoas engajadas em um trabalho sem 

saberem em que este consiste e que têm medo de perguntar, métodos antiquados de 

treinamento no serviço, chefia inadequada e ineficiente, administração sem raízes na 

empresa, transportes públicos que atrasam ou que são cancelados porque o motorista 

não compareceu, etc. A transformação se faz necessária e implica a adoção dos 14 

princípios. 

Princípio 3. Deixe de depender da inspeção para atingir a qualidade. Elimine a 

necessidade de inspeção em massa, introduzindo a qualidade do produto desde seu 

primeiro estágio. 

Uma inspeção de 1 00% para aprunorar a qualidade equivale a planejar defeitos, 

reconhecendo que o processo não está capacitado a satisfazer as especificações. A 

inspeção feita no sentido de melhorar a qualidade ocorre tarde demais, é ineficaz e 

dispendiosa. A qualidade não deriva da inspeção e, sim, da melhora do processo 

produtivo. Inspeção, rejeito, desclassificação e re-trabalho não constituem ações 

corretivas sobre o processo. 

Princípio 4. Cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço. Ao invés disto, 

minimize o custo total. Desenvolva um único fornecedor para cada item, num 

relacionamento de longo prazo fundamentado na lealdade e na confiança. 

O preço não tem sentido sem uma medida de qualidade que está sendo adquirida. Os 

negócios feitos com base em orçamentos mais baixos tendem a ter como resultado baixa 

qualidade e custos mais elevados. O departamento de compras tem de mudar seu 

enfoque e passar da avaliação a partir do custo inicial mais baixo do material adquirido 

para o custo global mais baixo. Isso significa um treinamento em compras. 

Deming também enfatiza a necessidade de se mover em direção a fornecedores únicos, 

em vez de manterem múltiplas fontes para cada item comprado. A qualidade é 

incentivada encorajando-se o relacionamento de longo prazo com fonte única de 

fornecimento, com base na evidência estatística da qualidade. 
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Princípio 5. Melhore constantemente o sistema de produção e de prestação de serviços, 

de modo que aprimore a qualidade e a produtividade e, conseqüentemente, reduza, de 

forma sistemática, os custos. 

A qualidade desejada começa com a intenção, que é determinada pela direção. A 

intenção tem de ser traduzida em planos, especificações e testes, numa tentativa de 

oferecer ao cliente a qualidade pretendida, tudo isso sob a responsabilidade da 

administração. 

Na seqüência, haverá uma redução contínua do desperdício e uma melhora constante da 

qualidade em cada atividade de aquisição, transporte, engenharia, métodos, manutenção, 

localização de atividades, vendas, métodos de distribuição, contabilidade e assistência ao 

cliente. 

A melhoria no processo inclui uma melhor alocação do esforço humano. Inclui a seleção 

de pessoal, a colocação dos empregados e o seu treinamento, de forma a proporcionar a 

todos, inclusive aos operários de produção, uma oportunidade de aumentarem seus 

conhecimentos e de contribuírem com suas habilidades. 

Princípio 6. Institua treinamento no local de trabalho. 

O treinamento das habilidades para o trabalho é uma abordagem contínua para o 

crescimento e desenvolvimento do empregado. Os funcionários são os recursos mais 

importantes de uma organização, e o compromisso de longo prazo com eles inclui 

treinamento adequado das habilidades para o trabalho. 

Princípio 7. Institua liderança. O objetivo da chefia deve ser o de ajudar as pessoas e as 

máquinas e os dispositivos a executarem um trabalho melhor. A chefia administrativa 

está necessitando de uma revisão geral, tanto quanto a chefia dos trabalhadores de 

produção. 

A função da administração não é supervisionar e, sim, liderar. O enfoque nos resultados 

(administração por números, administração por objetivos, padrões para o trabalho, zero 

defeito, avaliação de desempenho) tem de ser abolido e substituído por liderança. 

Princípio 8. Elimine o medo, de tal forma que todos trabalhem de modo eficaz para a 

empresa. 

O medo tem origem na falta de segurança no emprego, na possibilidade de dano fisico, 

na ignorância a respeito dos objetivos da empresa, na deficiência dos treinamentos, na 

supervisão insuficiente, na falta de definições operacionais, no fracasso em atingir cotas, 
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na repreensão causada por problemas do sistema e de procedimentos errados de 

inspeção. A gerência tem controle sobre esses elementos e é responsável por mudar o 

clima organizacional. 

Eliminar o medo é importante para a criação do ambiente da qualidade. Empregados 

com medo e ansiosos não são capazes de participar da melhoria da qualidade e da 

produtividade. 

Princípio 9. Elimine as barreiras entre departamentos. As pessoas engajadas em 

pesquisas, projetos, vendas e produção devem trabalhar em equipe, de modo a preverem 

problemas de produção e de utilização do produto ou serviço. 

Existem barreiras no ambiente que envolve a empresa, os clientes e os fornecedores. 

Competição, antipatias, diferentes formas de enxergar um problema e prioridades 

diferentes conduzem a barreiras entre os departamentos ou entre áreas dentro dos 

departamentos. Também existem barreiras entre diferentes níveis hierárquicos, entre 

empresa e seus fornecedores, e entre a empresa e seus clientes. 

A eliminação de barreiras envolve mudança de atitudes, de forma que os empregados se 

identifiquem com os objetivos unificados da organização e não com os objetivos de cada 

departamento específico e cooperem em persegui-los. 

Princípio 10. Elimine lemas, exortações e metas para a mão-de-obra que exijam nível 

zero de falhas e estabeleçam novos níveis de produtividade. 

Estes artificios estão dirigidos às pessoas erradas. Derivam do pressuposto da 

administração de que os operários poderiam, caso mostrassem maior zelo, atingir o 

índice de zero defeito, melhorar a qualidade, aprimorar a produtividade e tudo o mais 

desejável. Os quadros e os cartazes não levam em conta o fato de que a maior parte do 

problema provém do sistema. 

Cartazes e exortações geram :frustrações e ressentimentos. Anunciam aos operários que a 

administração não tem consciência das barreiras que se interpõem à realização 

profissional deles. 

Princípio lla. Elimine os padrões de trabalho (cotas) na linha de produção, substitua-os 

pela liderança. 

Uma cota é uma fortaleza contra a melhoria da qualidade e da produtividade, é 

totalmente incompatível com a melhora contínua. A intenção de aplicar um padrão de 

trabalho é digna: prever custos, definir um teto de custos. O efeito real é dobrar os 
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custos da operação e sufocar a auto-realização. Há mais engenheiros engajados na 

montagem de padrões de trabalho e pessoas contando a produção do que pessoas 

efetivamente engajadas na produção. 

O trabalho pago por peças é ainda mais devastador do que padrões de trabalho. O 

horista trabalhando por peças produzidas não demora a aprender que ganha seu salário 

produzindo itens defeituosos e rejeites. Onde fica a sua auto-realização, o justo orgulho 

por um trabalho bem feito? 

Princípio llb. Elimine o processo de administração por objetivos. Elimine o processo 

de administração por cifras, por objetivos numéricos. Substitua-os pela administração 

por processos através do exemplo dos líderes. 

Metas internas colocadas na administração de uma empresa tornam-se, na ausência de 

um método, meramente uma farsa. Exemplos: melhorar a produtividade em 3% no 

próximo ano, aumentar as vendas em 10%. Uma flutuação natural na direção certa será 

interpretada como êxito. Uma flutuação na direção oposta põe todo mundo à procura de 

explicações provocando frustrações e mais problemas. 

Princípio 12a. Remova as barreiras que privam o operário horista de seu direito de 

orgulhar-se de seu desempenho. A responsabilidade dos chefes deve ser mudada de 

números absolutos para a qualidade. 

Muitas organizações não usam o potencial máximo dos trabalhadores, privando-os de 

seu orgulho pelo trabalho e tratando-os como mercadorias. Diversos fatores contribuem 

para a perda do orgulho pelo trabalho realizado. Por exemplo, se os empregados não 

entendem o objetivo da empresa e o que se espera deles para cumpri-lo, e em 

conseqüência estão confusos e não se identificam com a organização; se os empregados 

são forçados a agir como autômatos, impossibilitados de pensar ou usar suas habilidades; 

se os empregados são punidos por problemas do sistema. Supervisão e treinamento 

inadequado também impedem o orgulho pelo trabalho, pois favorecem o medo e a 

incompetência 

Princípio 12b. Remova as barreiras que privam as pessoas da administração e da 

engenharia de seu direito de orgulharem-se do seu desempenho. Isso significa abolir a 

avaliação anual de desempenho ou de mérito, bem como a administração por objetivos. 

O sistema de avaliação anual ou de mérito priva as pessoas da gerência de seu direito ao 

orgulho pelo trabalho pois: destrói o trabalho em grupo, reduz a iniciativa ou a 

disposição de assumir riscos, reduz o nível de desempenho planejado de forma a 

aumentar suas chances de atingir os objetivos, pode obstruir o desempenho para criar 
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uma reserva para o ciclo seguinte, aumenta a variabilidade de desempenho do 

funcionário e enfoca o curto prazo. 

Princípio 13. Institua um forte programa de educação e auto-aprimoramento 

Uma empresa não precisa apenas de gente boa; precisa de gente que vai se aprimorando 

sempre através de formação adequada. Em suas carreiras as pessoas querem mais do que 

dinheiro, querem oportunidades crescentes para contribuir com algo à sociedade, tanto 

materialmente como de outras formas. 

Princípio 14. Engaje todos da empresa no processo de realizar a transformação. A 

transformação é da competência de todos. 

A alta gerência, em uma organização, deve assumir um compromisso para transformá-la 

em busca da melhoria contínua da qualidade. Deve iniciar pela criação de uma massa 

crítica de pessoas na organização, que entendam a filosofia e que queiram mudar a 

cultura da corporação. A organização para a qualidade envolve o planejamento e o 

estabelecimento de estruturas administrativas que promovam a qualidade. 

Os princípios enunciados por Deming têm recebido, por parte de estudiosos, diferentes 

interpretações que tentam desvendar suas amplitudes e entender como formam a base 

para a Gestão para a Qualidade Total. De acordo com GITLOW (1993), os princípios de 

Deming proporcionam uma diretriz para a criação e estabelecimento do ambiente da 

qualidade, através da mudança comportamental e do uso de métodos estatísticos para 

melhorar continuamente o processo. 

Outro importante pesquisador, de influência muito significativa na gestão da qualidade 

das empresas ao longo das últimas décadas foi Joseph M. Juran. Pode-se considerar que 

os trabalhos de Juran e de Deming são complementares e de grande importância para o 

desenvolvimento de uma teoria para o gerenciamento da qualidade. 

Para JURAN (1990), as empresas devem criar uma forma universal de pensar a respeito 

da qualidade, que seja aplicada a todas as funções da empresa, que tenha liderança e 

participação dos altos administradores e que tenha princípios que possam ser 

implementados no plano estratégico da empresa. Necessitam, também, eliminar algumas 

resistências a esta unidade que têm origens nas múltiplas funções, nos diversos níveis 

hierárquicos e nas várias linhas de produtos existentes na empresa. 

A nova direção para administrar a qualidade, que possibilita considerar os pontos 

comentados anteriormente, conduz ao conceito da "Trilogia da Qualidade" de Juran. De 

acordo com a trilogia, o gerenciamento para a qualidade é realizado a partir de três 



94 

processos gerenc1rus: Planejamento da Qualidade, Controle da Qualidade e 

Melhoramento da Qualidade (n.JRAN, 1990). 

a. Planejamento da qualidade 

Esta etapa é responsável pelo desenvolvimento de produtos e processos necessários para 

atender as necessidades do cliente. Envolve os seguintes aspectos: 

• identificar os clientes, tanto internos quanto externos; 

• determinar as necessidades dos clientes; 

• desenvolver produtos ou serviços que atendam as necessidades identificadas; 

• estabelecer especificações de qualidade para atender as necessidades dos 

consumidores, dentro das condições impostas pelos fornecedores e obedecendo 

ao critério de minimo custo total; 

• desenvolver um processo que possa fabricar os produtos desejados; 

• provar que o processo é capaz de atender as especificações de qualidade dentro 

de condições normais de trabalho. 

b. Controle da qualidade 

Ocorre a partir do início das operações e VIsa conduzir as operações a partir do 

planejamento da qualidade. Envolve os seguintes pontos: 

• definir o que vai ser controlado; 

• escolher o tipo de medida a ser utilizada; 

• estabelecer a mecânica de medição; 

• estabelecer os padrões de desempenho; 

• monitorar o desempenho atual; 

• interpretar as diferenças; e 

• tomar ações corretivas face às diferenças. 
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c. Melhoramento da qualidade 

Consiste na maneira de elevar o desempenho da qualidade. Para isto deve-se: 

• provar necessidade de melhoramento; 

• identificar projetos específicos para melhoramento; 

• estabelecer os objetivos para o projeto; 

• estabelecer a organização necessária para executar diagnóstico; 

• executar a mecânica para construir o diagnóstico; 

• estabelecer rumos de ação; 

• provar que as ações pretendidas são eficazes em condições normais de trabalho; 

e 

• estabelecer controle para perpetuar os aprimoramentos. 

A figura a seguir ilustra os três processos da trilogia. 
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Figura 3 .2. A trilogia da Juran. 

Fonte: JURAN (1990, p. 25). 

.J 
zona original de 

1 
controle 

I 

'- -
nova zona 

__ g;,ntrole 

As principai$ preocupações de Juran, sintetizadas em sua trilogia, estão centradas na 

identificação das necessidades dos clientes, ponto de partida para o desenvolvimento de 

um produto que atenda aos anseios dos clientes e de um processo capaz de produzi-lo, 
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nos controles a serem realizados para garantir a qualidade dos produtos e na melhoria 

contínua da qualidade. 

Annand V. Feigenbaum é outro expoente na área de gestão da qualidade. Feigenbaum 

foi o precursor, no final da década de cinqüenta, do controle da qualidade total (Total 

Quality Control- TQC). 

Para FEIGENBAUM (1994, p. 6), "o controle da qualidade total é um sistema eficiente 

que visa íntegrar esforços para desenvolvimento, manutenção e aperfeiçoamento da 

qualidade de vários grupos de uma organização, de forma a permitir marketing, 

engenharia, produção e assistência dentro dos níveis mais econômicos e que possibilitem 

satisfação integral do consumidor." 

De acordo com essa concepção, a determinação da qualidade e de seus custos ocorre ao 

longo de todo o ciclo industrial. Dessa forma, o controle da qualidade não pode ser 

executado concentrando-se na inspeção ou no projeto do produto. Na verdade, o 

controle deve iniciar na identificação das necessidades do consumidor com relação à 

qualidade e terminar quando o produto estiver nas mãos de um cliente que fique 

satisfeito. 

Mais especificamente, para FEIGENBAUM (1994), o controle da qualidade total 

abrange oito diferentes estágios do ciclo industrial: 

• o Marketing avalia o nível da qualidade correspondente às expectativas dos 

clientes, pelo qual eles se dispõem a pagar; 

• a Engenharia transforma a avaliação do marketing em especificações; 

• o Setor de Compras seleciona, contrata e mantém fornecedores para itens e 

materiais; 

• a Engenharia Industrial seleciona dispositivos, equipamentos e processos para a 

produção; 

• a Supervisão Industrial e os Operários exercem grande influência na qualidade 

durante a fabricação, submontagem e montagem final dos produtos; 
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• a Inspeção Mecânica e o ensaio funcional verificam a conformidade com as 

especificações; 

• a Expedição influencia a funcionalidade da embalagem e do transporte; 

• a Instalação e a Assistência Técnica auxiliam o funcionamento adequado do 

produto através de sua instalação segundo as instruções apropriadas e de sua 

manutenção por meio da assistência técnica. 

Assim como a inspeção tradicional, a função "controle da qualidade" está orientada para 

a garantia da qualidade; entretanto, sua finalidade primordial atribui escopo mais 

significativo a esta função, estando voltada para a garantia da qualidade ao consumidor 

com custos ótimos da qualidade. O sistema enfatiza a prevenção de falhas e atribui aos 

diversos participantes do ciclo industrial a responsabilidade pela obtenção da qualidade. 

Assim, todos os funcionários da organização, desde o presidente até o operário nalinha 

de produção, devem estar engajados nesse controle. 

Além da participação de todos os integrantes da organização, o controle da qualidade 

total necessita de mecanismos eficazes para integrar os esforços das pessoas em meio a 

um grande número de máquinas, equipamentos e informações. A integração desses 

elementos pode ser obtida através do desenvolvimento do sistema para a qualidade que, 

se bem elaborado, é a base para o estabelecimento do controle da qualidade total. 

Entende-se por sistema da qualidade "a combinação da estrutura operacional ampla 

empresarial documentada segundo procedimentos técnicos e gerenciais integrados ·e 

efetivos, com o propósito de guiar ações coordenadas de pessoas, máquinas e dados da 

empresa e de planta através dos meios mais práticos e adequados a fim de assegurar ao 

cliente a satisfação quanto à qualidade e seus custos." (FEIGENBAUM, 1994, p. 105). 

Outro autor bastante conhecido na área da qualidade total é Philip Crosby. Seu 

reconhecimento se deu, principalmente, pelo sucesso de vendas alcançado pelo livro 

Quality is Free lançado em 1979, cuja tradução para o português recebeu o título 

"Qualidade é Investimento". Comumente "associa-se o nome de Crosby ao conceito de 

defeito zero ou à abordagem faça certo da primeira vez da melhoria da qualidade." 

(CORTADA e QUINTELLA, 1994, p. 15). 
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De acordo com MARTINS (1993), Crosby define quatro princípios universais para a 

gestão da qualidade: definição da qualidade, sistema da qualidade, padrão de 

desempenho e medidas da qualidade. 

• Definição de qualidade: Está associada à conformidade aos requisitos, o que 

torna possível medi-Ia a fim de determinar o atendimento às especificações. Desta 

forma, a não conformidade detectada é a ausência de qualidade e os problemas 

de qualidade tornam-se problemas de não-conformidade; 

• Sistema da qualidade: Para se alcançar a qualidade desejada, é necessário um 

sistema que a suporte. A maioria dos sistemas atua como controladores da 

qualidade, entretanto, para um sistema ser gerador de qualidade, é necessário 

estar direcionado à prevenção, ou seja, deve procurar evitar que os erros 

aconteçam; 

• Padrão de desempenho: O padrão de desempenho deve ser zero defeito. Zero 

defeito significa que se devem respeitar as especificações já na primeira vez que o 

produto ou serviço for produzido, na realidade representa uma atitude de 

prevenção de defeitos; e 

• Medidas da qualidade: A qualidade deve ser medida calculando-se os custos de 

se cometer erros, ou seja, os custos das não-conformidades. Re-trabalhos, 

revisões, esperas, tempos mortos, serviços de assistência técnica para reparos e 

outros são componentes desse custo. 

Conforme CROSBY (1986), para se garantir qualidade é necessário que todas as pessoas 

da organização estejam envolvidas e dispostas a fazer o melhor de tudo aquiio que 

fazem. É um engano imaginar que todos os problemas de qualidade têm origem nos 

funcionários do chão de fábrica e que as pessoas que trabalham na engenharia, no 

marketing ou na contabilidade não têm nenhuma responsabilidade. Também não se deve 

imaginar que a origem da qualidade em uma empresa é o departamento de qualidade. 

Ainda segundo CROSBY (1986), a introdução de um programa em uma empresa deve 

abranger os seguintes sistemas: controle da qualidade, confiabilidade, engenharia da 

qualidade, qualidade de fornecimento, inspeção, qualificação de produtos, treinamento, 
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testes, negócios do consumidor, melhoria da qualidade e metrologia. Esses sistemas 

devem ser desenvolvidos de modo a se complementarem estando apoiados em quatro 

pilares: 

• Gerência da qualidade profissional: É necessário que a empresa tenha pessoas 

bem preparadas atuando no programa; 

• Programas originais: É necessário elaborar programas diferentes dos tradicionais 

de controle da qualidade que são negativos; 

• Reconhecimento: É necessário demonstrar o reconhecimento às pessoas que 

apóiam o programa da qualidade, ou realizam algo de destaque. 

Outro aspecto importante relacionado a Crosby é sua proposição de um sistema de 

avaliação, que ele chamou de "aferidor de maturidade da gerência da qualidade", cujo 

objetivo é medir o status do programa da qualidade da empresa e sinalizar os passos 

necessários para a sua melhoria. 

Outro importante autor na área da qualidade total é Kaoru Ishikawa. Embora o Japão 

possua muitos especialistas nessa área, I~hikawa é o mais reconhecido. 

As idéias de Ishikawa têm como pressuposto que o desenvolvimento de um sistema de 

controle da qualidade deve resultar em ganhos para a empresa. Um sistema que não 

apresente bons resultados não pode ser considerado controle da qualidade. Além disso, 

para ISHIKAWA (1986), o segredo para se implementar o controle da qualidade total 

(TQC) com sucesso está na educação. É necessário que a empresa desenvolva um 

programa contínuo de educação que atinja todos os níveis da estrutura organizacional, 

desde o presidente até os operários. 

O entendimento dos principais aspectos relativos ao controle da qualidade preconizado 

por Ishikawa pode ser obtido através da sua definição de controle da qualidade. Para 

ISHIKAWA (1986, p. 41), o controle da qualidade pode ser definido como "o 

desenvolvim~nto, projeto, produção e assistência de um produto ou serviço que seja o 

mais econômico e o mais útil, proporcionando satisfação ao usuário." 

I' 

ti 
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Na definição apresentada por Ishikawa, alguns aspectos merecem destaques. Em 

primeiro lugar, a definição tem como referência os consumidores, ou seja, deve-se 

produzir algo que atenda as necessidades dos clientes. Em segundo lugar, embora sua 

definição esteja direcionada para a qualidade do produto, sua compreensão é global, ou 

seja, o controle da qualidade deve envolver tudo o que se relaciona com a qualidade 

(serviços, processos, departamentos, operários, engenheiros etc.). E finalmente, o fato de 

que não se pode considerar qualidade sem se falar em preço, custo e lucro. 

Enquanto a qualidade deve refletir os anseios dos clientes, a atividade de controle no 

sistema japonês, originalmente importada dos EUA e da Europa, mas cuja implantação 

recebeu modificações e ingredientes japoneses, deve ser conduzida utilizando-se o ciclo 

PDCA (Plan-Do-Check-Action I Planejar-Executar-Verificar-Corrigir a ação) de forma 

contínua. O controle da qualidade dissociado das ações não alcança as suas finalidades. 

O estágio ideal do controle da qualidade é aquele em que o controle não mais dependa 

da verificação (inspeção). O controle da qualidade deve ter como objetivo primordial 

garantir a qualidade ao cliente, de modo que ele possa adquirir um produto ou serviço, 

utilizá-lo e manter-se satisfeito por um longo período. 

Para ISHIKA W A ( 1986), a garantia da qualidade é de responsabilidade do fabricante, ou 

do ponto de vista interno à empresa, a responsabilidade deve ser dos departamentos de 

projeto e de produção. Inicialmente, no Japão a garantia estava centrada nas atividades 

de inspeção, posteriormente foi transferida para o controle de processo e finalmente para 

o desenvolvimento de novos produtos. Assim o controle da qualidade que enfatiza a 

inspeção é considerado um CQ no velho estilo. 

Finalmente, Ishikawa enfatiza que o controle da qualidade é de responsabilidade de todos 

os integrantes da empresa e de todos os departamentos e divisões, que o TQC é uma 

atividade de grupo exigindo participação e cooperação. O círculo de controle da 

qualidade, introduzido pela primeira vez no início da década de sessenta, é parte 

integrante do TQC. 

Os autores citados anteriormente contribuíram muito para que a gestão da qualidade 

atingisse o estágio atual e recebesse o reconhecimento que tem atualmente tanto no meio 

acadêmico quanto no meio empresarial. É imprescindível para qualquer pessoa que 
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queira atuar na área conhecer um pouco da história e dos ensinamentos apresentados 

pelos autores citados anteriormente. É também perfeitamente aceitável, na atualidade, 

qualquer empresa implementar um programa de gestão qualidade respaldado nas idéias 

de qualquer um dos cinco gurus destacados anteriormente. Deming e Juran, em especial, 

tiveram uma contribuição notória na área e seus ensinamentos fazem parte de qualquer 

abordagem que se queira dar à gestão da qualidade. 

O TQM, ou a versão mais atual da gestão para a qualidade total, é de complexa 

compreensão pois resulta de um processo evolutivo que incorporou uma série de 

conceitos e técnicas ao longo do tempo. Iniciou-se com uma abordagem de amplitude 

reduzida baseada na inspeção, para a verificação de cumprimento das especificações, e 

chegou a uma abordagem que utiliza o conceito de qualidade como uma origem de 

vantagem competitiva e, portanto, de caráter estratégico. 

A seguir, apresentam-se algumas definições de TQM, faz-se uma breve descrição da 

abordagem japonesa e ocidental e de alguns modelos referenciais utilizados para a gestão 

da qualidade total. 

3.3.2. A qualidade total 

De acordo com ALVES FILHO et al. (1993), desde as idéias iniciais sobre a necessidade 

de gestão e de melhoria contínua da qualidade, divulgadas na década de 50 por Deming e 

Juran, passando pelo trabalho de Feigenbaum no início dos anos sessenta, pelo conceito 

japonês de Company Wide Quality Contrai, até chegar no TQM, um longo caminho foi 

percorrido. 

Ainda segundo ALVES FILHO et al. (1993, p. 74), dessa evolução resultaram inúmeras 

publicações sobre o tema, nas quais, sob uma mesma denominação genérica (TQC ou 

TQM), se abordam questões específicas de diferentes níveis e conteúdo, e que raramente 

são devidamente posicionadas em relação ao todo, tais como: conceitos e princípios, 

filosofia de gerenciamento, técnicas, metodologias, processo de aperfeiçoamento, etc. 

Assim, não é tarefa fácil definir a gestão para a qualidade total (TQM), o que de certa 

forma explica o motivo de não existir uma definição única para TQM. Alguns autores 

descrevem o TQM como: 
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"TQM é uma abordagem para melhorar a competitividade, a eficácia e a flexibilidade de 

toda uma organização. É essencialmente uma maneira de planejar, organizar e 

compreender cada atividade, e depende de cada indivíduo em cada nível". (OAKLAND, 

1994, p. 32). 

"TQM é um sistema em evolução para a contínua melhoria de produtos e serviços a fim 

de aumentar a satisfação do cliente em um mundo em rápida transformação." (SHIBA et 

al.,1997, p. 25). 

"TQM é um sistema integrado de princípios e procedimentos cujas metas são melhorar a 

qualidade dos produtos e serviços de uma organização." (FORKER et al., 1997, p. 

1681). 

"TQM é um conjunto de sistemas e práticas administrativas voltadas à melhoria contínua 

de todos os aspectos dos produtos e serviços da empresa - interno e externos. O TQM 

define a qualidade e a satisfação dos clientes externos como objetivos centrais da 

empresa e procura o envolvimento de todos os funcionários no processo." (KOLESAR, 

1992, p. 507). 

"TQM é uma filosofia para conquistar a confiança do cliente e garantir a rentabilidade de 

longo prazo da empresa." (AGGARW AL citado por WOOD e URDAN, 1994, p. 49). 

Embora existam muitos aspectos em comum nas diversas definições apresentadas acima, 

percebe-se que existem também muitas diferenças. Afinal, o TQM é um sistema, um 

conjunto de sistemas, uma abordagem administrativa ou apenas uma filosofia para 

conquistar a confiança do cliente como define Aggarwal? 

CIAMPA (1992), partindo de uma perspectiva distinta dos autores apresentados 

anteriormente, afirma que a qualidade total pode ser definida de três diferentes formas: 

por meios dos princípios, através dos resultados ou das ferramentas utilizadas. 

O principio fundamental que dá sustentação à qualidade total é a integral dedicação ao 

cliente. N~ companhia cujas práticas administrativas seguem este princípio, todos os 

funcionários estão envolvidos na melhoria · de suas habilidade para atenderem aos 

clientes, todas as atividades de todas as funções são projetadas para que todos os desejos 

dos clientes sejam atendidos e suas expectativas superadas. 
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A segunda maneira de definir qualidade total é através dos resultados obtidos por uma 

· companhia que tem, um programa de qualidade total. Os resultados podem ser 

classificados em quatro diferentes categorias: 

• Os clientes são leais pois estão satisfeitos devido às suas expectativas estarem 

sendo superadas; 

• É minimizado o tempo de resposta aos problemas, às necessidades e às 

oportunidades. Os custos também são minimizados através da eliminação, ou da 

significativa redução das atividades que não agregam valor. Deve-se destacar que 

os custos são reduzidos sem ocasionar alteração no atendimento das expectativas 

dos clientes; 

• O ambiente predominante encoraja o trabalho em equipe e induz a satisfação e a 

motivação dos funcionários com o trabalho que realizam; 

• Existe uma ética de melhoria contínua. De outra maneira, existe um método, 

dominado pelos funcionários, utilizado para alcançar o estado de melhoria 

contínua. 

A terceira maneira de definir qualidade total é através da discussão das ferramentas, 

técnicas e outros elementos que possibilitam a obtenção dos resultados esperados, como 

as seguintes: 

• As tradicionais ferramentas de controle de qualidade, garantia da qualidade e 

engenharia da confiabilidade ajudam a identificar as causas dos problemas, 

resolvê-los e viabilizam a produção dos produtos ou serviços; 

• As ferramentas e técnicas do Just-In-Time podem reduzir custos e tempo 

significativamente através do aumento da velocidade do fluxo de produção, 

eliminação de atividades que não agregam valor, melhoria do sistema de 

planejamento e programação da produção etc; 

• Elementos de desenvolvimento organizacional são também utilizados como 

eliminação de barreiras para trabalho em equipe, desenvolvimento de habilidades 

administrativas, etc; 
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• O conceito de liderança é muito desenvolvido. Os líderes devem orientar o 

desenvolvimento da organização e colaborar para a criação de um ambiente de 

trabalho favorável à participação dos funcionários, ao trabalho em equipe e à 

satisfação com o trabalho; 

A figura 3.3 ilustra a definição de TQM apresentada por Ciampa 

Qualidade Total 

I I 
I I 

Princípios: Resultados: Ferramentas: 

Total dedicação Lealdade dos Controle 
ao cliente clientes; estatístico; 

Tempo de Garantia da 
respostas; qualidade; 

Trabalho em Engenharia de 
equipe; confiabilidade; 

Funcionários TIT· 
' 

motivados 
Estabelecimento 

Melhoria contínua de liderança. 

Figura 3.3. Definindo qualidade total. 

A maneira utilizada por Ciampa para definir TQM é mais esclarecedora, entretanto ainda 

insuficiente para que se possa ter um melhor entendimento a respeito da definição e do 

conteúdo da qualidade total. A seguir, buscando esse melhor entendimento, discutem-se 

as abordagens japonesa e ocidental dada ao tema. 

A abordagem japonesa 

No Japão, a gestão para a qualidade total recebe a denominação de Total Quality 

Control (TQC) ou ainda Company - Wide Quality Control (CWQC). Para MERLI 

(1993), a estratégia da gestão da qualidade no Japão está baseada no que o autor 

denomina de filosofia de negócio. Para se compreender o CWQC, é necessária uma 

apreciação cuidadosa dessa filosofia, conforme aparece no próximo item. 
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A filosofia da qualidade total no Japão 

O Japão, visando recuperar-se após a Segunda Grande Guerra Mundial, adotou como 

estratégia orientar sua economia para a exportação através da agregação de valor a 

insumos importados. De outra maneira, o país deveria importar matéria-prima, 

transformá-la em um produto acabado e exportá-lo auferindo um lucro equivalente ao 

valor adicionado. 

O objetivo não era apenas a sobrevivência, mas continuamente gerar novos empregos e 

aumentar o valor agregado dos produtos. Para tanto, era necessário gerar vendas e 

produção, não apenas no presente mas também no futuro. De acordo com MERLI 

(1993 ), esta lógica conduziu as empresas japonesas a não enfatizarem a geração de 

lucros no curto prazo, mas sim o desenvolvimento de uma estratégia peculiar visando os 

resultados no longo prazo. Essa estratégia, ainda segundo MERLI (1993), pode ser 

sintetizada em dez principais pontos: 

O cliente 

O ponto de partida para o desenvolvimento da estratégia foi identificar o fator básico 

para a sobrevivência dos negócios. O fator escolhido foi o cliente - evidentemente não 

existe empresa sem clientes que comprem seus produtos. 

A lealdade do cliente 

Os clientes são fundamentais para a sobrevivência das empresas. Entretanto, se a 

empresa tem como objetivo a continuidade dos negócios deverá atrair os clientes de 

maneira que eles se tomem leais à empresa. 

A lealdade dos clientes à empresa é importante, pois possibilita a redução de custos com 

mão-de-obra e marketing e aumenta a lucratividade. 
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Satisfação dos clientes 

Se a empresa tem como objetivo manter a lealdade dos clientes, ou seja, desenvolver 

uma relação próxima com eles de maneira que na sua próxima compra, voltem a adquirir 

um produto da empresa, é necessário descobrir o que garante essa fidelidade. 

Efetivamente, o que faz com que o cliente volte a adquirir um produto de uma mesma 

empresa é a sua satisfação com a compra realizada anteriormente. A sua satisfação é, 

dessa forma, considerada como o fator determinante da lealdade e, em conseqüência, a 

responsável pelo sucesso da empresa no médio e no longo prazo. 

Satisfação do cliente através da conformidade as suas expectativas 

Um cliente ficará satisfeito com sua compra se o produto ou o serviço fornecido atende a 

suas expectativas, ou, de outra maneira, se o produto atende seus propósitos. Os 

japoneses definem o grau de conformidade aos requisitos (exigências, necessidades) do 

cliente como "o nível de qualidade". 

De acordo com MERLI (1993, p. 6), "o conceito de conformidade às necessidades do 

cliente deve ser examinado mais detalhadamente. De fato, a satisfação do cliente tem 

duas dimensões: descontentamento (insatisfação) e verdadeira satisfação." 

A insatisfação é um estado que coloca a sobrevivência da empresa em· questão, pois um 

cliente insatisfeito não retornará ao mesmo fornecedor no futuro. Possivelmente, o 

cliente insatisfeito, na próxima compra, procurará um concorrente. Já o cliente satisfeito 

adquire confiança no fornecedor voltando a comprar seus produtos. 

Ainda segundo MERLI (1993, p. 6) "na abordagem da qualidade total a insatisfação 

está ligada ao conceito de qualidade negativa, enquanto que a satisfação ao conceito de 

qualidade positiva. Qualidade negativa expressa o grau de não conformidade de um 

produto ou serviço às necessidades dos clientes. A qualidade positiva expressa o grau 

com que as necessidades dos clientes são excedidas." 

A presença da qualidade negativa gera insatisfação e a sua remoção pode, no limite, 

eliminar o descontentamento do cliente. Por outro lado, a presença da qualidade positiva 
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gera efetivamente a satisfação. Desta forma, pode-se concluir que o controle da 

qualidade negativa é básico para a sobrevivência da empresa, enquanto que a qualidade 

positiva é fundamental para o seu sucesso. 

A redução da qualidade negativa de um produto ou serviço pode ser obtida através da 

melhoria do sistema logístico e do processo de manufatura da empresa. Já a melhoria da 

qualidade positiva depende da capacidade da empresa de desenvolver produtos com mais 

valor adicionado que seus concorrentes e ter o desenvolvimento de novos produtos 

como seu principal processo. A fronteira entre a qualidade negativa e a positiva não é 

sempre facilmente determinada e, também, o peso atribuído a cada uma depende do 

segmento de mercado ao qual o produto é destinado. 

Receita é a medida de satisfação do cliente, enquanto lucro é o prêmio relativo ao 

desempenho da companhia em qualidade. 

Sendo uma prioridade absoluta no TQC, deve-se analisar como a qualidade se relaciona 

com o lucro, ambos considerados fundamentais para a sobrevivência da empresa. A 

lógica japonesa em relação a este aspecto é a seguinte: 

• A receita de um negócio é determinada pelo volume de vendas gerado, portanto 

se constitui numa medida de satisfação do mercado; 

• Os lucros são o resultado do confronto das receitas com os custos incorridos 

para o fornecimento do produto ou serviço; 

• Aumentam-se os lucros gerando-se mais receitas e reduzindo-se custo, ou seja, 

aumentando-se a eficiência do processo de operação do negócio; 

• Não se deve estabelecer uma estratégia de negócio com base apenas na procura 

do lucro (especialmente no curto prazo), correndo o risco de obstruir aumentos 

de volume; 

• Os objetivos de obtenção e maximização dos lucros devem ser de longo prazo. 

I 

'' : 
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Qualidade é igual à satisfação do cliente que é igual à melhoria contínua · dos 

produtos ou serviços fornecidos 

Considerando-se que a qualidade é fundamental para a estratégia de negócio, ela deve ter 

prioridade em todos os processos de negócio e, portanto, penetrar em ·todas as 

atividades operacionais da empresa. A questão chave a ser resolvida pelos japoneses era 

quais recursos (ferramentas) utilizar para traduzir esses conceitos em resultados 

concretos. 

Uma pesquisa realizada pelos japoneses nas empresas americanas na década de cinqüenta 

permitiu que eles chegassem à conclusão de que os americanos mantinham qualidade 

através de controles e testes aplicados aos produtos acabados e semi-acabados. Tal 

abordagem foi considerada inadequada à estratégia japonesa, pois poderia reduzir 

somente a qualidade negativa com um alto custo de inspeção. 

A busca da satisfação dos clientes exigia que suas necessidades fossem excedidas e, para 

isso, era necessário desenvolver a capacidade de fornecer produtos e serviços cada vez 

melhores. 

Dessa forma, a abordagem baseada no controle e na garantia do desempenho 

estabelecida foi alterada para uma abordagem na qual existe uma contínua melhoria de 

desempenho ao longo do tempo e, em conseqüência, do produto ou do serviço 

fornecido. Assim, a qualidade assumiria um caráter estratégico, tornando-'se uma valiosa 

ferramenta de negócio. 

A qualidade dos produtos (output) é resultado da qualidade dos processos de 

negócio 

A qualidade dos produtos ou serviços de uma empresa é resultado da qualidade dos 

processos usados para gerá-los. Desta forma, a qualidade de um produto vendido 

depende da pesquisa de mercado realizada, do projeto desenvolvido, do planejamento da 

produção, dos insumos e componentes comprados, do processo de produção e, 

finalmente, da distribuição do produto ao cliente final 
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Melhoria contínua dos processos da companhia 

Considerando-se que a qualidade do produto final depende dos processos existentes na 

empresa, para se conseguir a melhoria contínua dos produtos, é necessário obter a 

melhoria contínua dos processos. Esse conceito é muito bem ilustrado pela espiral do 

progresso da qualidade desenvolvida por Juran e mostrada na figura 3. 4. 

/ 
Feedback 

I 
Venda 

Teste de 
inspeção ..........._ 

Pesquisa de 
mercado 

Pesquisa de 
mercado 

Controle do 
processo de 
produção 

-- Desenvolvimento do produto 

~ 
Projeto 
) 

Planejamento para a fabricação __..... 
·Compra 

Figura 3.4. A espiral do progresso em qualidade. 

Fonte: JURAN (1990, p. 113). 

O conceito de melhoria contínua recebe o nome no Japão de Kaizen. De acordo com 

essa abordagem, a melhoria contínua é prioridade máxima dos administradores. Todos os 

aspectos do negócio devem ser continuamente melhorados e todos os defeitos devem ser 

sistematicamente eliminados. 

Outro importante aspecto da qualidade total é o conceito de clientes internos. Os clientes 

internos são as pessoas envolvidas nas diversas etapas de um processo, podendo ·elas 

pertencer à área de produção ou a algum setor administrativo. Considerando-se a 
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empresa como uma cadeia de fornecedores e clientes, é possível aplicar o conceito de 

qualidade negativa e positiva em todas atividades rotineiras da empresa. 

O resultado da aplicação desses conceitos é a melhoria contínua do desempenho da 

empresa, que é fruto da melhoria contínua da qualidade, da redução do tempo de 

obtenção do produto e dos custos de produção e da satisfação dos clientes. 

A melhoria contínua dos processos requer o máximo envolvimento de todas as 

pessoas da empresa 

A participação de um grande número de pessoas da empresa é fundamental para se 

conseguir a melhoria contínua dos processos e, em conseqüência, do seu desempenho. 

As empresas japonesas procuram fazer com que um maior número possível de 

funcionários tenham participação ativa na promoção da melhoria contínua dos processos, 

pois acreditam que ninguém melhor do que eles, profundos conhecedores dos processos, 

para melhorá-los. 

As atividades de melhorias requerem treinamento e organização 

Os japoneses consideram que as empresas devem fazer significativos investimentos em 

educação e treinamento para que efetivas melhorias na performance do negócio possam 

ser obtidas com uma boa relação de custo/beneficio. Além disso, é necessário cuidado 

com todo o processo de geração de idéias. 

As idéias não são consideradas boas se apenas estão na forma de propostas; é necessário 

que projetos sejam elaborados, que as vantagens possíveis de serem alcançadas e que as 

mudanças que deverão ser realizadas estejam discriminadas. 

De acordo com MERLI (1993), as empresas japonesas líderes utilizam entre 5 e 10% do 

tempo de trabalho de seus funcionários para treinamento. 

Os resultados mais importantes em melhoria são derivados de sua capacidade de 

envolver toçlos os níveis da companhia na melhoria de processos, concentrando seus 

esforços em prioridades operacionais do negócio. Para isso, é necessária uma 

organização especial e um método apropriado. Os japoneses chamam esta abordagem 
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organizacional de administração de políticas (diretrizes), e o método é chamado 

desdobramento de políticas (em japonês Hoshin Kanri). 

Enfim, os pontos apresentados anteriormente sintetizam, na visão de Merli, a filosofia 

que sustenta a gestão da qualidade total no Japão, ou o TQC japonês, ou ainda o 

Company - Wide Quality Control (CWQC). Os quatro pontos destacados a seguir 

resumem a filosofia da qualidade total apresentada. 

Qualidade Total 

• Completa satisfação do cliente (absoluta prioridade) 
• Qualidade acima de tudo (qualidade como um fator estratégico) 
• Melhoria contínua (o processo básico da companhia) 
• Máximo envolvimento das pessoas da companhia (condição sine qua non) 

Figura 3.5. Qualidade total: as quatro prioridades. 

Fonte: Adaptado de :MERLI (1993, p. 15). 

O modelo japonês 

A estratégia da qualidade total utilizada pelo Japão, apresentada anteriormente segundo 

a visão de Merli, foi adotada pelas empresas japonesas e resultaram em uma série de 

práticas administrativas e métodos cujas utilizações visavam alcançar os objetivos 

fundamentais de satisfação do cliente e melhoria contínua. 

Entre os diversos sistemas e metodologias, destacam-se: administração por diretrizes, 

administração por processos, QFD (Quality Function Deployment), benchmarking, 

círculos de controle de qualidade, as sete ferramentas básicas (lista de verificação, 

histograma, análise de Pareto, estratificação, diagrama de causa e efeito, cartas de 

controle e análise de correlação), as sete ferramentas gerenciais (diagrama de afinidade, 

diagrama de inter-relacionamento, diagrama sistemático, diagrama de matriz, análise de 

dados de matriz, análise PDCA, diagrama de setas), diagrama Cedac, técnicas de 

confiabilidade (FMEA), projeto de experimentos, etc. 

O controle de qualidade japonês, ou o CWQC, é, segundo ISHIKAWA (1993), uma 

nova forma de pensar a respeito da administração. Ainda conforme ISHIKAWA (1993), 
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os Padrões Industriais Japoneses (PIJ) definem controle de qualidade como "um sistema 

de métodos de produção que produz economicamente bens ou serviços de boa qualidade 

atendendo aos requisitos do consumidor. O controle de qualidade moderno utiliza 

métodos estatísticos e é chamado freqüentemente de controle de qualidade estatístico." 

Para MERLI ( 1993 ), uma maneira de sintetizar a abordagem da qualidade total utilizada 

pelas empresas japonesas é descrevê-la como um conjunto de princípios e ações. Os 

princípios são os seguintes: 

• qualidade em primeiro lugar (total satisfação ao cliente) - A qualidade do 

produto é o principal requisito para a satisfação do cliente; 

• market-in (orientação para os clientes) - Os aspectos da qualidade do produto 

exigidos pelos clientes devem ser de conhecimento de todos as pessoas que 

trabalham na empresa; 

• o próximo processo é um cliente - As divisões, os departamentos e as estações 

de trabalho são clientes internos. Os processos de negócio da empresa 

representam uma cadeia composta por clientes e fornecedores, assim, todos os 

funcionários, ou departamentos, devem procurar satisfazer as necessidades do 

próximo colega, ou cliente, que está na posição subseqüente da cadeia; 

• administração por fatos (abordagem científica orientada pelos fatos)- Fatos e 

os dados são o que valem para a administração. Qualquer julgamento sem o 

suporte de documentos que registram as informações a respeito do que melhorar, 

da metodologia a ser utilizada e dos resultados previstos é perda de tempo; 

• controle de processo (planejamento e execução preventivos)- A administração 

da produção deve ser conduzida através de um preventivo controle de processo. 

A administração e o controle do processo de produção devem ser priorizados, 

enquanto o controle do produto acabado deve ser evitado; 

• marketing é fundamental para a qualidade - A qualidade é fortemente 

determinada durante o processo de marketing, pesquisa e desenvolvimento, 

projeto e engenharia de produção; 
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• atenção aos pontos vitais - Uma administração eficiente concentra-se em 

poucos aspectos fundamentais para o negócio, ao invés de despender energia em 

muitos aspectos triviais; 

• ações preventivas para eliminar erros recorrentes- Os problemas recorrentes 

devem ser eliminados através de uma ação sobre suas causas; 

• respeito aos funcionários (total participação) -Os funcionários são o ativo mais 

importante de uma empresa. Sem o envolvimento efetivo das pessoas, não é 

possível criar um ambiente favorável à qualidade total; 

• comprometimento da alta administração - O comprometimento e o 

envolvimento dos altos administradores é fundamental para o sucesso de um 

programa de qualidade total. 

Já as ações necessárias para implementar a qualidade total, ainda segundo 1\.ffiRLI 

(1993), são as seguintes: 

• educação e treinamento nos conceitos e metodologias da qualidade total; 

• padronização das operações; 

• sistemático uso do ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) de Deming; 

• adoção da administração por políticas (diretrizes); 

• uso dos métodos estatísticos; e 

• liderança, auditoria e diagnóstico da alta administração. 

ISHIKAWA (1993), também apresentando a sua versão do modelo japonês, afirma que 

muitas empresas no Japão passaram por um processo de transformação após a aplicação 

da qualidade total e que esta transformação foi baseada em seis categorias ou princípios: 

qualidade em primeiro lugar; orientação para o cliente; o processo seguinte é o cliente; 

usar fatos e dados para fazer apresentações; respeito pela humanidade como uma 

filosofia de administração, e gerenciamento por funções cruzadas. 
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Pode-se observar que, das seis categorias apresentadas por Ishikawa, cmco estão 

contempladas nos princípios descritos a partir da visão de Merli; a única exceção é o 

gerenciamento por funções cruzadas. 

A administração cruzada refere-se à prática administrativa utilizada pelas empresas que 

utilizam comitês ou equipes que reúnem pessoas pertencentes a diferentes funções da 

empresa. Um exemplo seria uma equipe de trabalho formada por cinco pessoas, das 

quais duas pertencem à área de projeto do produto, uma à área de fabricação, uma à área 

de vendas e uma à área de compras. As funções cruzadas ajudam a empresa a trabalhar 

transversalmente, contrariando a prática vertical mais comumente encontrada nas 

empresas. 

A abordagem ocidental 

A competição imposta pelas empresas japonesas às empresas ocidentais, principalmente 

as americanas, nas décadas de setenta e oitenta, em especial na indústria eletrônica e 

automobilística, sustentadas principalmente pela qualidade de seus produtos e pela 

produtividade de seus sistemas produtivos, forçou as indústrias dos diversos países a 

realizarem uma reflexão a respeito de seus sistemas de gestão e, inevitavelmente, a uma 

comparação com o dos japoneses. 

Na ocasião, muitas empresas, buscando eliminar as diferenças de qualidade e custos de 

seus produtos em relação aos fabricados pelos japoneses, iniciaram projetos visando 

implantar os sistemas e os métodos japoneses, como o Just-in-Time, o Total Quality 

Control, o sistema Lean Production, ou simplesmente o Kanban ou os Círculos de 

Controle de Qualidade. Nessas experiências iniciais, houve alguns sucessos e muitos 

fracassos, gerando discussões e pesquisas a respeito do modelo de gestão japonês, de 

seus princípios e técnicas e, principalmente, a respeito da viabilidade de implantação dos 

seus métodos fora do Japão. 

O questionamento relativo à possibilidade de se introduzir os sistemas de gestão 

japoneses em empresas fora do país foi superado como demonstrado, por exemplo, por 

KRAFCIK (1988), que relatou o exemplo dajoint venture realizada entre a Toyota e a 

General Motors em uma planta da GM na Califórnia (NUMMI). Entretanto, conforme 
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destaca ISHIKAWA (1989), as empresas ocidentais que desejarem introduzir o controle 

de qualidade ao estilo japonês (CWQC) devem levar em consideração as diferenças 

sociais existentes entre o Japão e os países do ocidente. 

Ainda segundo ISHIKAWA (1989), em dezembro de 1968, no Décimo Sétimo Simpósio 

de Controle da Qualidade da JUSE, concluiu-se que as diferenças sociais entre o Japão e 

os países ocidentais resultavam em seis distintas características que diferenciavam o 

controle da qualidade japonês do de outros países: 

• no CWQC existia a participação de todos os departamentos e de todos os 

membros da organização; 

• a grande ênfase dada à educação e ao treinamento em controle da qualidade; 

• realização de auditoria em controle da qualidade; 

• a utilização dos Círculos de Controle da Qualidade; 

• utilização de métodos estatísticos elementares e sofisticados; e 

• promoção de atividades relativas ao Controle da Qualidade em âmbito nacional 

através de associações não governamentais (JUSE). 

Para ISillKA W A (1989), as empresas ocidentais que quisessem ser bem sucedidas na 

implementação do controle da qualidade ao estilo japonês deveriam analisar e aplicar as 

seis características citadas anteriormente, ao mesmo tempo em que estabelecem e 

implantam o seu próprio caminho. Na verdade, a aplicação de um programa consistente 

de melhoria da qualidade traz resultados em prazos que variam de dois a dez anos. De 

dois a três anos, na melhor das hipóteses, cinco anos para a média das empresas e, 

algumas vezes, dez anos para se obter um produto com a mais alta qualidade. 

As experiências iniciais das empresas ocidentais na tentativa de introduzir um programa 

de qualidade total ficaram muito aquém do esperado. De acordo com :MERLI (1993), 

observando as experiências das empresas ocidentais na tentativa da introdução da 

qualidade total, é possível identificar duas gerações de programas: os programas ,de 
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primeira geração implementados pelas empresas líderes americanas no período de 1976 a 

1984, e pelas empresas líderes européias de 1982 a 1986. 

A abordagem da primeira geração limitou-se à introdução de programas de melhoria, 

além disso, dois outros fatos foram marcantes. Em primeiro lugar, os programas foram 

administrados por um comitê ou por facilitadores, que em algumas empresas originaram 

mais uma nova especialização (função). O outro aspecto a ser destacado é a tentativa de 

introdução da Qualidade Total através de pacotes de treinamento, relatórios, sistemas de 

informação etc, seguindo a tradicional cultura taylorista americana. 

Algumas empresas, percebendo que os pacotes oferecidos não resultavam em rápidas 

melhorias da qualidade e da confiabilidade de seus produtos, buscaram resolver seus 

problemas utilizando uma abordagem mais técnica, como por exemplo, o uso de FMEA. 

Os resultados obtidos pelas empresas que introduziram programas de primeira geração 

foram variados dependendo do enfoque adotado. Algumas empresas enfatizavam os 

aspectos culturais enquanto outras acentuavam os aspectos técnicos. O que existiu de 

comum nesses programas foi o fato de que, embora capazes de registrar algum 

progresso, eles necessitavam de contínua revitalização. 

MERLI (1993) resume as dificuldades encontradas pela primeira geração de programas 

da seguinte maneira: 

• abordagens excessivamente genéricas; 

• abordagens muito filosóficas ou muito técnicas; 

• abordagens concentradas em rúveis hierárquicos inferiores; 

• abordagens não gerenciadas pelos executivos e administradores de linha; 

• abordagens não focadas na melhoria das atividades prioritárias para o negócio da 

empresa; 

• abordagem não integrada administrativamente; 

• abordagens não consideradas prioritárias; e 
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• abordagens baseadas exclusivamente em grupos de melhoria. 

Já os programas de segunda geração apresentam dois pontos em comum. Em primeiro 

lugar, são elaborados e desenvolvidos a partir de uma abordagem ampla (global). Em 

segundo lugar, as empresas que introduziram esses programas obtiveram expressivos 

resultados em prioridades competitivas como custo, serviço, qualidade e tempo de 

chegada ao mercado. 

As características comuns aos programas de qualidade total introduzidos pelas 

companhias, segundo MERLI (1993), são as seguintes: 

Liderados pelos altos administradores - Os administradores são os pnnctpru.s 

proponentes do programa e não têm uma participação apenas formal ou um 

envolvimento simples, eles exercem uma ativa liderança do programa; 

Projetados internamente- As empresas perceberam que a Qualidade Total não pode 

ser conseguida simplesmente através da compra de um pacote fechado, é necessário 

projetar e desenvolver um modelo de referência próprio p~a pôr em prática seus planos; 

Desenvolvidos através de um plano multianual - Para que o programa se desenvolva 

conforme o planejado, é necessário o estabelecimento de um plano multianúal, articulado 

em etapas com objetivos preestabelecidos cujo cumprimento será controlado e 

administrado; 

Apresentam resultados melhores no curto prazo - Embora a introdução de um 

Programa de Qualidade Total apresente resultados efetivos apenas no longo prazo, 

experiências de empresas americanas bem sucedidas apontam para seis ou sete anos. É 

importante o desenvolvimento de projetos pilotos ou pesquisas em áreas específicas que 

gerem resultados concretos num prazo de oito a nove meses. Esses resultados serão 

importantes tanto para a economia da empresa quanto para afirmar a confiança das 

pessoas no projeto; 

Integrados .ao sistema administrativo - As empresas líderes têm integrado tudo ou 

partes dos mecanismos administrativos da qualidade total em sua organização; 
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Ênfase na cultura do marketing-in e na cadeia interna de fornecedor-cliente -Esses 

aspectos devem fazer parte da cultura da empresa e são fundamentais para a qualidade 

total; 

Usam benchmarking- Quando uma empresa quer melhorar um determinado processo a 

primeira referencia a ser pesquisada é o desempenho do principal competidor, entretanto, 

para se buscar a excelência a pesquisa, deve identificar a empresa que tem o melhor 

desempenho no mundo para aquele processo; 

Usam ferramentas de segunda e terceira geração- As empresas lideres não utilizam 

apenas as sete ferramentas básicas e o PDCA, utilizam métodos administrativos 

(ferramentas administrativas) de segunda geração como a gestão por processos e o 

desdobramento de diretrizes (policy deployment) e também os chamados de terceira 

geração caracterizados por atuarem na eliminação da burocracia de relatórios e 

auditorias e reduzir o número de reuniões (Cedac). 

A tabela 3.2 sintetiza as principais características dos programas de primeira e segunda 

geração. 

T b 1 3 2 P a ea rogramas d aqu alidd a e 
Primeira Geração S~nda Ger~ão 

Abordagem • Limitado a programas de melhorias; • Ampla 

• Uso de técnicas de confiabilidade; 

• Ênfase em qualidade assegurada 
Resultados • Muito cultural - não efetivo o • Resultados rápidos em qualidade; 

suficiente; • Significativo resultado global; 

• Somente técnico - limitado a controle • Poderoso resultado administrativo; 
qualitativo/nível estatístico; 

• Os programas de melhoria tinham 
que ser continuamente revitalizados. 

Características • Genérico; • Liderado pelos altos administradores; 

• Muito filosófico ou muito técnico; • Baseado em um modelo desenvolvido 

• Orientado para níveis hierárquicos internamente; 
inferiores; • Desenvolvido em etapas através de um 

• Não gerenciado por executivos e plano multi-anual; 
administradores de linha; • Obtenção de importantes resultados 

• Não orientado para objetivos . em prazos relativamente curtos (2 a 3 
anos); . 

• Integrado ao sistema administrativo; 
• Ênfase no "market in" e na cadeia 

interna de fornecedores/clientes. 

Fonte: Adaptado de MERLI (1993, p. 50). 



119 

3.4. Modelos de Gestão da Qualidade Total 

Os modelos de Gestão da Qualidade Total podem ser utilizados para a avaliação do 

estágio atual da gestão da qualidade de uma empresa, bem como servirem de referência 

para uma organização no desenvolvimento de um programa de qualidade total. 

Os modelos podem ser variados, uma vez que cada empresa pode desenvolver a sua 

própria versão. Conforme destacam MARTINS e TOLEDO (1998), um modelo de 

referência pode ser elaborado a partir das seguintes fontes: 

• principais autores da qualidade total - Deming, Juran, Ishikawa, F eigenbaum , 

Crosby; 

• critérios de um prêmio de qualidade do país - Prêmio Nacional da Qualidade 

(PNQ), no Brasil; Prêmio Malcolm Baldrige nos Estados Unidos da América; 

Prêmio Deming no Japão, ou o Prêmio Europeu da qualidade; 

• modelos de sistemas de garantia da qualidade - conforme os propostos pelas 

normas da série ISO 9.000; 

• modelos de gestão para a qualidade total - como o proposto pela JUSE (Union 

ofJapanese Scientists and Engineers). 

Deve-se destacar a relevância dos autores apontados acima, cujos pnnc1prus 

ensinamentos foram desenvolvidos em tópico anterior. Muitos modelos existentes como 

o PNQ, o Malcolm Baldrige e o próprio CWCQ têm como referências os estudos desses 

autores, em especial Deming e Juran. 

Como já se descreveram os principais ensinamentos dos chamados "gurus da qualidade" 

e também se fez uma discussão apropriada sobre a importância que o modelo japonês 

(CWCQ) possui, são apresentados a seguir alguns dos principais modelos de referência 

ocidental. Optou-se por descrever sinteticamente o Modelo do Prêmio Nacional 

Americano por ser muito conhecido, ser referência para grandes empresas americanas e 

por ter sido a base da construção do modelo brasileiro, o PNQ. Também se apresenta o 

modelo europeu por seu reconhecimento e sua ampla utilização em grandes corporações 
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de um continente economicamente importante. Finalmente, são tecidas considerações a 

respeito do PNQ por representar o critério de excelência utilizado no Brasil. 

3.4.1. O prêmio Malcolm Baldrige 

No início dos anos oitenta, o governo e importantes líderes industriais norte-americanos 

estavam cientes da necessidade da melhoria do desempenho das indústrias daquele país 

para competir no mercado internacional. De acordo com DECARLO e STERETT 

(1990), com o objetivo de incentivar a melhoria da produtividade e da competitividade 

das empresas americanas, em outubro de 1982 o Presidente Reagan assinou uma 

legislação ordenando um estudo nacional a respeito do tema. 

Nos anos subseqüentes, foram realizadas e divulgadas diversas pesquisas comparando as 

empresas americanas às de outros países, principalmente as japonesas. Ocorreram 

também inúmeras reuniões e conferências reunindo dirigentes industriais, acadêmicos e 

profissionais ligados a instituições governamentais, onde se discutiam a situação das 

indústrias americanas, as necessidades de melhoria e possíveis ações a serem 

implementadas. 

Todo esse movimento culminou na criação do Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm 

Baldrige (MBNQA), que se deu oficialmente em agosto de 1987, através de um ato 

assinado pelo então presidente norte-americano Ronald Reagan. Conforme destacam 

DECARLO e STERETT (1990), a assinatura do ato foi parte de uma campanha nacional 

de melhoria da qualidade de produtos e serviços dos Estados Unidos, feita em 

cooperação por empresas e governo. 

Para BUSH e DOOLEY (1989), o Prêmio Malcolm Baldrige tem como objetivo 

promover a conscientização das empresas em relação à qualidade, reconhecer os 

resultados obtidos em qualidade pelas empresas e divulgar as estratégias bem sucedidas 

baseadas na qualidade. 

Os critérios de excelência do Prêmio, conforme o BALDRIGE NATIONAL QUALITY 

PROGRAM (200 1 ), foram estabelecidos tendo como referência um conjunto de 

fundamentos. Estes fundamentos, descritos a seguir de forma sintética, formam uma base 
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que integra as necessidades-chave do negócio com uma estrutura de trabalho orientada 

para os resultados. 

Liderança 

Os altos administradores da organização necessitam definir direções a serem seguidas 

pela empresa e criar uma orientação ao cliente com valores bem definidos, visando 

atender as expectativas dos stakeholders (clientes, funcionários, acionistas, fornecedores 

e a comunidade/sociedade). 

Os líderes precisam assegurar a criação de estratégias, sistemas e métodos que 

possibilitem a obtenção da excelência, estimulando a inovação e gerando conhecimentos 

e competências. Além disso, os altos administradores devem estimular a participação, o 

aprendizado e a criatividade de todos os funcionários. 

Excelência orientada ao cliente 

A qualidade é, na verdade, um julgamento realizado pelos clientes. Desta maneira, a 

qualidade de um produto ou serviço deve ser avaliada a partir da consideração de todas 

as características que adicionam valor ao cliente e, portanto, contribuem para a sua 

satisfação. A excelência orientada ao cliente exige o entendimento dos desejos atuais dos 

clientes, bem como a antecipação de suas futuras necessidades e das novidades que o 

mercado venha a oferecer. 

Uma organização orientada ao cliente não tem seus objetivos centrados apenas nas 

características de um produto ou serviço que atendam as necessidades básicas dos 

clientes. Adicionalmente, busca desenvolver características que o diferenciam do 

competidor, como, por exemplo, rapidez na entrega, relacionamento especial, 

combinação do oferecimento de produtos e serviços, etc. 

Dessa forma, excelência orientada ao cliente é um conceito estratégico, direcionado à 

retenção do .. cliente, a ganhos de participação de mercado e a produção. Para alcançar 

esses objetivos, é necessário que a empresa seja sensível às mudanças de mercado e aos 

fatores que resultam na satisfação dos clientes. Atenção aos· competidores e rápidas e 
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flexíveis respostas às necessidades de mercado, também, são fundamentais para a 

orientação da qualidade ao cliente. 

Aprendizagem organizacional e pessoal 

A obtenção de mais altos níveis de desempenho dos negócios requer o desenvolvimento 

da aprendizagem organizacional e pessoal. Aprendizagem organizacional requer 

melhoramento contínuo das abordagens existentes e adaptação às mudanças, resultando 

em novos objetivos ou novas abordagens. O aprendizado necessita fazer parte da 

maneira como a organização opera. Isso significa que o aprendizado está presente 

regularmente no dia-a-dia; é praticado individualmente, em grupo e em nível 

organizacional; resulta em problemas resolvidos a partir de suas origens; é focado no 

compartilhamento do conhecimento por toda a organização; e é dirigido por · 

oportunidades de realizar mudanças para melhor. As origens de melhoria e aprendizado 

incluem: P&D, idéias dos trabalhadores, benchmarking, pesquisas junto aos clientes, etc 

O aprendizado organizacional pode resultar em: aumentar a percepção de valor pelo 

cliente através de produtos e serviços novos e melhorados; desenvolver novas 

oportunidades de negócio; reduzir custos; melhorar a rapidez das respostas ao mercado; 

aumentar a produtividade e a eficácia do uso dos recursos; e melhoria do desempenho da 

organização no que se refere ao cumprimento de suas responsabilidades públicas. 

O sucesso dos funcionários depende de existirem oportunidades para o seu aprendizado 

e prática de novas habilidades. A organização necessita investir na capacitação dos 

funcionários através de educação, treinamento e outras oportunidades de contínuo 

desenvolvimento. A aprendizagem pessoal pode resultar em: funcionários mais satisfeitos 

e mais versáteis; aprendizagem organizacional interfuncional; e um ambiente propício à 

inovação. 

Valorização dos funcionários e parceiros 

O sucesso da organização depende dos conhecimentos, das habilidades, da criatividade e 

da motivação de seus funcionários e parceiros. Valorizar os funcionários significa 

comprometer-se com sua satisfação, desenvolvimento e bem-estar. Isso envolve maior 
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flexibilidade e alto desempenho nas práticas de trabalho para funcionários que atuam em 

variados locais de trabalho e têm diferentes necessidades familiares. 

As organizações necessitam desenvolver parcerias internas e externas para atingir as 

metas da organização. As parcerias internas podem se referir a acordos com sindicatos 

relativos a desenvolvimento profissional dos trabalhadores, a treinamentos funcionais ou 

a novas formas de organização do trabalho. Além disso, essas parcerias também 

envolvem a criação de redes de relacionamento entre unidades de trabalho para melhorar 

a flexibilidade, a responsabilidade e facilitar o compartilhamento de conhecimento. 

As parcerias externas podem ser realizadas com diversos tipos de organizações como, 

por exemplo, instituições de ensino e de pesquisa, clientes, fornecedores, etc. Essas 

parcerias resultam em diferentes beneficios como a capacitação dos funcionários, o 

desenvolvimento de novos produtos, a melhoria de processos, o acesso a novos 

mercados, a redução de custos, o aumento da flexibilidade, etc. As parcerias externas 

também podem permitir a combinação das competências da organização com as 

competências complementares dos parceiros. 

O horizonte das parcerias, tanto internas quanto externas, deve ser de longo prazo e os 

beneficios obtidos a partir delas devem ser mútuos. Esses aspectos são fundamentais 

para a efetivação de um relacionamento desse tipo. 

Agilidade 

O sucesso no mercado global demanda agilidade ou capacidade de realizar rápidas 

mudanças e flexibilidade. Nesse ambiente, o ciclo de introdução de novos produtos, o 

tempo de resposta aos anseios dos clientes e a flexibilidade no atendimento do mercado 

são fatores críticos para o sucesso de uma organização. Essas melhorias requerem, 

freqüentemente, a simplificação da unidade de trabalho e de processo e/ou habilidade 

para mudar rapidamente de um processo para outro. Trabalhadores treinados em 

diversas funções são ativos fundamentais para a organização. 

Um dos principais fatores de sucesso das empresas atualmente é o tempo do ciclo 

projeto-introdução de um novo produto. Para atender rapidamente as demandas do 
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mercado, é necessário integrar todas as atividades compreendidas entre a criação do 

produto/ serviço e a comercialização (engenharia simultânea). 

Foco no futuro 

No ambiente competitivo atual, o foco no futuro requer o entendimento dos fatores que 

afetam o negócio e o mercado no curto e no longo prazo. Para que uma empresa detenha 

a liderança de mercado ou, mesmo, possua significativa participação de mercado é 

necessária uma segura orientação para o futuro e disposição de manter um compromisso 

de longo prazo com os stakeholders. 

A organização deve antecipar diversos fatores em seu planejamento estratégico tais 

como: novas oportunidades de negócios, expectativas dos clientes, mudanças 

tecnológicas, mudanças estratégicas dos concorrentes, expectativas da sociedade, etc. Os 

planos de curto e de longo prazo, os objetivos estratégicos e a alocação de recurso 

devem refletir essas influências. 

Administrando para a inovação 

Inovação significa realizar mudanças para melhorar produtos, serviços e- processos de 

uma organização e criar novos valores para os stakeholders. A inovação não deve ficar 

restrita às áreas de pesquisa e desenvolvimento, mas envolver todos os aspectos do 

negócio e todos os processos. A organização deve ser administrada de modo que a 

inovação se tome parte da cultura da organização e esteja integrada ao trabalho diário. 

Administração por fatos 

As organizações necessitam realizar medidas e análises de desempenho. Tais medidas 

têm origem na estratégia da empresa e fornecem informações a respeito de produtos, 

processos-chave e resultados. 

Muitos dados e informações são necessários para possibilitar um processo de análise 

apurado que gere subsídios para tomadas de decisões e geração de melhorias 

operacionais. Deve-se destacar que a seleção das medidas (indicadores) é um fator 
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fundamental para a melhoria de desempenho. Os indicadores selecionados devem 

representar os fatores que conduzem à geração de valor para o cliente, gerem melhorias 

operacionais e resultem em melhor desempenho financeiro. 

Responsabilidade pública e cidadania 

Os administradores das organizações devem estar cientes de suas responsabilidades para 

com a sociedade. Essas responsabilidades estão relacionadas aos comportamentos 

básicos da organização com relação aos seguintes fatos: ética nos negócios, proteção da 

saúde pública, segurança e proteção do meio ambiente. 

Praticar a cidadania exige liderança e apoio aos propósitos públicos mais importantes. 

Dessa forma, os objetivos da organização podem incluir a melhoria da educação e dos 

cuidados com a saúde da comunidade, excelência ambiental, conservação de recursos, 

serviços comunitários, etc. Além disso, a corporação também deve influenciar outras 

organizações, públicas ou privadas, a compartilhar seus propósitos. 

Foco nos resultados e na criação de valor 

As medidas de desempenho de uma organização necessitam ser focadas em resultados

chave que avaliem o valor gerado aos stakeholders. Criando valor para os stakeholders, 

a organização constrói lealdade e contribui para o desenvolvimento econômico. O 

planejamento estratégico da organização deve explicitar principais exigências dos 

stakeholders para assegurar que planos e ações que contemplem os diferentes requisitos 

existentes não gerem adversidades. 

Perspectiva sistêmica 

O Critério Baldrige tem uma perspectiva sistêmica para a administração da organização 

visando atingir a excelência. O sucesso administrativo requer a compreensão da 

organização como um conjunto, apoiado em requisitos-chave para o negócio que 

incluem objetivos estratégicos e planos de ações. Além disso, é necessário um 

alinhamento entre os requisitos do critério que pode ser verificado através da utilização 

de medidas ou indicadores de desempenho. 
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Uma atenta observação dos conceitos e valores sob os quais o modelo de excelência 

americano foi desenvolvido, revela a influência dos ensinamentos dos principajs 

pesquisadores da qualidade já destacados nesse trabalho. Em outras palavras, pode-se 

verificar que os aspectos descritos acima estão em consonância com os princípios através 

dos quais se desenvolveu o modelo de gestão da qualidade no Japão que, por sua vez, 

teve em Deming e Juran suas principais fontes de inspiração. 

Os conceitos e valores que sustentam os critérios de excelência estão reunidos em sete 

categorias: Liderança; Planejamento estratégico; Foco no cliente e no mercado; 

Informação e análise; F oco nos recursos humanos; Administração de processos; e 

Resultados dos negócios. 

A figura 3.6 mostra a estrutura do prêmio americano, que é composta por três elementos 

básicos: Perfil organizacional, Sistema e informação e Análise. O perfil organizacional 

(topo da figura) define o contexto no qual a empresa opera. Seu ambiente, 

relacionamentos-chave de trabalho e desafios estratégicos servem como um guia para o 

sistema administrativo. 

Critério de L\celêneia do Prêmio \lakolm Baldril:!(': l·ma Per..,prrth a Siq(·mica 

.· ...... ·>·. 

Perfil Organizacional: 
Ambiente, Relacionamento e Desafios 

.·. .:2::::<: 
Pláilejmneiiro 
ESt~~Co 

· .. · R~~~~·do 
Neg~():• 

Figura 3.6. Estrutura do Prêmio Malcolm Baldrige. 

Fonte: Baldrige National Quality Program (2001). 
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O sistema é composto por seis categorias (centro da figura) que definem a organização, 

suas operações e seus resultados. As categorias um, dois e três representam a tríade da 

liderança, destacando a importância de uma liderança focada na estratégia e nos clientes. 

As categorias cinco, seis e sete representam a tríade do resultado, na qual os funcionários 

responsáveis pela execução do trabalho na organização e os processos-chave geram os 

resultados do negócio. 

A seta horizontal no centro liga a tríade da liderança à tríade dos resultados, indicando a 

importância da liderança para os resultados do negócio. As setas localizadas na parte 

superior da figura representam a importância da reavaliação no sistema administrativo. 

As informações e as análises (categoria 4) são críticas para a administração da 

organização e para, de fato, ter-se um sistema voltado à melhoria de desempenho e da 

competitividade. Deve-se destacar ainda que os componentes relacionam-se entre si, 

como representado pelas setas internas à figura. 

Cada critério é desdobrado em itens de avaliação que são utilizados para a análise do 

sistema de gestão das empresas que concorrem anualmente ao prêmio norte-americano 

de excelência em qualidade. Maiores detalhes em relação aos critérios e ao sistema de 

avaliação e pontuação podem ser obtidos junto ao National Institute of Standards and 

Technology. 

3.4.2. O modelo europeu 

A Fundação Européia para a Gestão da Qualidade (European Foundation for Quality 

Management- EFQM) foi criada em setembro de 1988 pelos presidentes das quatorze 

maiores empresas da Europa com o endosso da Comunidade Européia. Atualmente, 

possui como membros pessoas de empresas, de institutos de pesquisas e de renomadas 

universidades européias. 

Os objetivos da EFQM são definidos como os seguintes: 

• Estimular e assistir as organizações européias na melhoria de suas atividades para 

alcançarem a excelência na satisfação de clientes e funcionários, no impacto 

social e nos resultados dos negócios; e 
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• Oferecer suporte aos administradores das organizações européias para acelerar o 

processo de introdução da gestão da qualidade total. 

De acordo com a EFQM (200 1 ), as organizações, independentemente de seu porte ou 

setor, necessitam estabelecer um sistema administrativo apropriado e, o seu Modelo de 

Excelência é uma ferramenta que ajuda as empresas avaliarem o seu posicionamento em 

relação à excelência e a entenderem as diferenças existentes estimulando-as na procura 

de soluções. 

Ainda segundo a EFQM (200 1 ), o modelo proposto possui uma estrutura de trabalho 

não prescritiva que reconhece a existência de diferentes abordagens para se obter uma 

posição de excelência sustentável. Internamente a essa abordagem não prescritiva, 

existem alguns fundamentos que sustentam o modelo do EFQM. Esses fundamentos são, 

em grande parte, semelhantes aos que sustentam o prêmio americano, possuindo, 

entretanto, algumas particularidades na forma de apresentação. Dessa forma, a seguir, 

descrevem-se de maneira resumida os fundamentos do prêmio europeu. 

Orientação para os resultados 

Para se obter a excelência, é necessário satisfazer as necessidades dos stakeholders 

(funcionários, clientes, fornecedores, acionistas e a sociedade em geral). 

Foco no cliente 

A focalização nas necessidades atuais e potenciais dos clientes resulta na obtenção da sua 

lealdade e na retenção e ampliação da participação de mercado. 

Liderança e constância nos propósitos 

O comportamento dos lideres da organização cna uma unidade de propósito 

internamente à organização e um ambiente no qual a organização e suas pessoas podem 

se superar. 
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Administração por processos e fatos 

As organizações são mais eficazes quando todas as atividades e suas relações são 

entendidas e sistematicamente administradas, e, além disso, quando as decisões relativas 

a melhorias das atuais e planejadas operações são realizadas a partir de fidedignas 

informações. 

Desenvolvimento e envolvimento das pessoas 

O potencial das pessoas que trabalham em uma organização é mais bem explorado 

quando os valores são compartilhados e a cultura da confiança prevalece encorajando o 

envolvimento de todos. 

Aprendizagem, inovação e melhoria contínua 

O desempenho da organização é maximizado quando é baseado no gerenciamento e no 

compartilhamento dos conhecimentos, interno a uma cultura de aprendizado, inovação e 

melhoria contínua. 

Desenvolvimento de parcerias 

Uma organização é mais eficaz quando tem relações nas quais prevalece o beneficio 

mútuo, construído com base na confiança, no compartilhamento do conhecimento e na 

integração com seus parceiros. 

Responsabilidade pública 

Os interesses de longo prazo da organização e de suas pessoas devem ser alcançados a 

partir de uma abordagem ética que exceda as expectativas e regulamentações da 

comunidade. 

Os fundamentos apresentados formam uma base de sustentação para o Modelo de 

Excelência da EFQM, que possui em sua estrutura nove critérios: Liderança; Políticas e 

estratégias; Pessoas; Parcerias e recurso; Processos; Resultados com os clientes; 
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Resultados com as pessoas; Resultados da sociedade; e Resultados com indicadores de 

desempenho-chave. 

Esses critérios são divididos em dois grupos. No primeiro, formado pelos critérios de um 

a cinco, encontram-se as capacitações que a empresa deve desenvolver no que diz 

respeito à liderança da. alta administração, à elaboração e implementação de política~ e 

estratégias, ao gerenciamento dos recursos humanos, à administração de seus parceiros 

externos e dos recursos internos e o projeto, administração e melhoria de seus processos. 

No segundo grupo, de seis a nove, estão explícitos os resultados que se espera alcançar 

em relação às pessoas, aos clientes, à sociedade e, em conseqüência, ao desempenho da 

organização refletido em indicadores de desempenho. A figura 3. 7 ilustra a estrutura do 

Modelo de Excelência Europeu. 

Deve-se destacar ainda, como mostra a figura acima, que o modelo tem uma natureza 

dinâmica salientada pelas flechas. A inovação e a aprendizagem contínuas alteram as 

capacitações, que, por sua vez, geram novos resultados, que são apurados e avaliados 

gerando novo ciclo de aprendizado, inovação, capacitação e resultado e assim 

sucessivamente. 

Liderança 

Pessoas 

Processos 

Resultado 
Pessoas 

Figura 3. 7. O modelo de excelência europeu. 

Fonte: EFQM (2.001). 

Resultados 
Indicadores 

de 
Desempenho 

Chaves 
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Os critérios apresentados em cada retângulo da figura 3. 7 são utilizados para avaliar o 

progresso da organização na busca pela excelência. Assim como no modelo americano, 

os critérios apresentados são desdobrados em itens. Cada item possui um conjunto de 

questões a ser considerado no momento em que a avaliação estiver sendo realizada. 

Maiores detalhes em relação à sistemática de pontuação podem ser obtidos junto a 

EFQM. 

3.4.3. O modelo brasileiro 

A Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ) é a entidade que realiza a 

avaliação e a premiação das empresas brasileira com base nos critérios de excelência em 

gestão da qualidade. De acordo com a FPNQ (2001, p. 6), "a sua missão é promover a 

conscientização para a qualidade e a produtividade das empresas produtoras de bens e 

serviços e facilitar a transmissão de informações e conceitos relativos às práticas e 

técnicas modernas, e bem sucedidas, da gestão da qualidade, inclusive com relação aos 

órgãos da administração pública, através do prêmio nacional da Qualidade." 

O PNQ realizou seu primeiro processo de premiação em 1992. Naquele ano, utilizaram

se integralmente os critérios do Prêmio Malcolm Baldrige; já nos anos subseqüentes 

foram incorporados melhorias a partir da análise dos critérios e contato com as 

fundações dos prêmios europeu, canadense, suíço e francês. Além disso, ao longo dos 

anos, o PNQ tem acompanhado a evolução dos critérios do prêmio americano. 

O modelo atual do PNQ foi concebido com base nos seguintes fundamentos: Gestão 

centrada nos clientes; Foco nos resultados; Comprometimento da alta administração; 

Responsabilidade social; Valorização das pessoas; Visão de futuro de longo alcance; 

Gestão baseada em processos e informações; Ação pró-ativa e resposta rápida; e 

Aprendizado contínuo. Como pode ser observado, esses fundamentos são similares aos 

valores e conceitos utilizados pelos modelos norte-americano e europeu. 

Os fundamentos apresentados no parágrafo anterior sustentam o Modelo de Excelência 

do PNQ, representado na figura 3.8, que possui em sua estrutura sete critérios: 

Liderança; Estratégias e planos; Clientes e sociedade; Informações e conhecimento; 

Pessoas; Processos; e Resultados da organização. 



3 
Clientes e 
Sociedade 

2 
Estratégias e Planos 

7 
Resultados da 
Organização 

Figura 3.8. Modelo de excelência do PNQ. 

Fonte: FPNQ (2001). 
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De acordo com a FPNQ (2001), a figura procura representar a organização e séus 
\ ' 

elementos (critérios de excelência) ínteragindo com o ambiente de forma harmônica e 

sincronizada. Os clientes e a sociedade fazem parte da figura central do modelo. Os 

clientes são a razão de ser da organizaçãp que deve criar o valor necessário para 

conquistá-los e retê-los, além de satisfazer as, necessidades da sociedade contribuindo 

para a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento da comunidade ao seu redor. 

t 
A equipe de liderança estabelece os vaJores e as diretrizes da organização, vivencia os. 

fundamentos, impulsionando, com seu e'femplo, a disseminação da excelência na ,,. 
organização. As estratégias são formuladas e desdobradas etp planos de ação, para o 

curto e longo prazos, servindo como referência para a tomada de decisões e .aplicação de 

recursos. Às pessoas que compõem a for.ça.de trabalho, capacitadas e satisfeitas, atuando 

em um ambiente propício à consolidação da eultura da excelência, buscam criar valor 

para os clientes e contribuir para a preservação do eco.ssistema e para o desenvolvimento 

da comunidade. Os resultados servem para o acompanhamento do desempenho da 
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organização e para eventuais correções de rumos ou reforço de ações implementadas. 

Finalmente, a experiência acumulada e o aprendizado adquirido constituem a memória 

histórica da organização e sua principal fonte de melhoria e inovação. 

Assim, com a apresentação dos modelos de gestão americano, europeu e brasileiro, 

completa-se a revisão teórica a respeito da gestão para a qualidade total. No capítulo 

seguinte, apresenta-se um panorama da indústria de revestimentos cerâmicos. 
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4. A INDÚSTRIA DE CERÂMICA PARA REVESTIMENTOS 

Neste capítulo pretende-se elaborar um quadro geral a respeito da indústria de 

revestimentos cerâmicos. Inicialmente, faz-se uma caracterização do segmento 

apresentando os produtos, os processos de fabricação utilizados e os principais 

elementos que atuam na cadeia de produção e comercialização. Em seguida apresentam

se as principais características do mercado mundial destacando-se os mercados 

consumidores mais importantes, os principais países produtores, os países que mais 

exportam e os que mais importam. Finalmente, descreve-se a indústria brasileira 

destacando-se a capacidade instalada, a produção, a distribuição regional da capacidade 

instalada e do consumo, o comportamento das vendas no mercado interno e externo, e 

os principais destinos das exportações brasileiras. 

4.1. Caracterização do Segmento 

De acordo com NORTON (1973), os arqueólogos utilizam os fragmentos de cerâmica 

encontrados em suas escavações para determinar o padrão cultural das pessoas que 

habitaram um determinado lugar na história da civilização. Este fato ilustra a 

longevidade da utilização de produtos cerâmicos pelo homem, tese que é reforçada pelo 

estudo da história do processo técnico, segundo o qual alguns objetos e processos datam 

do começo da Era Cristã na Itália e na China. 

A definição mais ampla de cerâmica, de acordo com JONES e BERARD (1972), é 

aquela que a classifica como produto feito de mineral natural ou sintético. A Associação 

Brasileira de Cerâmica (ABC) denomina como cerâmicas todos os materiais ou 

produtos químicos inorgânicos, excetuando os metais e suas ligas, de emprego em 

engenharia, que são produzidos geralmente pelo tratamento em temperaturas elevadas. 

Entretanto, a definição mais aceita nos Estados Unidos da América, conforme 

ZANOTTO e PANDOLFELLI (1992), é que cerâmicas são materiais inorgânicos, não 

metálicos, cuja produção e/ou aplicação envolve tratamento térmico. 

De acordo com COELHO ( 1996), as cerâmicas ainda podem ser divididas em dois 

grupos: cerâmicas tradicionais e cerâmicas avançadas. As cerâmicas tradicionais 

utilizam matérias-primas naturais em seus produtos e são de desenvolvimento e 

utilização mais antiga. Entre os produtos originários da cerâmica tradicional, 
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encontram-se: telhas, tijolos, revestimentos cerâmicos, louças sanitárias, louças de 

mesa, etc. As cerâmicas avançadas são classificadas em função de suas propriedades 

elétricas e magnéticas, térmicas, mecânicas, ópticas, químicas, biológicas e nucleares 

(COELHO, 1996). Como exemplos de cerâmicas avançadas, destacam-se as cerâmicas 

eletrônicas (isolantes, semicondutores), as cerâmicas magnéticas (ferrites) e as 

cerâmicas ópticas (fibras ópticas, materiais para laser). 

Os revestimentos cerâmicos, objeto deste trabalho, como já foi mencionado, fazem parte 

da chamada cerâmica tradicional. Assim como outros produtos cerâmicos, sua utilização 

tem origem bastante remota. Entretanto, conforme destacam SOUZA e SILVA ( 1993), 

inicialmente a utilização desse tipo de produto estava associada apenas às edificações, 

especialmente residências luxuosas, pois a produção era artesanal e o preço elevado. 

Somente após a Segunda Guerra Mundial é que se desenvolveu a produção em grande 

escala de caráter industrial, tomando-se esse produto acessível às camadas de menor 

renda. 

O desenvolvimento tecnológico da indústria, no que diz respeito a produto e a processo, 

permitiu que ele adquirisse características como resistência à abrasão, impermeabilidade 

e estética, que tomaram sua utilização em construções cada vez maior. Essas 

características, aliadas à facilidade de limpeza que o produto apresenta, fizeram com 

que sua utilização ocorresse primeiro em locais que necessitassem um rigor elevado no 

que diz respeito à higiene, como em cozinhas e banheiros de residências, bares, 

restaurantes, indústrias etc. Posteriormente, seu uso foi expandido atingindo ambientes 

hospitalares, fachadas de edificios e outros cômodos de residências como garagens, 

salas, quartos, etc. 

Os revestimentos ainda podem ser classificados em dois grupos: azulejos e ladrilhos. Os 

azulejos são utilizados para revestir paredes e constituem-se de um corpo cerâmico 

branco recoberto numa das faces por uma camada vítrea que pode possuir ou não 

decoração. 

Os revestimentos utilizados para cobrir pisos são chamados de ladrilhos. De acordo com 

seu uso, devem apresentar resistência mecânica e resistência à abrasão adequadas. 

Apresentam diferentes padrões de cores e de decorações, sendo utilizados, já há alguns 

anos, também como revestimento de paredes. 
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De acordo com PASCHOAL e PASQUALINI (1997), tendo em vista o processo de 

produção, os revestimentos cerâmicos podem ser classificados, conforme sua 

conformação, em extrudados ou prensados; ou, em função do tipo de tratamento 

térmico, em biqueima e monoqueima. Ainda, em função de suas características de 

absorção de água, os revestimentos são classificados em cinco tipologias: porcelanato, 

grés, semi-grés, semi-poroso e poroso. Os revestimentos classificados como porcelanato 

absorvem menos água e têm maior resistência a impactos, enquanto os revestimentos 

chamados de porosos apresentam o maior índice de absorção de água e têm a menor 

resistência a impactos. 

As matérias-primas utilizadas para a produção de revestimentos, conforme SOUZA e 

SILVA ( 1993 ), são naturais argilosas, naturais não argilosas e não naturais. As 

matérias-primas naturais argilosas ( caulinita, ilita, clorita) representam de 30 a 50% da 

composição do produto. As matérias-primas não argilosas são responsáveis pela 

formação do corpo cerâmico (quartzo), pela ~são em um corpo compacto (feldspato) e 

pela estabilidade dimensional (carbonato de cálcio e magnésio). Os esmaltes e corantes 

utilizam-se de matérias-primas não naturais. 

As matérias-primas naturais são encontradas em grande quantidade em jazidas minerais. 

Algumas são exploradas pelas próprias empresas produtoras de revestimento, enquanto 

outras são extraídas por terceiros que fornecem o produto de acordo com especificações 

técnicas predeterminadas. As matérias-primas não naturais são produzidas 

exclusivamente por empresas especializadas nesses produtos. 

As matérias-primas são entregues aos fabricantes britadas em uma granulometria 

apropriada à moagem. De posse delas, as empresas podem iniciar o processo de 

produção, que ocorre nas seguintes etapas: preparação, conformação, secagem, 

processamento térmico e acabamento. 

A preparação é a primeira etapa, sendo realizada através da mistura e moagem das 

matérias-primas por via úmida -ou a seco. Em geral, o processo por via úmida é utilizado 

para massas mais complexas, constituídas de vários componentes, pois permite uma 

melhor homogeneidade da mistura e da granulometria, tendo reflexos diretos na 

qualidade do produto. 
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Posteriormente, na moagem por via úmida, a massa passa por um processo de secagem, 

através de um atomizador (spray drier), que reduz o teor de umidade para cerca de 7%. 

No processo a seco, após a mistura e moagem, a massa é umidificada de maneira a ficar 

com um teor de água de aproximadamente 9%. 

Estando pronta, a massa é conformada através de prensagem ou extrusão. É importante 

salientar que, no processo de prensagem, a massa deverá apresentar um percentual de 

umidade em tomo de 7%, enquanto no processo de extrusão a umidade deverá ser de 

aproximadamente 24%. A conformação através de prensagem é considerada melhor, 

pois possibilita a obtenção de peças com maior estabilidade dimensional. 

Após a conformação, realiza-se uma nova secagem que deixa a peça com um teor de 

umidade de aproximadamente 1%. Esta parte do processo é realizada em secadores 

verticais ou horizontais, que utilizam como principal fonte de energia o gás. 

Conformada e seca, a peça deve ser submetida a um processo de queima, que pode ser 

realizado em uma ou duas etapas. O processo de apenas uma etapa é conhecido como 

monoqueima. Nesse processo, as peças são inicialmente esmaltadas e decoradas para 

posteriormente serem queimadas. A queima é feita a elevadas temperaturas que 

possibilitam a sinterização do corpo cerâmico, a vitri:ficação do esmalte e a estabilização 

das cores. 

No processo de queima em duas etapas, ou biqueima, como é chamado, as peças a verde 

são inicialmente queimadas para depois serem esmaltadas e decoradas. Finalmente, elas 

sofrem uma nova queima para vitrificar o esmalte e estabilizar as cores. 

Os fomos utilizam o gás como fonte de energia, pois, devido a seu alto poder calorífico, 

permite atingir as elevadas temperaturas necessárias à queima das peças cerâmicas. A 

figura 4.1 ilustra o processo de produção dos revestimentos cerâmicos. 

O produto pronto e embalado é armazenado no estoque de produto acabado, sendo 

comercializado através de lojas do próprio fabricante (como é característica das 

empresas italianas e espanholas), lojas especializadas na venda de revestimentos 

cerâmicos, ou ainda revendedores de materiais de construção em geral. 
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Processo de Produção 

Preparação a Úmido Preparação a Seco 

Estoque Estoque 
matéria-prima matéria-prima 

Moagem a úmido Moagem 
35%H:z() 

Secagem Umidificação 
7%Hz0 9%Hz0 

-1 r 
Prensagem ou 

Extrusão 

1 
Secagem 
l%Hz0 

Biqueima 

1 1 
Monoqueima 

l -l 
Queimado Esmaltação 

Biscoito Decoração 

Esmaltação Queima 
Decoração ' 

Queima Embalagem 

Embalagem 

Figura 4.1 Processo de produção de revestimentos cerâmicos. 
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A cadeia de produção e comercialização dos revestimentos envolve uma série de outros 

elementos que têm importante papel no desempenho do sistema. A figura 4.2 retrata os 

principais elementos envolvidos. 

Empresas de 
mineração 
Centrais de 
matérias-primas 

Fornecedores de 
matérias-primas 
sintéticas: fritas, 
esmaltes, 
corantes. 

Fornecedores de 
energia: 
eletricidade, 
GLP, gás 
natural, carvão. 

Fornecedores de 
equipamentos 

Fornecedores de 
embalagem 

.... ... 

...__ 

f--

f--

Empresas 
rodutoras 

Especificações 
Projetistas 
Construtores 
órgãos 
contratantes 

Fabricantes de 
produtos para 
acabamento: 
cimento cola, 

argamassa 

Aplicadores 
construtores. 
Empreiteiros de 
mão-de-obra 

Figura 4.2. Cadeia de produção e comercialização dos revestimentos cerâmicos. 

Fonte: SOUZA et al. In: COELHO (1996, p. 5). 

4.2. O Mercado Mundial de Revestimentos Cerâmicos 

A produção e o consumo de revestimentos cerâmicos, durante a primeira metade deste 

século, estavam concentrados na Grã-Bretanha, Alemanha, Tchecoslováquia e França. 

O volume produzido nesse período, em tomo de 100 milhões de metros quadrados, era 

bastante modesto em comparação aos valores alcançados pelo mercado atualmente. 
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No final da década de 50, a indústria italiana teve um forte crescimento, tomando o país 

um dos principais produtores mundiais, enquanto na Alemanha e na Grã-Bretanha essa 

indústria permaneceu praticamente estagnada. Durante as décadas de 60 e 70, a Itália 

consolidou-se como o maior produtor mundial. 

Na América do Sul, a indústria de revestimento cresceu gradativamente e o Brasil, a 

partir da década de 70, também passou a assumir um lugar de destaque no cenário 

mundial. 

Durante os anos 80, o destaque foi o desenvolvimento da indústria espanhola. O 

principal fator que prejudicava a competitividade dessa indústria na Espanha, até então, 

era a inexistência de gás natural. Com a possibilidade de acesso a esse gás e pesados 

investimentos em tecnologia, adquirida junto a empresas italianas, a Espanha também 

passou a assumir um lugar de destaque no cenário mundial. 

Na Ásia, a indústria de revestimentos desenvolveu-se lentamente durante os anos 80 

através da Indonésia e Tailândia. No final dos anos 80 e início dos anos 90, entrou em 

cena a China que, desde então, passou a desafiar a liderança ocupada pela Itália. 

Nos últimos anos, assim como todos os segmentos industriais, a indústria de 

revestimentos cerâmicos tem sofrido os efeitos da globalização da economia que, ao 

mesmo tempo em que mostra novas oportunidades de mercado, também apresenta 

ameaças às empresas participantes de um dado mercado nacional. Somam-se a esse fato, 

alguns outros aspectos como: o nível de atividade da economia dos países, o 

desenvolvimento de produtos substitutos, o desempenho da indústria da construção civil 

de cada país etc. Mesmo com tantas variáveis afetando o desenvolvimento do setor, a 

produção mundial de revestimentos tem crescido. Esse crescimento deve-se a 

significativos avanços tecnológicos que têm permitido às empresas aumentar a 

produtividade dos seus recursos e melhorar a qualidade dos produtos. 

O consumo mundial de revestimentos cerâmicos no ano de 1998 foi de 

aproximadamente 3. 608 milhões de metros quadrados. Embora esse dado não seja atual, 

mostra a ~plitude do mercado, assim como um significativo crescimento de 95,2% 

com relação ao ano de 1991, quando o consumo mundial era da ordem de 1.848 milhões 

de metros quadrados (ASCER, 1999). Deve-se destacar também a posição ocupada pelo 

Brasil como o principal mercado consumidor em 1998, seguido pela China com uma 
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diferença de aproximadamente 4,5 milhões. O volume consumido pelo Brasil representa 

10,2% do consumo mundial enquanto que a China 1 O, 1%, conforme mostra a tabela 4.1. 

Dentre os principais países consumidores, a Itália, a Rússia e o Japão registraram 

redução do volume consumido no período de 1991 a 1998. Outros países como 

Alemanha, França, Indonésia, Argentina e Portugal, embora tenham apresentado 

aumento no volume consumido, registraram redução na participação relativa no 

mercado mundial. Ao contrário, o Brasil, a China, a Espanha, além de alguns outros, 

aumentaram tanto o volume quanto a participação relativa no mercado. 

Os gráficos 4.1 e 4.2 ilustram a participação dos principais consumidores no mercado 

mundial de revestimentos cerâmicos nos anos de 1991 e 1998, respectivamente. 

Itália 
12,1% 

3,2% 

Gráfico 4 .1. Participação dos 1 O principais países consumidores no 
mercado mundial em 1991. 

Resto dos 
países 
45,3% 

Brasil 
China 
10,1% 

Gráfico 4.2. Participação dos 10 principais países consumidores no 
mercado mundial em 1998. · 



Tabela 4.1. Principais países consumidores (1991-1998). 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998-1991 

Cons. Cota Cons. V ar. Cota Cons. V ar. Cota Cons. V ar. Cota Cons. V ar. Cota Cons .. V ar. Cota Cons. V ar. Cota Cons. V ar. Cota V ar. V ar. 

Países milhões milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual Cons. Cota 
m2, % m2 % % m2 % % m2 % % m2 % % mz % % m2 % % mz % % % % 

!Brasil 148,0 8,0 171,1 15,6 8,3 198,5 16,0 8,4 256,2 29,1 9,5 256,8 0,2 8,9 303,1 18,0 9,6 331,8 9,5 10,4 368,6 11,1 10,2 149,1 2,2 

~h in a 31,5 1,'1 63,1 100,3 3,1 170,4 170,0 7,2 196,8 15,5 7,3 220,7 12,1 7,6 247,5 12,1 7,9 310,7 25,5 9,t 364,1 17,2 10,1 1055,9 8,4 

Espanha 125,4 6,8 144,8 15,5 7,0 162,7 12,4 6,9 180,6 11,0 6,7 197,0 9,1 6,8 188,8 -4,2 6,0 217,9 15,4 6,8 249,7 14,6 6,9 99,1 O, I 

Alemanha 142,5 7, 148,1 3,9 7,2 166,1 12,2 7,1 191,7 15,4 7,1 203,9 6,4 7,0 186,8 -8,4 5,9 195,0 4,4 6,1 199,7 2,4 5,5 40,1 -2,2 

tália 223,4 12,1 211,1 -5,5 10,3 191,8 -9,1 8,2 195,5 1,9 7,2 211,7 8,3 7,3 201,0 -5,1 6,4 187,1 -6,9 5,8 194,9 4,2 5,4 -12,8 -6,7 

EUA 89,5 4,8 97,2 8,6 4, 116 19,3 4,9 121,9 5,1 4,5 127,5 4,6 4,4 144,9 13,6 4,6 165,1 13,9 5,2 177,5 7,5 4,9 98,3 0,1 

Turquia 52,9 2,9 62,2 17,6 3,0 74,3 19,5 3,2 78,1 5,1 2,9 78,7 0,8 2,7 78,6 -0,1 2,5 113,2 44,0 3,5 118,1 4,3 3,3 123,3 0,4 

Taiwan 49,5 2, 54,0 9,1 2,6 63,9 18,3 2,7 99,3 55,4 3'1 
' 

82,7 -16,7 2,9 98,6 19,2 3,1 98,6 0,0 3,1 103,5 5,0 2,9 109,1 0,2 

França 91,4 4,9 88,3 -3,4 4,3 86,6 -1,9 3,7 89,4 3,2 3,3 95,8 7,2 3,3 101,4 5,8 3,2 93,7 -7,6 2,9 101 7,8 2,8 10,5 -2,1 

~éxico 32,1 1,7 36,6 14,0 1,8 57,3 56,6 2,4 68,4 19,4 2,5 53,6 -21,6 1,9 61,8 15,3 2,0 80,0 29,4 2,5 96,6 20,8 2,7 200,9 0,9 

'ndia 22,2 1,2 28,6 28,8 1,4 28,6 0,0 1,2 40,1 40,2 1,5 63,0 57,1 2,2 68,0 7,9 2,2 59,5 -12,5 1,9 90,0 51,3 2,5 305,4 1,3 

~ailândia 29,8 1,6 37,9 27,2 1,8 61,3 61,7 2,6 51,5 -16,0 1,9 63,8 23,9 2,2 74,2 16,3 2,4 62,0 -16,4 1,9 75,9 22,4 2,1 154,7 0,5 

Polônia 27,5 1,0 37,2 35,3 1,3 50,4 35,5 1,6 69,0 36,9 2,2 71,9 4,2 2,0 2,0 

ran 17,4 0,9 22,9 31,6 1,1 32,5 41,9 1,4 36,1 11,1 1,3 44,2 22,4 1,5 47,7 7,9 1,5 43,7 -8,4 1,4 62,3 42,6 1,7 258,0 0,8 

ndonésia 49,2 2,'1 66,1 34,3 3,2 67,8 2,6 2,9 84,3 24,3 3,1 134,1 59,1 4,6 147,4 9,9 4,7 133,3 -9,6 4,2 59,8 -55,1 1,7 21,5 -1,0 

Rússia 60,0 3,, 44,2 -26,3 2,1 48,7 10,2 2,1 57,8 18,7 2,1 59,9 3,6 2,1 66,8 11,5 2,1 58,2 -12,9 1,8 59,1 1,5 1,6 ·1,5 -1,6 

Argentina 33,7 1,~ 39,2 16,3 1,9 45,3 15,6 1,9 47,5 4,9 1,8 38,1 -19,8 1,3 43,2 13,4 1,4 36,3 -16,0 1,1 58,9 62,3 1,6 74,8 -0,2 

~a pão 96,6 5,2 82,6 -14,5 4,0 66,9 -19,0 2,8 75 12,1 2,8 80,7 7,6 2,8 80,1 -0,7 2,6 80,3 0,2 2,5 58,2 -27,5 1,6 -39,8 -3,6 

Portugal 39,6 2,1 39,1 -1,3 1,9 47,7 22,0 2,0 38,5 -19,3 1,4 47,2 22,6 1,6 54,6 15,7 1,7 60,7 11,2 1,9 55,0 -9,4 1,5 38,9 -0,6 

Malásia 36,6 1, 38,1 4,1 1,3 47,0 23,4 1,5 39,0 -17,0 1,2 54,5 39,7 1,5 1,5 

Pt•tros 439,3 23,a 547,9 24,7 26,6 635,6 16,0 27,0 730,4 14,9 27,0 757,6 3,7 26,2 849,2 12,1 27,0 920,4 8,4 28,1 988,5 7,4 27,4 125,0 3,6 

tfotal 1848 100 2056 ll 100 2350 14 100 2703 15 100 2892 7 100 3141 9 100 3204 2 100 3608 13 100 95,2 

Fonte: ASCER (1999). 
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Dentre os sets principais países consumidores em 1998 - Brasil, China, Espanha, 

Alemanha, Itália e EUA - apenas a Alemanha e os EUA não figuram entre os seis 

principais produtores, postos ocupados pela Turquia e México (ASCER, 1999). Durante 

o periodo de 1991 a 1998, conforme mostra a tabela 4.2, a Itália manteve a hegemonia 

na produção de revestimentos ~erâmicos. Ao longo desse mesmo período, os dez 

principais países produtores apresentaram variação positiva no volume produzido. 

Quanto à participação relativa desses países, observa-se que Itália e EUA tiveram 

redução, enquanto Espanha, Brasil, China, Turquia, México, Taiwan e Índia 

aumentaram sua participação. A Tailândia, nesse período, dobrou sua produção mas 

teve sua participação inalterada. Os gráficos 4.3. e 4.4 ilustram esses comentários. 

Itália 
23,4% 

Taiwan 
2,7% 

Outros paises 
31,8% 

Gráfico 4.3. Participação dos 10 principais países na produção 
mundial em 1991. 



Tbl420 't d t a e a s vm e pnnctpats patses pro u ores (1991 1999) -
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999-1991 

Prod. Cota Prod. V ar. Cota Prod. V ar. Cota Prod. V ar. Cota Prod. V ar. Cota Prod. V ar. Cota Prod. V ar. Cota Prod. V ar. Cota Prod. V ar. Cota V ar. V ar. 

milhões · milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual Prod. Cota 

Países mz % mz % % mz % % ml % % mz % % mz % % mz % % mz % % mz % % % % 

lá lia 432,4 23,4 434,6 0,5 21,1 458,7 5,5 19,5 510,2 11,2 19,0 562,2 10,2 19,1 554,5 -1,4 17,4 572,2 3,2 16,8 589,0 2,9 16,1 606,3 2,9 15,9 40,2 -7,5 

Espanha 228,0 12,3 261,0 0,1 12,7 281,0 7,7 12,0 320,0 13,9 11,9 400,0 25,0 13,6 424,0 6,0 13,3 485,0 14,4 14,2 564,0 16,3 15,4 602,0 6,7 15,8 164,0 3,4 

Brasil 162,7 8,8 194,9 0,2 9,5 233,7 19,9 9,9 290,0 24,1 10,8 291,1 0,4 9,9 337,1 15,8 10,6 369,0 9,5 10,8 400,7 8,6 10,9 428,5 6,9 11,2 163,4 2,4 

China 36,0 1,9 66,2 0,8 3,2 182,5 175,7 7,8 203,3 11,4 7,6 226,3 11,3 7,1 262,6 16,0 8,3 307,9 17,3 9,0 362,4 17,7 9,9 382,0 5,4 10,0 961,1 8,1 

Turquia 58,8 3,2 71,3 0,2 3,5 90,0 26,2 3,8 93,0 3,3 3,5 104,9 12,8 3,6 112,6 7,3 3,5 148,0 31,4 4,3 154,0 4,1 4,2 150,0 -2,6 3,9 155,1 o, 
México 36,3 2,C 39,2 0,1 1,9 62,2 58,7 2,6 75,1 20,7 2,8 70,0 -6;8 2,4 82,0 17,1 2,6 100,0 22,0 2,9 115,8 15,8 3,2 123,3 6,5 3,2 239,7 1,3 

~aiwan 49,5 2,7 56,2 0,1 2,7 59,7 6,2 2,5 92,3 54,6 3,4 85,6 -7,3 2,9 99,5 16,2 3,1 105,0 5,5 3,1 104,4 -0,6 2,8 ll2,6 7,9 3,0 127,5 0,3 

ndia 22,2 1,:l 28,9 0,3 1,4 30,7 6,2 1,3 43,8 42,7 1,6 64,9 48,2 2,2 70,9 9,2 2,2 62,0 -12,6 1,8 91,7 47,9 2,5 103,4 12,8 2,1 365,8 1,5 

~UA 45,0 2,4 46,1 0,0 2,2 52,3 13,4 2,2 55,5 6,1 2,1 56,6 2,0 1,9 61,9 9,4 1,9 68,0 9,9 2,0 63,4 -6,8 1,7 72,0 13,6 1,9 60,0 -0,5 

~ailândia 35,0 1,9 440 0,3 2,1 68,0 54,5 2,9 58,1 -14,6 2,2 70,6 21,5 2,4 77,5 9,8 2,4 67,0 -13,5 2,0 80;5 20,1 2,2 70,6 -12,3 1,9 101,7 0,(] 

ndonésia 48,0 2,6 64,5 0,3 3,1 68,5 6,2 2,9 85,5 24,8 3,2 134,4 57,2 4,~ 153,4 14,1 4,8 135,0 -12,0 4,0 69,8 -48,3 1,9 67,5 -3,3 1,8 40,6 -0,8 

Alemanha 75,5 4,1. 75,3 0,0 3,7 70,4 -6,5 3,0 71,0 0,9 2,6 69,0 -2,8 2,3 59,6 -13,6 1,9 59,0 -1,0 1,7 63,8 8,1 1,7 63,6 -0,3 1,1 -15,8 -2,4 

rã 17,4 0,9 22,9 0,3 1,1 34,4 50,2 1,5 37,8 9,9 1,4 46,0 21,7 1,6 49,7 8,0 1,6 46,0 -7,4 1,4 62,5 35,9 1,7 63,0 0,8 1, 262,1 0,1 

Portugal 43,9 2,4 47,9 0,1 2,3 50,9 6,3 2,2 45,0 -11,6 1, 50,0 11,1 1,7 53,8 7,6 1,'1 60,0 ll,5 1,8 55,0 -8,3 1,5 60,0 9,1 1.~ 36,7 -0,8 

Malásia 42,5 1,6 44,8 5,4 1,5 51,0 13,8 1,6 45,0 -11,8 1,3 62,3 38,4 1,7 55,6 -10,8 1,5 1,5 

clapão 99,6 5, 87,5 -0,1 4,3 79,2 -9,5 3,4 82,2 3,8 3,1 84,2 2,4 2,9 81,1 -3,7 2,6 82,0 1,1 2,4 60,0 -26,8 1,6 54,0 -10,0 1,4 -45,8 -4,0 

~gentina 36,0 1,9 40,7 0,1 2,0 43,2 6,1 1,8 48,0 11,1 1,8 42,7 -11,0 1,4 46,9 9,8 1,5 36,0 -23,2 1,1 55,7 54,7 1,5 53,8 -3,4 1,4 49,4 -0,5 

~gito 0,0 0,0 0,0 22,7 0,8 21,9 -3,5 o, 25,2 15,1 0,8 31,6 25,4 0,9 48,6 53,8 1,3 51,2 5,3 1,3 1,3 

~ússia 59,9 3,2 43,6 -0,3 2,1 46,3 6,2 2,0 51,9 12,1 1,9 48,2 -7,1 1,6 53,1 10,2 1,1 40,0 -24,7 1,2 44,7 11,8 1,2 48,2 7,8 1,3 -19,5 -2,0 

!França 42,1 2,3 45,1 0,1 2,2 46,2 2,4 2,0 45,0 -2,6 I, 45,0 0,0 1,5 44,0 -2,2 1,4 44,0 0,0 1,3 45,0 2,3 1,2 42,5 -5,6 1,1 1,0 -1, 

!outros 281,4 15,? 353,7 0,3 17,2 358,5 1,4 15,2 410,0 14,4 15,3 431,3 5,2 14,6 479,4 11,2 15,1 543,1 13,3 15,9 575,1 5,9 15,7 604,9 5,2 15,9 115,0 0,6 

[otal 1848 100 2056 o 100 2351 14 100 2683 14 100 2950 10 lO O 3180 8 100 3406 7 100 3668 8 100 3815 4 100 106 

Fonte: ASCER (1999). 
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No que diz respeito à produção, deve-se destacar a China, pois é o país que, no período 

de 1991 a 1998, apresentou a maior variação no volume produzido (961,1%) e na 

participação relativa no mercado produtor (8, 1%). Com relação a ela, cabe ainda 

destacar que existem incertezas quanto às informações da sua indústria. Relatório 

apresentado pela ANF ACER em 2001 mostra que a sua produção no ano de 1999 foi de 

1.600 milhões de m2
, enquanto que em seu relatório do ano anterior a ANFACER 

atribuía a esse país uma produção 1.400 milhões em 1999, contra os 382 milhões 

apresentados pela ASCER (1999). A tabela 4.3 e o gráfico 4.5 mostram a produção dos 

cinco principais países produtores segundo dados da ANFACER (2001). 

Tab I 4 3 P. . . d d" . 1999 e a .. nnCtpats pro utores mun tats -
Países milhões mz 

China 1600 
Itália 606 
Espanha 602 
Brasil 428 
Turquia 150 
Fonte: ANFACER(2001, p.16). 
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Gráfico 4.5. Principais produtores mundiais em 1999. 

No que diz respeito às vendas para o mercado externo, os principais exportadores são 

Itália e Espanha, representando juntos 69,4% do mercado no ano de 1998 (ASCER, 
' 

1999). 

Conforme a tabela 4.4, no período de 1991 a 1998, os dez principais países exportadores 

tiveram aumento no volume exportado. Itália, Alemanha e Portugal apresentaram 

redução na participação mundial, enquanto que Espanha, Turquia, Indonésia, México, 

França, Brasil e República Checa registraram aumento, como pode ser observado pelos 

gráficos 4.6 e 4.7. 

Com relação aos dois principais países exportadores, cabe destacar que a Itália, embora 

tenha reduzido sua participação nas exportações em tomo de 10%, o seu volume 

exportado cresceu significativamente durante o período, aproximadamente 80%. Já a 

Espanha apresenta um desempenho muito bom nesse mesmo período: seu volume 

exportado cresceu 174,5% e sua participação aumentou em 5%. 

No que diz respeito ao Brasil, deve-se destacar que a indústria nacional também 

aumentou significativamente suas exportações no período analisado, cerca de 136,5%, 

embora sua participação tenha variado pouco (0,2%). Também é importante destacar 

que o Brasil, a partir de 1993, passou a ser o terceiro maior exportador, ultrapassando a 

Alemanha. Em 1998, voltou a ocupar o quarto lugar, pois perdeu a terceira posição para 

a Turquia. Segundo dados da ANFACER (2001), em 1999 o Brasil permaneceu em 

quarto lugar, exportando 43 milhões de m2
, enquanto a Turquia exportou 50 milhões. 



Tabela 4.4. Os vinte principais paises exportadores (1991-1998*) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Exp. Cota Exp. V ar. Cota Exp. V ar. Cota Exp. V ar. Cota Exp. V ar. Cota Exp. V ar. 

milhões milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual 

Pafses m2 % 11\2 % % m2 % % m2 % % m2 % % 

tália . 217,2 51,8 233,1 7,3 47,6 276,4 18,6 44,4 324,9 17,5 45,9 361,4 11,2 44,2 

Espanha 95,1 22,7 101,5 6,7 20,7 126,5 24,6 20,3 158,4 25,2 22,4 188,1 18,8 23,0 

Turquia 12,5 3,0 13,6 8,8 2,8 16,7 22,8 2,7 15,7 -6,0 2,2 27,1 72,5 3,3 

Brasil 14,7 3,5 23,9 62,6 4,9 35,3 47,7 5,7 34,0 -3,7 4,8 35,0 3,1 4,3 

França 11,6 2,8 15,6 34,5 3,2 19,5 25,0 3,1 20,5 5,1 2,9 21,0 2,4 2,6 

~éxico 8,3 2,0 10,0 20,5 2,0 12,5 25,0 2,0 15,0 20,0 2,1 17,5 16,9 2,1 

f4.Jemanha 19,3 4,6 24,3 25,9 5,0 24,1 -0,8 3,9 20,3 -15,8 2,9 20,6 1,7 2,5 

Portugal 10,3 2,5 15,0 45,6 3,1 10,7 -28,7 1,7 15,5 44,9 2,2 16,4 5,5 2,0 

R. Checa 0,0 10,6 1,7 5,8 0,8 11,7 1,4 

ndonésia 0,5 0,1 0,4 -20,0 0,1 2,7 575,0 0,4 3,6 33,3 0,5 2,2 -37,9 0,3 

Malásia 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 5,1 2450,0 0,8 6,5 27,5 0,9 7,1 9,2 0,9 

Holanda 9,7 2,3 11,5 18,6 2,3 10,3 -10,4 1,7 9,2 -10,7 1,3 11,1 20,3 1,4 

a pão 3,9 0,9 6,3 61,5 1,3 13,6 115,9 2,2 8,6 -36,8 1,2 5,6 -34,9 0,7 

Bulgátia 0,5 0,1 0,7 40,0 0,1 4,2 500,0 0,6 6,2 48,3 0,8 

ifailândia 5,2 1,2 6,1 17,3 1,2 6,8 11,5 1,1 6,7 -1,5 0,9 7,0 4,3 0,9 

~enezuela 3,1 0,4 5,2 66,2 0,6 

lfaiwan 1,2 0,3 3,7 208,3 0,8 2,5 -32,4 0,4 2,1 -16,0 0,3 8,6 308,7 1,0 

!Reino Unido 4,1 1,0 4,2 2,4 0,9 4,3 2,4 o, 3,3 -23,3 0,5 4,0 22,1 0,5 

Argentina 3,3 0,8 2,5 -24,2 0,5 2,3 -8,0 0,4 4,0 73,9 0,6 8,1 102,3 1,0 

EUA 0,3 0,1 1,1 266,7 0,2 1,9 72,7 0,3 0,7 -63,2 0,1 1,8 158,3 0,2 

Outros 1,8 0,4 16,7 827,8 3,4 39,4 135,9 6,3 45,0 14,2 6,4 52,7 17,1 6,4 

Total 419 100 490 17 100 622 27 100 707 14 100 818 16 100 

* Os dados de 1998 são prov1sónos porque não se dtspõe dos valores de alguns países. 
Fonte: ASCER, 1999. 

11\2 % 

363,3 0,5 

195,2 3,8 

35,1 29,6 

35,2 0,5 

18,3 -13,0 

22,1 26,1 

18,0 -12,9 

14,3 -12,6 

13,3 

9,3 317,2 

4,5 -36,5 

9,4 -15,3 

5,1 -9,3 

3,4 -45,3 

3,6 -49,1 

0,7 -85,6 

4,6 -46,3 

4,1 0,5 

8,8 9,2 

3,7 106,3 

56,0 6,2 

828 1 

1997 1998 1998-1991 

Cota Exp. V ar. Cota Exp. V ar. Cota V ar. V ar. 

milhões anual milhões anual Exp. Cota 

% 11\2 % % m2 % % % % 

43,9 389,1 7,1 41,3 393,5 1,1 41,7 81,2 -10,1 

23,6 241,4 23,7 25,6 261,4 8,3 27,7 174,9 5,0 

4,2 36,7 4,6 3,9 37,7 2,6 4,0 201,4 1,0 

4,3 39,8 12,8 4,2 34,8 -12,5 3,7 136,5 0,2 

2,2 25,5 39,5 2, 29,5 15,8 3,1 154,2 0,4 

2,7 24,8 12,1 2,6 25,4 2,3 2,7 205,7 0,1 

2,2 18,0 -0,1 1,9 19,7 9,5 2,1 1,9 -2,5 

1,7 15,5 8,5 1,6 18,6 19,8 2,0 80,4 -0,5 

1,6 16,2 1, 17,9 1,9 

1,1 4,4 -52,4 0,5 10,1 127,1 1,1 1917,0 1,0 

0,5 6,4 41,9 0,1 8,1 25,9 0,9 3927,0 0,8 

1,1 7,7 -17,9 0,8 7,2 -6,8 0,8 -26,1 -1,6 

0,6 5,7 11,4 0,6 5,9 4,4 0,6 51,4 -0,3 

0,4 6,3 86,4 0,7 5,4 -14,8 0,6 

0,4 5,3 48,5 0,6 5,0 -5,7 0,5 -4,2 -0,7 

0,1 3,8 409,6 0,4 4,6 21,9 0,5 

0,6 9,6 107,5 1,0 4,3 -55,3 0,5 256,0 0,2 

0,5 3,7 -7,5 0,4 4,1 10,1 0,4 0,6 -0,5 

1,1 6,7 -24,3 0,1 4,1 -38,5 0,4 24,6 -0,4 

0,5 4,4 18,3 0,5 3,4 -22,2 0,4 1044,3 0,3 

6,8 72,3 29,1 7,1 42,2 -41,6 4,5 2246,6 4,1 

100 943 14 100 943 o 100 124,9 
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No que diz respeito aos países importadores, deve-se destacar a Alemanha, como principal 

compradora de revestimentos cerâmicos, seguida dos Estados Unidos, França, Polônia e 

Reino Unido. Observa-se, ainda, na tabela 4.5 que, no periodo de 1991 a 1998, os dez 

principais países importadores apresentaram aumento de suas importações. Alemanha, 

França, Reino Unido, Grécia, Bélgica e Holanda, tiveram reduzida a participação relativa, 

enquanto EUA, Polônia, e Arábia Saudita registraram aumento, conforme ilustram os gráficos 

4.8 e 4.9. A Austrãlia praticamente manteve sua participação no periodo. 



Tabela 4 5 Principais importadores ( 1991-1998) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998-1991 

Imp. Cota Jmp. V ar. Cota Imp. V ar. Cota Imp. V ar. Cota Imp. V ar. Cota lmp. V ar. Cota Imp. V ar. Cota Imp. V ar. Cota V ar. V ar. 

milhões milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual milhões anual lmp. Cota 

IPaises mz % mz % '% mz % % mz % % mz % % mz % % m' % % mz % % % % 

f4Jemanha 86,3 19,4 97,2 12,6 19,1 119,7 847,8 19,6 141,1 17,8 19,9 155,6 10,3 19,0 145,2 -6,7 17,5 154,0 6,1 16,3 152,6 -0,9 16,2 76,9 -3,2 

fEUA 44,8 10,1 52,2 16,5 10,3 65,6 296,8 10,8 67,0 2,1 9,5 72,7 8,5 8,S 86,7 19,3 10,5 101,6 17,1 10,8 117,6 15,8 12,5 162,5 2,4 

Wrança 60,8 13,7 58,9 -3,2 11,6 59,9 -1976,5 9,8 64,9 8,3 9,2 71,7 10,6 8,8 75,7 5,5 9,1 75,2 -0,6 8,0 84,8 12,8 9,0 39,5 -4,7 

IPolonia 2,6 0,6 4,5 70,9 0,9 10,9 -84,7 1,8 14,9 36,7 2,1 23,1 55,1 2,8 32,3 39,9 3,9 43,0 33,4 4,6 42,1 -2,2 4,5 1506,5 3,9 

tReino Unido 20,1 4,5 20,4 1,6 4,0 21,7 1235,0 3,6 22,8 5,1 3,2 26,3 15,2 3,2 29,4 11,9 3,5 33,4 13,6 3,5 34,0 1,8 3,6 69,3 -0,9 

Grecia 16,9 3,8 18,4 9,0 :1,6 19,6 118,9 3,2 22,5 14,5 3,2 28,0 24,8 3,4 27,6 -1,6 3,3 32,6 18,3 3,5 32,7 0,3 3,5 94,1 -0,3 

Bélgica 19,2 4,3 20,5 6,5 4,0 22,0 238,8 3,6 23,0 4,6 3,3 24,7 7,3 3,0 22,5 -8,8 2,7 23,1 2,5 2,4 24,8 7,4 2,6 28,9 -1,7 

Arábia Saudita 8,2 1,9 16,3 98,4 :1,2 7,0 -92,9 1,1 21,3 204,4 3,0 28,5 33,7 3,5 19,0 -33,3 2,3 32,9 72,8 3,5 23,9 -27,4 2,5 189,8 0,7 

Holanda 13,8 3,1 14,9 8,5 2,9 16,8 98,5 2,8 20,8 23,4 2,9 23,5 13,0 2,9 20,4 -13,0 2,5 19,9 -2,6 2,1 21,5 8,0 2,3 56,3 -0,8 

Australia 10,0 2,3 11,4 13,7 2,2 19,8 44,1 3,2 19,3 -2,5 2,7 17,9 -7,1 2,2 17,5 -2,3 2,1 21,8 24,4 2,3 21,1 -3,3 2,? 109,8 0,0 

srael 5,2 1,2 6,0 16,0 1,2 7,9 -50,6 1,3 10,7 35,3 1,5 14,2 32,5 1, 16,9 19,6 2,0 19,7 16,2 2,1 20,9 6,3 2,? 303,9 1,1 

Portugal 6,0 1,3 6,3 5,1 1,2 7,5 48,5 1,2 9,1 20,3 1,3 13,6 49,7 1,1 15,1 11,1 1,8 16,2 7,2 1,1 18,5 14,7 2,U 211,6 0,6 

~anadá 8,4 1,9 10,2 20,5 2,0 13,5 -34,0 2,2 11,8 -13,0 1,7 12,8 8,6 1,1! 13,4 5,3 1,6 16,3 21,1 1, 18,0 10,8 1,9 114,0 0,0 

~ongKong 13,7 3,1 16,3 19,0 3,2 23,6 24,1 3,9 22,0 -6,9 3,1 23,2 5,8 2,8 23,6 1,7 2,9 21,8 -7,9 2,3 17,2 -20,9 1,E 25,8 -1,3 

[Áustria 11,4 2,6 14,1 23,2 2,8 17,1 -26,3 2,8 18,0 5,4 2,5 16,4 -8,7 2,0 17,0 3,1 2,0 18,8 11,0 2,0 17,2 -8,7 1.~ 50,4 -0,8 

Singapura 6,6 1,5 7,6 14,3 1,5 14,4 0,5 2,4 17,8 23,8 2,5 18,9 5,8 2,3 19,3 2,5 2,3 18,9 -2,0 2,0 16,3 -13,9 1, 145,3 0,2 

Rússia 0,1 0,0 0,6 698,7 0,1 2,6 -99,6 0,4 8,3 217,3 1,2 12,4 49,4 1,5 13,9 12,7 1,7 18,5 32,6 2,0 14,6 -21,1 1,5 18828,6 1,5 

lá lia 8,2 1,9 9,5 15,7 1,9 9,5 -39,3 1,6 10,8 13,8 1,5 10,5 -2,9 1,3 9,3 -11,8 1,1 10,4 12,2 1,1 11,5 10,4 1,2 40,1 -0,6 

Suíça 8,6 1,9 9,0 5,1 1,8 9,3 83,9 1,5 10,5 13,2 1,5 10,8 2,6 1,3 10,5 -2,8 1,3 10,5 0,4 1,1 11,0 4,6 1,2 28,3 -0,8 

Hungria 4,5 5,9 30,0 0,8 6,6 12,2 0,8 6,5 -2,2 0,8 8,8 35,5 0,9 10,6 21,0 1,1 1,1 

putros 93,2 21,0 113,6 22,0 22,4 137,3 525,6 22,5 165,0 20,2 23,3 207,1 25,5 25,3 206,2 -0,5 24,9 245,9 19,3 26,1 231,8 -5,7 24,6 148,8 3,6 

if_otal 444 100 508 14 100 610 4153 100 707 16 100 818 16 100 828 1 100 943 14 100 943 o 100 112 o 
Fonte: ASCER, 1999. 
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Gráfico 4.9. Principais países importadores em 1998. 
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A tabela 4.6 apresenta dados anterionnente comentados sobre importação e consumo, 

destacando a proporção entre tais parâmetros. Os países que apresentam maiores proporções 

de importação sobre o consumo são Alemanha, EUA, França e Polônia. Aliado a isso, esses 

países, com exceção da Polônia, têm um elevado nível de consumo. Outros principais países 

consumidores como o Brasil, China, Espanha e Itália, figuram também entre os maiores 

produtores resultando em cotas de importação sobre o consumo reduzidas. 

Alemanha 
EUA 
França 

No que diz respeito ao consumo per capita, a tabela 4.7 apresenta esses valores em ordem 

decrescente. Entre os principais produtores, a Espanha apresenta o maior índice. Já para o 
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Brasil essa proporção é relativamente baixa, indicando possibilidades de crescimento do setor 

no mercado interno. No que diz respeito ao mercado externo, pode-se observar que o 

consumo per capita nos EUA é relativamente baixo, o que indica boas possibilidades de se 

explorar mais profundamente esse mercado. O gráfico 4.10 ilustra essas informações. 

T b l 4 7 C a ea •t (1998) onsumo per cap1 a 
Países m2 /ano/habitante 
Espanha 5,5 
Taiwan 5,5 
Portugal 4,9 
Itália 3,1 
Brasil 2,2 
EUA 0,6 
Fonte: ANF ACER, (2000). 
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Gráfico 4.10. Consumo per capita (1998). 

A seguir, será feita uma breve descrição da indústria brasileira de cerâmica para 

revestimentos. 

4.3. A Indústria Brasileira de Cerâmica para Revestimentos 

A produção e a utilização de produtos cerâmicos no Brasil possui uma longa tradição. Antes 

mesmo do ano de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os produtos cerâmicos já 

estavam presentes através da arte indígena. A produção artesanal ainda persiste nos dias de 

hoje, e pode ser encontrada em muitas regiões do país como um importante elemento da 

economia local. 
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Durante o período colonial, m&s precisamente durante os séculos XVII e XVIII, as 

residências da aristocracia foram construídas com base na arquitetura portuguesa, que 

enfatizava as belas fachadas revestidas de cerâmicas produzidas sob encomenda. Além das 

fachadas, utilizava-se azulejo em cozinhas, banheiros e salas de jantar até a meia altura das 

paredes. O piso era coberto com os conhecidos ladrilhos hidráulicos. 

A indústria cerâmica brasileira tem como principal origem as antigas fábricas de tijolos, 

blocos e telhas. Essas empresas, no inicio do século XX, começaram a fabricar ladrilhos 

hidráulicos e, posteriormente, azulejos, pastilhas cerâmicas e de vidro. 

No entanto, o maior desenvolvimento das empresas fabricantes de cerâmica para 

revestimentos no Brasil ocorreu na segunda metade deste século. De acordo com SOUZA e 

SIT.., V A (1993), a maioria das datas de registros e estabelecimento das empresas desse 

segmento ocorreu, em um primeiro momento, durante a década de 50 e inicio da década de 

60. 

O projeto do Sistema Financeiro de Habitação e do Banco Nacional de Habitação (BNH), na 

segunda metade da década de sessenta, e o período de crescimento econômico que 

experimentou a economia brasileira, principalmente no inicio dos anos 70, impulsionaram o 

desenvolvimento do setor da construção civil. Desta maneira, aumentou-se a demanda de 

materiais de construção de maneira geral e, em especial, de revestimentos cerâmicos. É 

importante salientar que as condições climáticas do país, temperaturas altas, aliadas à sua 

tecnologia de construção, estrutura em concreto armado e vedação em alvenaria, favorecem 

muito a utilização dos revestimentos cerâmicos em pisos e paredes. O desenvolvimento do 

produto, no que diz respeito à estética e às características fisicas como resistência à abrasão e 

impermeabilidade, também favoreceu a ampliação do uso dos revestimentos cerâmicos. 

Atualmente, nos projetos das construções brasileiras, as cerâmicas, além de terem um papel 

funcional, passaram a fazer parte da linguagem arquitetônica desenvolvida pelos projetistas. 

Nesse contexto, durante a década de 70 e 80 houve um crescimento significativo da indústria 

cerâmica brasileira a partir da ampliação das empresas existentes e da criação de novas. 

Deve-se destacar gue as empresas criadas a partir desse período passaram a ocupar posições 

de liderança no setor em função da utilização de tecnologias mais modernas (recentes). De 
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acordo com SOUZA e SIT.., V A (1993), este fato foi responsável por alterações na estrutura do 

mercado. Inicialmente, houve uma redução no grau de concentração industrial para, a seguir, 

durante os anos 80, haver um processo reverso resultante da aquisição de fábricas pelos 

maiores grupos econômicos. Ainda segundo SOUZA e SIT..,VA (1993), em 1992, 44% da 

capacidade instalada e 55,4% do faturamento pertenciam a apenas quatro grupos industriais. 

O setor é constituído por aproximadamente 131 empresas apresentando uma capacidade 

instalada de 536,7 milhões de m2 por ano (ANFACER, 2001). Produziram-se, em 2000, cerca 

de 452,7 milhões de m2
, representando um índice de utilização da capacidade instalada de 

84%, dos quais 393,3 milhões de m2 foram comercializados no mercado interno (ANFACER, 

2001). A tabela 4.8 apresenta a variação da produção brasileira de pisos e azulejos entre os 

anos de 1989 e 2000, ilustrada pelos gráficos 4.11 e 4.12. 

Pode-se observar que a produção brasileira que, no início dos anos noventa, mais 

especificamente em 1990 e 1991, teve uma redução de atividades, certamente como resultado 

da crise econômica que o país atravessou, a partir de 1992 iniciou um processo de 

recuperação, já apresentando, em 1993, uma produção superior à do ano de 1989. Nos anos 

subseqüentes a 1993, a produção continuou crescendo embora com taxas diferenciadas. 

Tabela 4.8. Produção brasileira. 
2 (milhões m') 

Ano Pisos Azulejos Total 
1989 113,6 99,6 213,2 
1990 101,4 71,4 172,8 
1991 103,6 62,4 166,0 
1992 132,8 69,9 202,7 
1993 168,4 74,5 242,9 
1994 212,4 71,1 283,5 
1995 230,1 64,9 295,0 
1996 273,8 62,6 336,4 
1997 318,0 65,3 383,3 
1998 339,9 60,8 400,7 
1999 - - 428,5 
2000 - - 452,7 
Fonte: ANFACER, (1999 e 2001). 
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Gráfico 4 .11. Evolução da produção brasileira de pisos e azulejos. 
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Gráfico 4.12. Produção total de pisos e azulejos. 
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Cabe destacar, também que a diferença de produção de azulejos e de pisos durante o período 

analisado, como mostra o gráfico 4.11, se deve a dois principais fatores. Em primeiro lugar, a 

expansão da utilização dos revestimentos cerâmicos em imóveis residenciais ou comerciais 

ocorreu principalmente em ambientes que exigiam o revestimento do piso e não das paredes 

(quartos e salas). Outro fator foi o desenvolvimento de um tipo de revestimentos, classificado 

como piso, que pode ser utilizado em determinados ambientes para revestir ta:ílto 'Ó )piso 

quanto a parede. 

A capacidade instalada da indústria nacional tem alta concentração nas regiões sudeste e sul, 

que, somadas, representam 91, 1% da capacidade instalada no país, conforme pode ser 

observado na tabela 4. 9 e no gráfico 4.13. 



Tab I 4 9 o· "b . - . ai d e a tstn mçao regton "d d . tal d a capact a e ms a a. 
Região % 

Sudeste S8,1 
Sul 33,0 
Nordeste 6,1 
Centro-Oeste 1,8 
Norte 1,0 
Fonte: ANF ACER (2000, p.l4). 
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Gráfico 4.13. Distribuição regional da capacidade instalada. 
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Embora as empresas estejam localizadas em 16 diferentes Estados da Federação, dados 

referentes ao ano de 1996 (ANF ACER, 1997) mostram que São Paulo e Santa Catarina 

concentram 7S% da produção total. Existem alguns fatores que poderiam justificar a alta 

concentração da produção nesses dois Estados, entretanto, um dos mais importantes é a 

proximidade dos maiores centros consumidores do país, que são as regiões sudeste e sul. No 

que diz respeito ao mercado externo, essas regiões possuem localização privilegiada, pois 

estão próximas aos países do Mercosul, mercado com grande potencial a ser explorado. 

Também é importante destacar que as matérias-primas naturais, componentes fundamentais 

do produto final, podem ser encontradas na maioria das regiões do país, reforçando a hipótese 

da relevância da localização da empresa perto do mercado consumidor. 

Nas duas principais regiões produtoras de revestimentos cerâmicos, São Paulo e Santa 

Catarina, é possível identificar quatro pólos produtores onde se aglutina um grande número de 

empresas. Os pólos são os seguintes: 
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• Região de Criciúma - Estado de Santa Catarina, abrangendo Tubarão, 

Urussanga e lbituba; 

• Região de São Paulo - Além da capital abrange Diadema, São Caetano, 

Suzano e Jundiaí; 

• Região de Mogi-Guaçu - Estado de São Paulo; 

• Região de Santa Gertrudes - Estado de São Paulo abrangendo ainda 

Cordeirópolis, Rio Claro, Limeira e Araras. 

Os grupos lideres em termos de produção possuem plantas em diferentes Estados. De acordo 

com SOUZA e SILVA (1993), a estratégia desses grupos é possibilitar que seus produtos 

cheguem ao mercado consumidor com preços menores, uma vez que, tendo o produto baixo 

valor agregado, o custo de transporte é um importante componente do custo total do produto 

e, portanto, tem uma influência direta no preço final. 

A importância das regiões sudeste e sul também se faz notar pelo potencial de seus mercados 

consumidores, conforme pode ser observado na tabela 3.10, responsáveis por 75% do que é 

consumido no país. O gráfico 3.14 ilustra a segmentação geográfica do consumo interno. 

T b 1 4 10 S a ea egmentaçao geogn c a áfi d o consumo. 
Região % 
Sudeste 47,7 

Sul 18,1 
Nordeste 19,2 

Centro-Oeste 9,5 
Norte 5,5 

Fonte: ANF ACER (2001, p. 12). 
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Gráfico 4.14. Segmentação geográfica do consumo. 
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O volume vendido no mercado interno em 2000, 393,3 milhões de m2
, representou um 

crescimento nas vendas de 2,64%. Esse índice, embora positivo, é inferior ao do ano anterior 

(6,86%) e o menor apresentado pelas vendas no mercado brasileiro nos últimos cinco anos. A 

tabela 4. I 1 e os gráficos 4.15 e 4.16 mostram a variação das vendas no mercado interno no 

período entre 1989 e 2000. 

Tabela 4.11. Vendas de pisos e azul~os no mercado interno. 
(milhões de m 

Ano Pisos Azulejos Total 
1989 105,1 84,3 189,4 
1990 88,6 69,3 157,9 
1991 87,2 62,7 149,9 
1992 123,8 55,3 179,1 
1993 156,3 57,8 214,1 
1994 203,2 56,7 259,9 
1995 212,9 48,7 261,6 
1996 261,8 47,3 309,1 
1997 289,9 49,9 339,8 
1998 312,2 46,5 358,7 
1999 383,3 
2000 393,3 

Fonte: ANFACER(1999 e 2001). 

~. 
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Gráfico 4.15. Evolução das vendas no setor. 
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Gráfico 4.16. Total de vendas de pisos e azulejos. 
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As exportações brasileiras, em 2000, cresceram 11,5% em relação ao ano anterior, atingindo o 

volume de 47,5 milhões de m2
, conforme mostra a tabela 4.12. Esse crescimento é inferior ao 

apresentado no ano anterior (1999), quando o volume exportado cresceu 23,1%. Do volume 

vendido ao exterior em 2000, cerca de 15,7 milhões de m2 (33%) tiveram como destino os 

EUA, um mercado muito exigente quanto aos padrões de qualidade. (ANFACER, 2001). 

As principais empresas exportadoras são, de maneira geral, as grandes empresas do setor 

(Eliane, Cecrisa, Portobello e Incepa) e outras de menor porte, mas bastante tradicionais no 

setor, como é o caso da Chiarelli. Dados relativos ao ano de 1997 ilustram a distribuição das 

exportações das empresas brasileiras: Eliane (US$ 31,4 milhões), Cecrisa (US$ 30,2 milhões), 
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I 

Incepa (US$ 25,6 milhões), Portobello (US$ 25,1 milhões) e Chiarelli (US$ 6,8 milhões) 

(QUARESMA, 1998). 

Os gráficos 4.17 e 4.18. ilustram as exportações de revestimentos entre 1989 e 2000. 

Tabela 4.12. Exportações de r,isos e azulejos. 
(milhões de m) 

Ano Pisos Azulejos Total 
1989 3,6 16,7 21,3 
1990 2,8 9,9 12,7 
1991 3,2 10,7 13,9 
1992 6,5 14,6 21, I 
1993 10,2 15,4 25,6 
1994 11,6 18,1 29,7 
1995 12,6 16,8 29,4 
1996 13,5 14,4 27,9 
1997 15,3 14,3 29,6 
1998 21,1 13,5 34,6 
1999 - - 42,6 
2000 - - 47,5 
Fonte: ANFACER (1999 e 2001). 
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Gráfico 4.17. Evolução nas exportações de pisos e azulejos. 
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Gráfico 4.18. Exportações de pisos e azulejos. 

Essas exportações são dirigidas predominantemente à América do Norte, Mercosul e América 

Latina, que conjuntamente absorvem 85% das exportações brasileiras (ANFACER, 2001). De 

acordo com JACOBSEN (1998), os exportadores tendem a se voltar para mercados mais 

próximos, onde o transporte não onere os negócios, e a buscar regiões privilegiadas com 

acordos comerciais, como o Mercosul e o Nafta. Pode-se, então, entender por que as vendas 

brasileiras se concentram no continente americano e os países do Cone Sul se destacam cada 

vez mais no faturamento. 

Todavia, os produtos nacionais também são comercializados na Europa, África, Oceania e 

Ásia, conforme mostram a tabela 4.13 e o gráfico 4.19. As empresas têm realizado algumas 

ações no sentido de aumentar suas vendas para o exterior como, por exemplo, a participação 

em feiras internacionais e o desenvolvimento de programas de melhoria tecnológica. Existe 

também a expectativa de que a consolidação do Mercosul possibilite a expansão das vendas 

nesse mercado, que hoje já é muito importante. 

Tbl 413 D a ea estmo d as exportaçoes b "I. rast etras. 
Destino % 
América do Norte 46,5 
Mercosul 19,5 
América Latina (menos Mercosul) 19,0 
Europa 7,5 
África 4,0 
Oceania 2,5 
Ásia 1,0 
Fonte: ANFACER(2001, p. 14). 



América Latina 
menos Mercosul) 

19% 

Mercosul 
19% 

África 

Gráfico 4.19. Destino das exportações brasileiras. 
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Enfim, o volume de recursos financeiros que o setor movimenta, o número de pessoas que 

emprega e as divisas que gera ao Brasil credenciam a indústria de revestimento cerâmico 

como um importante segmento industrial do país. Além disso, a capacidade instalada no 

parque industrial brasileiro, o conhecimento tecnológico já acumulado pelas empresas, a 

eminente carência do país em habitações - que aponta para amplas possibilidades de 

aquecimento da demanda à medida que a economia do país volte a crescer - e a importante 

mas ainda pequena participação que a indústria brasileira tem no mercado internacional, 

justificam ações envolvendo profissionais do meio acadêmico ou de agências governamentais, 

ou das próprias empresas visando contribuir para ampliar o conhecimento das empresas deste 

setor e para a melhoria da cornpetitividade das empresas fabricantes de revestimentos 

cerâmicos. 

Este trabalho se enquadra neste contexto, ou seja, espera-se a partir de uma pesquisa de 

campo realizada junto a empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos, poder formular um 

modelo de gestão que possa ser utilizado pelas empresas como referência para tornarem-se 

mais competitivas e assim terem melhores desempenhos em dois mercados de concorrências 

acirradas corno são os mercados interno e externo. Porém, antes de apresentar os resultados 

obtidos na pesquisa, apresenta-se, no capítulo seguinte, a metodologia utilizada. 
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia científica possui um papel importante nas pesqmsas acadêmicas e, 

particularmente, neste trabalho, pois deve servir para legitimar os conhecimentos 

adquiridos empiricamente, além de demonstrar a preparação do autor para o 

desenvolvimento futuro de outros projetos de pesquisa. 

Deve-se destacar que o conhecimento dos métodos de pesquisa é importante para as 

pessoas que pretendam realizá-la e, também, para aquelas que desejam preparar-se para 

outras atividades como o ensino e a administração de instituições públicas e de empresas 

privada. É necessário que se saiba avaliar e empregar os resultados da pesquisa e, para 

isso, é preciso saber julgar se o estudo foi realizado de forma a permitir que se tenha 

confiança nos resultados e saber se eles são aplicáveis à situação específica em 

consideração (SELLTIZ et al.,1974, p. 9). 

Neste capítulo, inicialmente faz-se um breve comentário a respeito dos métodos 

científicos destacando sua importância para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa. 

Em seguida são apresentados os objetivos do trabalho e as justificativas para a escolha 

da abordagem e do método de pesquisa utilizado. Posteriormente, descreve-se o projeto 

da pesquisa destacando-se a questão que se procurou responder, as proposições que 

nortearam o desenvolvimento do trabalho de campo, as técnicas utilizadas para a coleta 

de dados, a forma como os dados foram registrados e o formato utilizado para a 

elaboração do relatório final. Encerrando-se o capítulo, faz-se uma síntese da 

metodologia da pesquisa. 

5.1. Método Científico 

O trabalho de pesquisa tem como principal fruto a ·geração de novos conhecimentos, 

responsáveis pelo avanço no estado da arte de um determinado assunto que se reverte 

em beneficios para a sociedade. 

Embora o interesse deste trabalho esteja centrado no que se chama de conhecimento 

científico, LAKATOS e MARCONI (1995) destacam que ainda existem outros três tipos 

de conhecimento: o popular, o filosófico e o religioso. A diferença entre os tipos de 
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conhecimento está no conteúdo e, principalmente, nos métodos e instrumentos utilizados 

para obtê-los. É importante salientar, ainda, que essas diferentes formas de conhecimento 

podem coexistir em uma mesma pessoa (cientista). 

Segundo LAKATOS e MARCONI (1995), o conhecimento científico constitui-se em um 

conhecimento contingente, pois suas proposições ou hipóteses têm a sua veracidade ou 

falsidade conhecida através de experimentos; é sistemático, pois se trata de um saber 

ordenado logicamente formando um sistema de idéias e não conhecimentos dispersos e 

desconexos, possui caracteristicas de verificabilidade e constitui-se em conhecimento 

falível, pois não é definitivo, podendo ser reformulado através do desenvolvimento de 

novas técnicas. 

ECO (1991), discutindo o tema cientificidade, argumenta que um estudo é considerado 

científico quando responde aos seguintes requisitos: 

• debruça-se sobre um objeto reconhecível igualmente pelos outros; 

• deve dizer do objeto algo que ainda não foi dito ou rever, sob uma ótica 

diferente, o que já se disse; 

• deve ser útil aos demais; e 

• deve fornecer elementos para a verificação e a contestação das hipóteses 

apresentadas e, portanto, para uma continuidade pública. 

Assim, o conhecimento científico, como definido anteriormente, é resultado de um 

estudo com caráter científico, ou seja, é fruto da realização de um trabalho que segue 

uma série de procedimentos que visam garantir o reconhecimento de seus resultados pela 

sociedade. De outra maneira, pode-se dizer que o conhecimento científico é gerado a 

partir da utilização de métodos científicos, que LAKATOS e MARCONI (1995, p. 80) 

definem como "o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros 

- traçando .o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista." 
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O método científico assume, dessa forma, o papel de possibilitar a aceitação dos 

resultados das pesquisas. De acordo com CAMPOMAR (1991), o método científico é a 

forma encontrada pela sociedade para legitimar um conhecimento adquirido 

empiricamente. Isso significa que um pesquisador qualquer que faça a mesma 

investigação em circunstâncias idênticas, tomando os mesmos cuidados, chegará aos 

mesmos resultados. 

5.2. Objetivo da Pesquisa 

O desenvolvimento de um plano de pesquisa consiste na organização das condições para 

a coleta e análise dos dados. Para SELLTIZ et ai. (1974, p. 59), "os planejamentos de 

pesquisa variam de acordo com o objetivo da pesquisa." 

Evidentemente que cada projeto de pesquisa tem um objetivo específico. Entretanto, 

SELLTIZ et ai. (1974) classificam os objetivos em quatro amplos agrupamentos: 

• familiarizar-se com o fenômeno ou conseguir nova compreensão deste, 

freqüentemente para poder formular um problema mais preciso de pesquisa 

ou criar novas hipóteses; 

• apresentar precisamente as características de uma situação, um grupo ou 

indivíduo específico (com ou sem hipóteses específicas iniciais a respeito da 

natureza de tais características); 

• verificar a freqüência com que algo ocorre ou com que está ligado a alguma 

coisa (geralmente, mas não sempre com uma hipótese inicial específica); 

• verificar a hipótese de relação causal entre variáveis. 

Ainda segundo SELLTIZ et ai. (1974), os estudos cujos objetivos são classificados no 

primeiro agrupamento, apresentado anteriormente, são denominados exploratórios e 

referem-se à descoberta de idéias e intuições. Por isso, o planejamento da pesquisa deve 

ser flexível . para permitir a consideração de diferentes aspectos de um determinado 

fenômeno. 
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Os estudos cujos objetivos encontram-se no segundo e terceiro agrupamentos são 

denominados descritivos e sua principal consideração é a exatidão, exigindo um 

planejamento rigoroso que reduza o viés e amplie a precisão da prova obtida. 

Finalmente, os estudos que verificam hipóteses causais exigem processos que não apenas 

reduzam o viés e aumentem a precisão, mas que também permitam inferências a respeito 

da causalidade. Os experimentos são exemplos de estudos que se enquadram nessa 

quarta categoria. 

O objetivo deste trabalho é estudar a gestão do sistema produtivo de um conj~nto 
I, 

de empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos visando propor um modelo 

conceitual de gestão que possa ser utilizado como referência para o gerenciamento 

das empresas desse importante segmento industrial brasileiro. Espera-se que a 

utilização do modelo possa contribuir para a melhoria da competitividade das empresas 

cerâmicas favorecendo seus desempenhos nos mercados interno e externo. 

Analisando-se a proposição do trabalho, tendo como referência a classificação 

apresentada por Selltiz, verifica-se uma maior proximidade com os estudos denominados 

exploratórios. Entretanto, essa classificação não deve ser muito rígida, uma vez que, 

conforme afirmam SELLTIZ et al. (1974), na prática esses diferentes tipos de estudos 

nem sempre são nitidamente separáveis. 

5.3. Abordagem da Pesquisa 

De acordo com GODOY (1995a), as ciências sociais podem utilizar duas abordagens 

para o estudo dos fenômenos que lhe interessam: pesquisa quantitativa e pesquisa 

qualitativa. 

Para CAMPOMAR (1991), independentemente do tipo de estudo em desenvolvimento, 

poderão ser utilizados métodos quantitativos ou qualitativos. Entretanto, como destacam 

DOWNEY e IRELAND (1979), a metodologia é apropriada, ou não, dependendo da 

aplicação elll um específico problema de pesquisa. É necessária uma cuidadosa seleção 

da metodologia a ser utilizada e, para isso, é preciso conhecer suas características, suas 

virtudes e suas limitações. 



166 

De acordo com GODOY (1995a, p. 58), "em estudos quantitativos o pesquisador 

conduz seu trabalho a partir de um plano estabelecido antecipadamente, com hipóteses 

cuidadosamente especificadas e variáveis operacionalmente definidas. Preocupa-se com a 

medição objetiva e com a quantificação de resultados. Busca a precisão, evitando 

distorções na etapa de análise e interpretação dos dados, garantindo assim uma margem 

de segurança em relação às inferências obtidas." 

Ainda segundo GODOY (1995a, p. 58), já a "pesquisa qualitativa não procura enumerar 

e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos 

dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida 

que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 

lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou 

seja, dos participantes da situação em estudo." 

Para CAMPOMAR (1991), nos métodos quantitativos procura-se encontrar medidas em 

populações e quando, por limitação de recurso, isso não é possível, procura-se 

encontrar essas medidas através de inferência estatística, usando-se amostras da 

população e testes paramétricas ou não paramétricas de inferência. Já nos métodos 

qualitativos não há medidas, as possíveis inferências não são estatísticas, as análises são 

feitas em profundidade e até as percepções dos elementos pesquisados sobre eventos de 

interesse são utilizadas. 

Tendo como referência o objetivo do trabalho e a caracterização da pesquisa como 

exploratória, entende-se que a utilização de métodos qualitativos é mais adequada que o 

uso de métodos quantitativos. Entre os aspectos que permitem chegar a essa conclusão 

destacam-se: 

• Serão obtidos dados descritivos sobre as empresas, buscando-se uma 

compreensão ampla do objeto de estudo; 

• A obtenção dos dados se dará através de um processo interativo entre o 

pesquisador e as pessoas que atuam nas empresas e, também, através do 

contato direto do pesquisador com a situação estudada; 
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• A compreensão dos fenômenos segundo a perspectiva dos administradores das 

empresas e dos estudiosos do setor serão importante fonte de informação; 

• As análises serão realizadas em profundidade; e 

• O foco de interesse da pesquisa inicialmente deverá ser amplo e no transcorrer 

da investigação tomar-se mais direto e específico. 

A utilização de métodos qualitativos tem aumentado de importância em pesquisas 

acadêmicas. Na administração de empresas, o interesse pela abordagem qualitativa 

começa a ganhar expressão a partir dos anos 70. Atualmente, já tem importância 

reconhecida entre as várias possibilidades de estudar os fenômenos que envolvem seres 

humanos e suas relações sociais. 

De acordo com GODOY (1995b), o estudo qualitativo pode ser desenvolvido através de 

três diferentes caminhos: pesquisa documental, etnografia e estudo de caso. 

A pesquisa documental constitui-se na análise de materiais de natureza diversa buscando

se novas informações e/ou interpretações. Documentos nesse caso são materiais escritos, 

estatísticas, fotografias, gráficos, filmes, etc. 

Já a pesquisa etnográfica envolve a descrição de eventos que ocorrem na vida de um 

grupo e a interpretação do significado desses acontecimentos para a cultura do grupo. 

Na administração de empresas, este tipo de pesquisa é utilizado principalmente em 

estudos de cultura organizacional. 

Finalmente, a terceira possibilidade é o estudo de caso que se caracteriza como um tipo 

de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Essa unidade pode 

ser um ambiente, uma situação em particular ou um simples sujeito. 

Neste trabalho, optou-se por utilizar como estratégia de pesquisa o estudo de caso, pois 

se avaliou que esse método seria o mais adequado às proposições do trabalho como 

pode ser mais bem observado a seguir. 
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5.4. Estudo de Caso 

O estudo de caso pode ser caracterizado como um tipo de pesquisa que estuda 

exaustivamente um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível para outros delineamentos considerados. 

GILL (1996, p. 58). 

YIN (1991, p. 23) define estudo de caso como "uma forma de se fazer pesquisa que 

investiga fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de vida-real, quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e na situação em 

que múltiplas fontes de evidência são usadas." 

Para YIN ( 1991) esta definição permite compreender melhor o método e também 

diferenciá-lo de outros métodos (ou estratégias como prefere o autor) existentes. Um 

experimento, por exemplo, deliberadamente separa o fenômeno de seu contexto. 

Pesquisas históricas usualmente lidam com eventos não contemporâneos. Pesquisas de 

avaliação (surveys) tentam lidar com o fenômeno e com o contexto, mas a capacidade 

deste método para investigar o contexto é limitada. Em surveys, freqüentemente os 

pesquisadores têm dificuldades de limitar o número de variáveis a serem analisadas (e 

conseqüentemente o número de questões a serem perguntadas) para seguramente 

definirem um número de respondentes viáveis de serem pesquisados. 

SELLTIZ et al. (1974) também associam o método do estudo de caso ao estudo 

intensivo de exemplos selecionados do fenômeno em que o pesquisador estiver 

interessado. Para esse autores, existem três aspectos que fazem com que esse método se 

torne um processo adequado para a provocação de intuições. O principal aspecto está 

relacionado à atitude do pesquisador, que é de receptividade atenta, de busca, e não 

apenas de verificação das hipóteses existentes. Um segundo aspecto é a intensidade do 

estudo do objeto escolhido para a pesquisa. Procura-se obter informações para 

caracterizar e explicar tanto os aspectos singulares do caso estudado, quanto os que têm 

em comum com outros casos. Finalmente, o terceiro aspecto é o fato de depender da 

capacidade do pesquisador para reunir, numa interpretação unificada, muitos e diversos 

aspectos de informação. 
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As caracteristicas do método, bem como as definições apresentadas anteriormente, já 

delimitam de certa forma os tipos de pesquisas que podem ser desenvolvidas através do 

estudo de caso. Entretanto, YIN (1991) argumenta que o uso do método está 

condicionado a três aspectos: 

• o tipo de questão da pesquisa; 

• a extensão do controle que o pesquisador tem sobre os eventos estudados; e 

• o grau com que o estudo está focado em eventos contemporâneos. 

GODOY (1995b, p. 25), referindo-se aos aspectos apresentados acima, afirma que "o 

estudo de caso tem se tomado a estratégia preferida quando os pesquisadores procuram 

responder às questões "como" e "por que" certos fenômenos ocorrem, quando há pouca 

possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é 

sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum contexto da vida 

real." 

Desta forma, considerando-se o objetivo do trabalho, a quantidade e os tipos de 

informações a serem obtidas através da pesquisa de campo, concluiu-se que o estudo de 

caso seria o método recomendado para o seu desenvolvimento. De outra maneira, as 

necessidades da pesquisa estavam alinhadas aos aspectos apresentados pela teoria e 

explicitados anteriormente, ou seja, os resultados esperados com a pesquisa exigiam que: 

• fosse realizado um estudo intensivo em uma ou mais empresas do setor 

estudado; 

• o foco de interesse estivesse na situação atual em que as empresas operam. 

Além dos aspectos citados acima, os eventos estudados não permitem nenhum tipo de 

controle por parte do pesquisador. O tipo de questão de pesquisa também se mostrou 

adequado ao método como poderá ser observado a seguir. 
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5.5. Projeto da Pesquisa 

O projeto da pesquisa é muito importante pois visa estabelecer urna seqüência lógica 

entre as questões a serem respondidas, os dados coletados ernpiricamente, as análises a 

serem realizadas e, finalmente, as conclusões. De acordo YIN ( 1991 ), em estudos de 

caso, cinco elementos são especialmente importantes: 

• as questões a serem estudadas; 

• suas proposições; 

• sua(s) unidade(s) de análise(s); 

• a lógica da ligação entre os dados e as proposições; e 

• o critério para interpretação dos resultados. 

A questão de pesquisa que norteou o desenvolvimento deste trabalho e que, portanto, 

procurou-se responder através da pesquisa de campo realizada é a seguinte: 

"Como deve ser gerenciado o sistema produtivo das empresas fabricantes de 

cerâmica para revestimento para que elas se mantenham competitivas no acirrado 

mercado interno e possam buscar maior participação no cenário internacional ?" 

Definida a questão, é necessário formular as proposições do estudo. Deve-se ressaltar 

que, neste trabalho, conforme definido por FERREIRA (1995), entende-se por 

proposição um enunciado verbal suscetível de ser dito verdadeiro ou falso. 

As proposições ajudam a explicitar o que deve ser estudado ou, de outra forma, cada 

proposição direciona a atenção para algum aspecto que deveria ser examinado pela 

pesquisa. As proposições, apresentadas a seguir, foram elaboradas a partir de um 

conhecimento prévio que o autor possuía de algumas empresas do setor de revestimentos 

cerâmicos, ainda que superficial, e também com base em urna reflexão realizada a partir 

da literatura, 
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Proposição 1: O setor de revestimentos cerâmicos no Brasil é constituído por um 

número elevado de empresas que, quando têm o mesmo porte, podem ter estratégias 

competitivas e de produção diferentes. 

Proposição 2: As empresas localizadas em um mesmo pólo cerâmico têm estratégias 

competitivas e de produção iguais (adotam as mesmas estratégias competitivas e de 

produção). 

Proposição 3: As empresas operam com diferentes níveis de eficácia, 

independentemente do porte que possuem e do pólo em que estejam localizadas. 

Proposição 4: Os recursos humanos das empresas cerâmicas de portes pequeno e médio 

carecem de melhor formação (gerencial e operacional). 

Proposição 5: Os conceitos e as técnicas da gestão da qualidade são amplamente 

conhecidos e utilizados por todas as empresas de revestimentos cerâmicos. 

Proposição 6: A administração dos fornecedores das empresas fabricantes de 

revestimentos cerâmicos catarinenses se encontram em um estágio mais avançado que a 

das empresas paulistas. 

Proposição 7: O relacionamento dos fabricantes com os clientes (varejistas) é pouco 

desenvolvido no que diz respeito a estoques, a pedidos de reposição e principalmente às 

tendências das necessidades dos usuários. 

Dentro do escopo da pesquisa baseada em estudos de caso, encontram-se algumas 

variações associadas ao número de casos estudados e à quantidade de unidades 

analisadas. De acordo com YIN (1991), no que diz respeito ao número de casos, pode

se trabalhar com apenas um caso ou com múltiplos casos. Quanto à unídade de análise, 

também é possível trabalhar com uma unidade (holístico) ou com múltiplas unidades de 

análise (embutido). 

O estudo de caso único é utilizado quando o caso representa um teste critico da teoria 

existente, quanto é um evento raro ou único, ou quando serve para um propósito 

revelador. Já os múltiplos casos se baseiam em replicações de um dado fenômeno. De 

acordo com YIN ( 1991 ), os casos devem ser utilizados de maneira similar à realização 
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de múltiplos experimentos, ou seJa, buscando obter resultados similares (replicação 

literal) ou resultados contrários (replicação teórica). 

Para LAZZARINI (1995), a vantagem do uso de casos múltiplos reside no fato de que 

eles proporcionam evidências inseridas em diferentes contextos, o que acaba tornando a 

pesquisa como um todo mais robusta. Por outro lado, o uso de casos múltiplos não 

atende aos propósitos do caso único, ou seja, estudar um caso de rara ocorrência ou 

dificil observação, e exige maiores recursos e mais tempo para a realização. 

Tendo como referência a questão de pesquisa e as proposições enumeradas 

anteriormente, entendeu-se que seria adequado desenvolver o trabalho de campo através 

do estudo de múltiplos casos. Definiu-se também que a unidade utilizada nesse estudo 

seria uma empresa genérica. Mais especificamente, definiu-se que a pesquisa seria 

realizada através do desenvolvimento de estudo de múltiplos casos em empresas 

fabricantes de cerâmicas para revestimentos. 

A escolha das empresas visou possibilitar a elaboração de um quadro analítico da gestão 

da produção das empresas cerâmicas de revestimento que, em conjunto com a reflexão 

teórica apresentada nos capítulos dois e três, possibilitassem a proposição de um modelo 

de gestão para as empresas deste setor. Além disso, a pesquisa de campo deveria 

viabilizar a aceitação ou a refutação das proposições enumeradas anteriormente. 

Dessa forma, os critérios utilizados para a definição, ou escolha, das empresas foram os 

seguintes: 

• O estudo deveria contemplar empresas localizadas nos quatro principais pólos 

produtores do país: São Paulo, Santa Gertrudes, Mogi Guaçu e Criciúma; 

• Deveriam ser estudadas, no mínimo, duas empresas de cada pólo cerâmico; 

• Algumas das pnnc1prus empresas do setor deveriam constar do grupo de 

empresas estudadas; 

• Deveriam fazer parte da pesquisa empresas de portes diferentes; e 
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• Empresas que apresentem especificidades quanto ao tipo de processo ou de 

produto deveriam ser consideradas para a seleção. 

Finalmente, um aspecto menos importante, mas que também foi considerado na escolha 

das empresas, foi a existência de contatos junto às empresas que viabilizassem a 

execução do trabalho de campo. 

Foram selecionadas doze empresas com as quais se espera obter os resultados desejados 

a partir de análises relacionadas a cada caso em particular e entre casos. Dessa forma, 

procurou-se obter resultados semelhantes e contraditórios entre as empresas dentro dos 

pólos ou de maneira geral. A tabela apresentada a seguir ilustra os casos selecionados. 

Tabela 5 1 Casos selecionados 
Empresa Localização Porte Fator determinante na escolha 

(re!ião) 
Incefra Santa Gertrudes Grande Empresaque está entre as maiores da região 
Terranova Santa Gertrudes Médio Empresa tradicional da região 
Villagres Santa Gertrudes Médio Única empresa da região a utilizar o processo a úmido 

para preparação da massa cerâmica 
Chiarelli Mogi Guaçu Médio Empresa atuante no mercado externo 
Gerbi Mogi Guaçu Grande Maior empresa da região de Mogi Guaçu 
Lanzi Mogi_ Gua_Çl.l_ Médio Em~resa tradicional da região 
Atlas São Paulo Pequeno Empresa especializada em um tipo de produto 
Gyotoku São Paulo Grande Maior empresa da região de São Paulo 
Cecrisa Criciúma Grande Segunda maior em_l)resa dopais 
Ceusa Criciúma Pequeno Empresa cujo produto é reconhecido no mercado como 

modelo de _gualidade 
Eliane Criciúma Grande Maior empresa do país 
Portobello Santa Catarina Grande Empresa tradicional do setor de marca muito 

reconhecida 

Deve-se destacar que a Portobello é a única empresa que não se encontra localizada em 

um dos quatro reconhecidos pólos cerâmicos do país. Entretanto, optou-se por estudá-la 

por ser uma das grandes empresas do país, ter uma marca muito forte no mercado 

nacional, atuar ativamente para a exportação e possuir produtos diferenciados no 

mercado reconhecidos pelo seu padrão de qualidade. 

Coleta de dados 

O estudo de caso permite que o pesquisador utilize diferentes fontes de informações. De 

acordo com YIN (1991 ), existem seis principais fontes de evidência através das quais o 
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pesquisador pode coletar dados para o estudo de caso: documentação, registro de 

arquivos, entrevistas, observação direta, observação participativa e artefatos fisicos. 

Este trabalho teve como principal fonte para coleta de dados a realização de entrevistas. 

Entretanto, dados complementares também foram obtidos, por meio de observação 

direta e pesquisa em documentos. 

As entrevistas foram realizadas com diretores ou gerentes ligados à área industrial das 

empresas, utilizando-se para o seu desenvolvimento um roteiro contendo "perguntas 

abertas". O roteiro foi utilizado como uma orientação para o entrevistador, visando-se 

alcançar uma certa padronização das informações obtidas em cada estudo de caso. As 

questões foram elaboradas e arranjadas em uma seqüência que permitisse a realização da 

entrevista de forma dinâmica, ou seja, as questões foram organizadas por assuntos 

dentro de uma lógica na qual cada questão formulada preparava a seguinte. Após a 

realização do primeiro estudo de caso, foram feitos alguns pequenos ajustes no roteiro 

visando à continuidade da pesquisa de campo. O roteiro completo consta no Anexo A 

deste trabalho. 

As entrevistas tiveram uma duração variada dependendo da disponibilidade e do perfil do 

entrevistado, mas em média levaram duas horas e trinta minutos. Em onze entrevistas 

utilizou-se de um gravador para o registro das informações e, em apenas uma, em 

virtude da não permissão do entrevistado, os registros foram feitos na forma escrita. 

O segundo recurso utilizado para a pesquisa foi a observação direta. Essa segunda fonte 

de evidência foi utilizada neste estudo para possibilitar a obtenção de informações 

adicionais e complementares. Assim, ao término de cada entrevista foram realizadas 

visitas ao setor de produção das empresas. 

Nas visitas, o pesquisador foi acompanhado pelo próprio entrevistado ou por um outro 

funcionário da área industrial. Procurou-se conhecer, em cada empresa, todo o processo 

de produção, desde o recebimento dos insumos até à expedição do produto acabado. As 

visitas duraram em média uma hora, variando em função do porte da empresa e dos 

diferentes tipos de processo de fabricação utilizados. 
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A terceira fonte de evidência foi o exame de documentos como relatórios de entidades 

de classe e outras organizações ligadas ao setor, balanços publicados, relatórios 

endereçados aos acionistas, catálogos, home-pages das empresas, etc. 

Registro das informações e relatório de pesquisa 

À medida que as entrevistas foram sendo realizadas, iniciou-se a transcrição das fitas 

gravadas. Nessa etapa, tomou-se o cuidado de registrar na forma escrita exatamente o 

que cada entrevistado respondeu, evitando-se qualquer tipo de interpretação ou correção 

da linguagem utilizada. 

De posse das entrevistas transcritas, elaborou-se um relatório preliminar para cada 

estudo de caso realizado. Este primeiro material (relatório) foi a base para a elaboração 

do relatório final da pesquisa, apresentado no próximo capítulo. 

De acordo com YIN (1991 ), em estudos de caso, o relatório final da pesquisa pode ser 

redigido de quatro formas (maneiras) diferentes.· Na primeira, utilizada para descrever 

um estudo de caso único, faz-se uma narrativa simples do estudo realizado. Na segunda, 

recomendada para estudo de múltiplos casos, são realizadas as descrições dos casos 

individualmente, separados por capítulos ou seções, e no final redige-se uma seção 

destinada à apresentação das análises entre os casos e dos resultados finais. 

Na terceira forma, utilizada tanto para caso único quanto para múltiplos casos, em vez 

de realizar-se a tradicional narrativa, o desenvolvimento de cada caso segue uma série de 

perguntas e respostas baseadas nos registros realizados dos casos. Finalmente, na última 

forma, destinada apenas a estudo de múltiplos casos, não são realizadas sessões 

devotadas a casos individuais; em vez disso todo o relatório consiste de análises que 

envolvem os diversos casos. 

Considerando-se que a pesquisa envolveu a realização de estudo de múltiplos casos e 

que o número de caso foi relativamente elevado (doze), entendeu-se que a elaboração do 

relatório se~indo o quarto tipo apresentado por Yin seria a melhor alternativa. 

Assim, não foram realizadas narrativas dos casos isolados; ao contrário o relatório foi 

planejado de tal maneira que, em cada sessão do capítulo, fosse apresentado e analisado 
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um determinado assunto ou objeto de investigação. Dessa forma, a descrição dos casos 

utiliza uma lógica próxima à utilizada quando da elaboração do roteiro de entrevista. 

Inicialmente, é realizada uma caracterização das empresas estudadas. Em seguida, são 

abordados os aspectos relativos ao posicionamento de mercado e à gestão do sistema de 

produção das empresas. Posteriormente, procura-se identificar as estratégias 

competitivas e de produção utilizadas, bem como tecer algumas considerações a respeito 

do desempenho operacional das empresas. Em seguida, faz-se uma síntese da pesquisa 

destacando-se os principais aspectos observados e, encerrando o capítulo, revisam-se as 

proposições iniciais da pesquisa. 

5.6. Limitações da Pesquisa 

A principal limitação apresentada pela pesquisa está associada ao método do estudo de 

caso. Essa limitação está relacionada a possíveis generalizações dos resultados obtidos. 

Conforme YIN (1991, p. 21), "estudos de caso, assim como e:Xperimentos, são 

generalizáveis em termos de proposições teóricas e não para populações ou universos. 

Nesse sentido, o estudo de caso, como o experimento, não representa uma "amostra," e 

o objetivo do investigador é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não 

enumerar freqüências (generalização estatística)." 

Assim, a pesquisa realizada não permite que informações obtidas através dos doze 

estudos de caso sejam generalizadas para o setor de revestimentos cerâmicos 

(generalização estatística). Por outro lado, o método é perfeitamente adequado aos 

propósitos deste trabalho, ou seja, a partir das análises realizadas através dos estudos de 

caso, propor um modelo de gestão para as empresas fabricantes de revestimentos 

cerâmicos (generalização analítica ou teórica). 

Outras limitações estão associadas à seleção das empresas estudadas, à viabilização da 

pesquisa nas empresas selecionadas (em uma das empresas selecionadas inicialmente não 

foi possível realizar a pesquisa por falta de autorização do proprietário), à 

disponibilidade de tempo dos entrevistados e a eventuais restrições no fornecimento de 

informações. Entretanto, deve-se ressaltar que essas possíveis limitações foram 

contornadas através de um cuidadoso planejamento do trabalho de campo. 
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5.7. Síntese da Metodologia da Pesquisa 

A pesqmsa desenvolvida e apresentada neste trabalho pode ser classificada como 

exploratória. Utilizou-se a abordagem qualitativa e o método do estudo de caso. 

O trabalho de campo foi desenvolvido através do estudo de múltiplos casos, e a unidade 

de pesquisa utilizada foi uma empresa genérica. De outra maneira, foram realizados 

doze estudos de caso em empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos localizadas 

nos principais pólos produtores de pisos e azulejos do país. 

A principal fonte utilizada para a coleta de dados foi a realização de entrevistas. Dados 

complementares também foram obtidos através da observação direta e da pesquisa 

documental. 

As entrevistas gravadas e depois transcritas, mais os dados obtidos através de outras 

fontes de evidência, possibilitaram a elaboração de um relatório preliminar para cada 

estudo de caso realizado. Este material foi a referência para a elaboração do relatório 

final da pesquisa. 

O relatório final foi constituído integralmente por análises envolvendo os diversos casos, 

sendo que cada seção do capítulo foi dedicada a um assunto ou objeto de investigação. 

No próximo capítulo, apresentam-se o resultados obtidos a partir da pesquisa de campo. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através da pesquisa de campo. 

Foram realizados doze estudos de caso em empresas fabricantes de revestimentos 

cerâmicos localizadas nos Estados de São Paulo e Santa Catarina. 

O objetivo dos estudos de caso é apresentar e analisar os principais aspectos relativos à 

gestão do sistema produtivo de um conjunto de empresas fabricantes de azulejos e pisos 

cerâmicos, destacando-se suas principais caracteristicas, virtudes e deficiências, visando 

à formação de um referencial empírico que, em conjunto com os aspectos teóricos 

apresentados nos Capítulos 2 e 3, possibilitem a proposição de um modelo de gestão 

para as empresas deste segmento industrial. 

Inicialmente, pretende-se caracterizar as empresas pesquisadas objetivando-se 

proporcionar uma visão geral a respeito de cada fabricante. Posteriormente, através de 

um conjunto de dimensões selecionadas a partir da proposição de PORTER (1986), 

descreve-se o posicionamento adotado pelas empresas no mercado. No tópico seguinte, 

apresenta-se o sistema de gestão das empresas pesquisadas, tendo-se como referência 

para a estruturação das informações e das análises o conceito de áreas de decisão 

estruturais e infra-estruturais propostas por HAYES e WHEELWRIGH (1988). 

Com base nas informações e nas análises relativas ao posicionamento e à gestão do 

sistema produtivo das empresas pesquisadas, procura-se identificar as estratégias 

competitivas e de produção utilindas por elas. Além disso, procura-se, a partir da 

utilização de alguns indicadores de desempenho, fazer algumas reflexões a respeito da 

eficácia operacional dos sistemas de produção estudados. Posteriormente, faz-se uma 

síntese dos principais resultados (informações) obtidos a partir do trabalho de campo e, 

encerrando-se o capítulo, revisam-se as proposições iniciais da pesquisa. 

Deve-se ressaltar que, em virtude de a pesquisa ter envolvido doze empresas, embora a 

unidade de análise seja a empresa, a apresentação das informações será feita agrupando

se as mesmas de acordo com sua localização, ou seja, conforme o Estado e o pólo 

cerâmico a que pertencem. 
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6.1. Caracterização das empresas 

Como se destacou anteriormente, as empresas estudadas estão localizadas nos dois 

principais Estados produtores de revestimentos cerâmicos do país, São Paulo e Santa 

Catarina. Mais especificamente, as doze empresas estão instaladas nos quatro pólos 

cerâmicos existentes no país, ou seja, nas regiões de Santa Gertrudes, Mogi Guaçu, São 

Paulo e Criciúma. 

A "Cerâmica A", a "Cerâmica B" e a "Cerâmica C" pertencem à região de Santa 

Gertrudes. Entre os pólos cerâmicos, o de Santa Gertrudes é um dos mais dinâmicos, 

apresentando crescimento expressivo nos últimos anos. Existem atualmente na região 

trinta e seis empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos, que buscam se favorecer 

dos beneficios da localização: proximidade do principal mercado consumidor do país 

(São Paulo), abundância de uma das principais matérias-primas (argila) e, por que não 

dizer, dos conhecimentos tecnológicos disseminados entre fornecedores, mão-de-obra, 

etc. 

A "Cerâmica B" e a "Cerâmica C" estão entre as empresas mais tradicionais da região, 

pois o início de suas atividades data do final da década de vinte. A "Cerâmica A", 

embora mais nova, já possui trinta anos 'de existência. As três empresas são sociedades 

limitadas de capital nacional, iniciaram suas atividades fabricando cerâmica estrutural 

(telhas e tijolos) e passaram posteriormente a produzir revestimentos cerâmicos. 

A "Cerâmica B" e a "Cerâmica C" possuem capacidade instalada em tomo de 500.000 

m2/mês, quesito que as caracteriza, como empresas de porte médio. Já a "Cerâmica A", 

além de ser considerada uma grande empresa, possui a maior capacidade instalada em 

uma única planta na região. 

Deve-se destacar. que a utilização da capacidade instalada para a classificação das 

empresas quanto ao porte se deveu ao fato de esse critério ser reconhecido pelas 

empresas e por entidades de classe do setor, como a ANFACER (Associação Nacional 

dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos), por exemplo, como o mais 

representativo para a identificação do porte das empresas de revestimentos cerâmicos. 

Outros critérios, como o do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas), baseado no número de funcionários; o do BNDES (Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que tem como referência o 

faturamento, ou ainda uma combinação de capacidade, número de funcionários e 

faturamento, também poderiam ser utilizados. Entretanto, qualquer dessas alternativas, 

em comparação com o critério baseado exclusivamente na capacidade, não apresentaria 

mudanças na classificação da maioria das empresas e, para aquelas que têm sua 

classificação alterada, o resultado não é melhor que o obtido a partir do critério do 

adotado pelo setor. 

Assim, tendo-se corno referência o periodo em que a pesquisa foi realizada, apresentam

se na tabela 6.1 os limites utilizados pelo setor e adotados neste trabalho para a 

classificação do porte das empresas. 

Tbl 61 c.,. d 1 ifi -da a ea nteno e c ass caçao s empresas quanto ao porte 
Porte Capacidade instalada (m~/mês) 
Pequena Até 300.000 
Média Mais de 300.000 até 700.000 
Grande Mais de 700.000 

No que diz respeito a faturamento e a funcionários, a "Cerâmica N', entre as três 

empresas de Santa Gertrudes, é a que mais fatura e a que possui maior número de 

funcionários. Entretanto, deve-se destacar que, embora tenha mais funcionários no total, 

é, entre as três empresas, a que possui menor número de pessoas trabalhando na área 

administrativa. 

A "Cerâmica D", a "Cerâmica E" e a "Cerâmica F" são também empresas tradicionais 

do setor localizadas na região de Mogi Guaçu. Esta região constitui-se em um dos 

principais pólos cerâmicos do país, pois concentra um número significativo de 

fabricantes de revestimentos cerâmicos e de empresas fornecedoras de insumos e de 

equipamentos. Além disso, Mogi Guaçu, assim como Santa Gertrudes, tem localização 

privilegiada em relação ao mercado consumidor e às fontes de matéria-prima. 

A "Cerâmica D" e a "Cerâmica E" são empresas que atuam há um bom tempo no 

mercado de revestimentos cerâmicos tendo suas marcas já bastante identificadas com o 

produto. A "Cerâmica F", embora fundada posteriormente às duas empresas anteriores, 

pertence a um grupo empresarial tradicional da região que possui outras oito empresas. 

A "Cerâmica F' fabrica revestimentos há vinte quatro anos, o que lhe confere um bom 

reconhecimento no mercado. 
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As três empresas iniciaram suas atividades fabricando manilhas e são de capital 

nacional. No que diz respeito à natureza jurídica, destaque deve ser dado à "Cerâmica 

D", que é uma sociedade anônima de capital aberto, fato não muito comum no setor, 

principalmente em empresas de seu porte. 

A "Cerâmica D" e a "Cerâmica F' podem ser classificadas como empresas de porte 

médio, tendo como referência a capacidade instalada. Já a "Cerâmica E", classificada 

como uma grande empresa, além de possuir maior capacidade instalada na região de 

Mogi Guaçu, tem maior faturamento e maior número de funcionários, embora os 

administrativos sejam em menor número. 

A "Cerâmica G" e a "Cerâmica H" podem ser consideradas como pertencentes ao pólo 

cerâmico de São Paulo. A capital de São Paulo e outras cidades do interior que 

compõem esta região abrigam importantes empresas do setor. As duas empresas 

iniciaram suas atividades na década de sessent;a e são sociedades limitadas de capital 

nacional. A "Cerâmica H", como outras empresas do setor, iniciou suas atividades 

fabricando tijolos e telhas, passou posteriormente a produzir pisos cerâmicos e apenas 

recentemente a fabricar azulejos. Já a "Cerâmica G", desde a sua fundação fabrica 

revestimentos cerâmicos, mais especificamente pastilhas cerâmicas, o que poderia 

representar um diferencial importante para a empresa, uma vez que atua nesse segmento 

há trinta e sete anos. 

Tanto a "Cerâmica G" quanto a "Cerâmica H' possuem apenas uma planta, embora com 

capacidades instaladas bem diferentes. Utilizando-se a capacidade como critério de 

classificação, a "Cerâmica H' é considerada uma empresa de grande porte, enquanto a 

"Cerâmica G", de pequeno porte. 

No que diz respeito ao número de funcionários, a "Cerâmica H', entre as empresas do 

Estado de São Paulo, é a que mais emprega. Por outro lado, a "Cerâmica G", embora 

com uma capacidade instalada pequena em relação às outras empresas paulistas, só é 

superada pela "Cerâmica H' e pela "Cerâmica E". O valor faturado pela "Cerâmica G" 

é o menor entre as empresas estudadas, embora não seja a empresa com menor 

capacidade itistalada. A "Cerâmica H' não forneceu o valor de seu faturamento. 

As outras quatro empresas estudadas pertencem ao Estado de Santa Catarina, mais 

especificamente, três estão localizadas na região de Criciúrna e uma próxima a capital 
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do Estado, Florianópolis. O Estado de Santa Catarina como um todo tem muita tradição 

na produção de produtos cerâmicos, mas é na região de Criciúma (constituída por várias 

pequenas cidades em um raio de aproximadamente 20 km ao redor de Criciúma) que se 

localiza a maioria das empresas de revestimentos cerâmicos do Estado (em tomo de 

onze principais empresas). A atividade industrial da região foi favorecida pela 

existência de recursos minerais como argila, caulim, quartzo e, também, o carvão 

mineral utilizado como fonte de energia para aquecimento dos fomos das empresas. 

A "Cerâmica f', a "Cerâmica r', a "Cerâmica K" e a "Cerâmica L" estão entre as 

empresas mais conhecidas do setor. Entre as quatro empresas, a "Cerâmica r' (1954) foi 

a primeira a ser criada, enquanto que a "Cerâmica L" (1977) foi a última. Todas são de 

capital nacional e, ao contrário do observado na maioria das empresas paulistas, todas 

são de sociedade anônima. Outro aspecto importante que as diferencia das empresas do 

Estado de São Paulo é a atividade inicial: enquanto as empresas paulistas começaram 

fabricando cerâmica estrutural, as catarinenses já iniciaram suas atividades produzindo 

revestimentos cerâmicos. 

A "Cerâmica f' e a "Cerâmica K" são as duas maiores empresas brasileiras. Deve-se 

destacar que a elevada capacidade instalada de ambas está distribuída em diferentes 

plantas. A "Cerâmica L", embora possua uma capacidade instalada aproximadamente 

50% menor que a da "Cerâmica f' e da "Cerâmica K", ainda assim é uma empresa de 

grande porte, que concentra toda sua produção em uma única planta. A "Cerâmica r' 

apresenta a menor capacidade instala entre todas as empresas estudadas. 

Como é de se esperar, a "Cerâmica f', a "Cerâmica K" e a "Cerâmica L" apresentam 

valores expressivos de faturamento. Entretanto, alguns aspectos merecem destaques: a 

"Cerâmica K" fatura 38% a mais que a "Cerâmica I" com uma capacidade instalada 

apenas 3% maior; a "Cerâmica r', embora com pequena capacidade instalada - com 

exceção da "Cerâmica H', que não forneceu o valor do faturamento - fatura mais que 

todas as outras empresas paulistas estudadas. No que diz respeito ao número de 

funcionários, a "Cerâmica K" contrata maior número de pessoas: se comparada à 

"Cerâmica f', possui um quadro funcional 50% maior. Por outro lado, a "Cerâmica r' 

possui apenas 230 funcionários superando, entre as empresas estudas, apenas a 

"Cerâmica B". 
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A tabela 6.2 sintetiza os dados relativos à caracterização das empresas estudadas, 

enquanto a 6.3 mostra a classificação das empresas segundo o porte. 

Tabel 62 C a o o - das aracten.zaçao empresas no sem. 
Empresas Ano de Atividade Origem 

fundação inicial do 
capital 

Cerâmica 1971 Fabricação Nacional 
A de telhas 

Cerâmica 1929 Fabricação Nacional 
B de telhas e 

tijolos 

Cerâmica 1930 Fabricação Nacional 
c de telhas e 

tijolos 
Cerâmica 1936 Fabricação Nacional 

D de telhas 

Cerâmica 1944 Fabricação Nacional 
E de 

manilhas 
Cerâmica 1%1 Fabricação Nacional 

F de 
manilhas 

Cerâmica 1964 Fabricação Nacional 
G de 

na!irn'lh:t!:: 

Cerâmica 1%9 Fabricação Nacional 
H de tijolos e 

telhas 

Cerâmica 1966 Fabricação Nacional 
I de 

azulejos 

Cerâmica 1954 - Nacional 
J 

Cerâmica 1960 Fabricação Nacional 
K de 

azulejos 

**Cerâmica 1977 Fabricação Nacional 
L de pisos 

·-*Conforme definição das regtoes no capitulo 4. 
**Empresa não localizada nos pólos cerâmicos. 

Natureza 
jurídica 

Sociedade 
limitada 

Sociedade 
limitada 

Sociedade 
limitada 

Sociedade 
anônima 

Sociedade 
limitada 

Sociedade 
limitada 

Sociedade 
limitada 

Sociedade 
limitada 

Sociedade 
anônima 

Sociedade 
anônima 

Sociedade 
anônima 

Sociedade 
anônima 

/2000 
Região* Capacidade N°de Faturamento 

instalada funcion. (R$ 
(m2/mês) milhõeslanol 

Santa 1.300.000 350: 50,40 
Gertrudes 32 adm. e 

318 prod. 
Santa 500.000 197: 24,00 
Gertrudes 47 adm. e 

vendas e 
150 prod. 

Santa 540.000 244: 30,00 
Gertrudes 36adm. e 

208 prod. 
Mogi 620.000 340: 39,50 
Guaçu 80adm. e 

260 prod. 
Mogi 800.000 460: 50,00 
Guaçu 53 adme 

407 prod. 
Mogi 450.000 240: 30,00 
Guaçu 80adm. e 

160 prod 

São 300.000 410: 20,40 
Paulo 40adm.e 

370 prod. 
São 1.200.000 650:60 Não pôde 
Paulo adm., 90 responder 

comercial 
e474 

.prod. 
Criciúma 3.500.000 1830: 253,00 

230adm. 
e 1500 

lprod. 
Criciúma 280.000 230: 50 52,00 

adm. e 
180 prod. 

Criciúma 3.600.000 2666: 350,00 
247 adm. 
e2419 

•prod. 
Santa 1.650.000 1.300: 223,00 
Catarina 100 adm, 

960 prod. 
e240 
com. 



Tabela 6.3. Classificação das empresas segundo o porte no 1° sem./2000 
*Porte Em resas 
P ueno Cerâmica G e Cerâmica J 
Médio Cerâmica B, Cerâmica C, Cerâmica D e Cerâmica F 
Grande Cerâmica A, Cerâmica E, Cerâmica H, Cerâmica I, Cerâmica K 

e Cerâmica L 

*conforme critério apresentado na tabela 6.1. 
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A análise das características gerais das empresas pesquisadas permite que sejam feitas 

algumas observações. Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de a administração 

familiar ainda ser uma característica importante do setor e particularmente das empresas 

estudadas. No que diz respeito às empresas de São Paulo, algumas delas como a 

"Cerâmica G", a "Cerâmica B" e a "Cerâmica A", ainda têm uma administração 

fortemente ligada à família proprietária da empresa. As outras cinco estão passando por 

um processo de profissionalização. 

A "Cerâmica E", por exemplo, realizou recentemente uma reestruturação administrativa 

na qual substituiu as pessoas da família que atuavam na empresa por profissionais 

especializados, ficando apenas a presidência a cargo de um membro da família. A 

"Cerâmica H' contratou há três anos atrás um executivo, atual presidente da empresa, 

que lidera o processo de reestruturação administrativa, no qual a atuação dos 

proprietários ficou restrita à participação no conselho. Na "Cerâmica D", deve-se 

destacar o fato de a empresa ter aberto o capital, embora o controle acionário ainda 

pertença à família fundadora. A "Cerâmica C" iniciou uma reestruturação, contratou 

alguns profissionais especializados, mas ainda não definiu o novo formato 

organizacional. 

Pode-se afirmar, pelos depoimentos obtidos no trabalho de campo, que a maioria das 

empresas está buscando modernizar-se através de um redesenho de sua estrutura 

organizacional e da contratação de profissionais especializados. Esse fato é importante 

para tomá-las mais competitivas no mercado nacional e internacional. As empresas que 

ainda não avançaram na profissionalização terão que fazê-lo brevemente se quiserem 

ampliar suas possibilidades de atuação no mercado. 

As empresas de Santa Catarina, embora também tenham origem familiar, conforme 

abordado anteriormente, já possuem estrutura administrativa profissionalizada. Os 

membros das famílias fundadoras atuam, predominantemente, nos conselhos de . 

administração. 
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Outro aspecto importante diz respeito às atividades iniciais das empresas. Todas as 

empresas do estado de São Paulo têm sua origem ligada à fabricação de cerâmica 

estrutural. Com o passar do tempo, essas empresas deixaram de produzir tijolos, telhas e 

manilhas e passaram a produzir revestimentos cerâmicos, que são produtos com maior 

valor agregado. Entretanto, embora os produtos e os processos tenham evoluído 

tecnologicamente ao longo do tempo, nem sempre a estrutura administrativa 

(organizacional) se desenvolveu no mesmo ritmo, como pode ser observado pelo 

estágio de profissionalização dessas empresas. 

As empresas de Santa Catarina, que já entraram no mercado fabricando revestimentos, 

portanto do ponto de vista tecnológico um passo à frente em relação às empresas de São 

Paulo, iniciaram a profissionalização há mais tempo. A "Cerâmica f', por exemplo, 

realizou uma reestruturação administrativa, da qual fez parte a profissionalização da 

empresa, em 1992. Na "Cerâmica K", já em 1985 apenas o diretor presidente era um 

membro da família. A partir de 1995, até o diretor presidente passou a ser um executivo 

contratado no mercado, ficando a participação dos membros da família fundadora 

restrita ao conselho administrativo. 

Tomando-se como referência a capacidade instalada, é possível verificar que o setor 

comporta empresas de diferentes portes. A "Cerâmica G" e a "Cerâmica r' são as 

empresas que apresentam menores capacidades instaladas, sendo consideradas no setor 

como empresas de pequeno porte. A "Cerâmica D", a "Cerâmica B", a "Cerâmica C" e 

a "Cerâmica F", cujas capacidades instaladas variam de 450.000 a 620.000 m2 por mês, 

são consideradas empresas de porte médio. Já a "Cerâmica f', a "Cerâmica K", a 

"Cerâmica E", a "Cerâmica H", a "Cerâmica A" e a "Cerâmica L" são empresas de 

grande porte. Deve-se ressaltar que a "Cerâmica f' e a "Cerâmica K" destacam-se no 

cenário internacional como duas das maiores empresas do mundo em volume de 

produção. 

No que diz respeito ao faturamento, deve-se destacar o volume significativo apresentado 

pelas empresas de Santa Catarina - "Cerâmica f', "Cerâmica K" e "Cerâmica L" -

justificado pela capacidade de produção que possuem, aliada a uma estrutura 

administrativa e industrial desenvolvida. A "Cerâmica r', outra empresa da região sul, 

também merece ser citada, pois apresenta um faturamento expressivo se comparado a 

outras empresas de igual ou maior porte. 
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Quanto às empresas de São Paulo, observa-se uma dispersão dos faturamentos na faixa 

de R$ 20,00 milhões a R$ 50,00 milhões. A "Cerâmica A" e a "Cerâmica E" são as que 

apresentam maiores valores faturados, em torno de R$ 50,00 milhões, que é 

aproximadamente o que a "Cerâmica J" fatura com uma capacidade de produção 4,5 

vezes menor que a "Cerâmica A", e 2, 9 vezes menor que a "Cerâmica E". Ainda com 

relação ao faturamento, comparando-se a "Cerâmica A" com a "Cerâmica K", empresa 

de Santa Catarina com maior faturamento, observa-se que esta tem uma capacidade 

quase três vezes maior que a "Cerâmica A" e, no entanto, fatura sete vezes mais. Essas 

informações indicam a existência de políticas de produtos e de preços, estruturas de 

custos e utilização da capacidade instalada distintas entre as empresas e entre as regiões. 

Tais diferenças apontam para a possibilidade de existirem distintas formas de atuação 

dessas empresas no mercado e, portanto, variadas estratégias competitivas e de 

produção e níveis de eficácia diferenciados. 

6.2. Posicionamento de Mercado 

A caracterização das empresas, apresentada no tópico anterior, permitiu uma 

compreensão dos aspectos gerais relacionados a elas. Neste tópico, procura-se verificar 

como cada empresa se posiciona no mercado, tomando-se como referência as seguintes 

dimensões: linha de produto, o mercado geográfico em que a empresa atua, o segmento 

de mercado visado, os canais utilizados para venda e distribuição, o tipo de promoção 

utilizada e outros serviços oferecidos. Finalmente, encerrando-se este tópico, procura-se 

analisar como ocorreu a construção do posicionamento atual das empresas. 

6.2.1. Linha de produtos 

As empresas pesquisadas fabricam revestimentos cerâmicos, ou seja, pisos e azulejos 

utilizados como revestimentos em diferentes ambientes de residências, empresas 

comerciais e industriais, aeroportos, escolas, etc. 

Entre as empresas localizadas na região de Santa Gertrudes, A "Cerâmica A" e a 

"Cerâmica B" produzem exclusivamente pisos e azulejos, mais especificamente, a 

"Cerâmica A" produz 48 produtos, ou referência, divididas em 6 linhas, enquanto que a 

"Cerâmica B" produz 40 referências distnbuídas em 1 O linhas. Uma referência é um 
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número dado ao produto que identifica as dimensões, o designe a cor do revestimento. 

A "Cerâmica C" produz, além dos pisos e azulejos, rodapés, faixas, listelos e tozetos. 

Comparada à "Cerâmica A" e à "Cerâmica B", a "Cerâmica C" fabrica um pouco mais 

que o dobro em número de produtos. 

Na região de Mogi Guaçu, destaque deve ser dado a "Cerâmica E", que produz, além 

dos revestimentos, uma série de outros complementos. No que diz respeito à quantidade 

de produtos, a "Cerâmica F" é a que fabrica maior número de referências (160); 

entretanto, seu composto de produto apresenta uma amplitude pequena (apenas 3 

linhas). A "Cerâmica D", embora fabrique menos referências (110), atua com um 

composto de produto com maior amplitude (26) e, portanto, menor profundidade. 

Entre as empresas da região de São Paulo, a "Cerâmica G" apresenta uma 

particularidade: fabrica pastilhas e revestimentos cuja principal utilização é a cobertura 

de fachadas de edificios. Atua com um número expressivo de produtos, pois atende a 

solicitações específicas dos clientes no que diz respeito às cores. A "Cerâmica Ir', por 

sua vez, apresenta um composto de produto bem elaborado, similar ao apresentado pela 

"Cerâmica E", com pisos, azulejos e complementos. Entre as empresas paulistas é a que 

apresenta maior número de referências. 

No que diz respeito às empresas de Santa Catarina, todas fabricam, além de pisos e 

azulejos, um completo conjunto de complementos. Destaque deve ser dado à "Cerâmica 

f', "Cerâmica K" e "Cerâmica L" que possuem em suas linhas o porcelanato, um 

produto de tecnologia recente desenvolvido na Itália para substituir o granito. A 

"Cerâmica r', por sua vez, fabrica um produto, também diferenciado no mercado, 

classificado como grés polido. Este produto, assim com o porcelanato, procura 

reproduzir a aparência de pedras, apresentando alto brilho, em virtude do processo de 

polimento, e ainda a possibilidade de assentamento sem juntas e rejuntamento, pois no 

processo de fabricação o produto é retificado eliminando qualquer variabilidade 

significativa de dimensão. Destaque também deve ser dado ao número expressivo de 

referências produzidas pelas empresas catarinenses, entre as quais a "Cerâmica K" é a 

que apresenta maior número de referências (2600). 

A tabela 6.4 apresenta as informações relativas aos produtos fabricados pelas empresas 

estudadas. 
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Tbl 64P dt f1b. d l a ea .. ro u os a nca os pe as emp_resas no sem. /2000 
Empresas Definição Quantidade 
Cerâmica Revestimentos (pisos e paredes) 6 linhas: 48 referências 

A 
Cerâmica Revestimentos (pisos e paredes) 10 linhas: 40 referências 

B 
Cerâmica Revestimentos (pisos e paredes), rodapé, 4linhas: llO referências 

c listela, faixas e tozettos. 
Cerâmica Revestimentos (pisos e paredes), faixas, 26 linhas: 110 referências 

D cantos e tozzetos 
Cerâmica Revestimentos (pisos e paredes), tozettos, 9 linhas: 113 referências 

E faixas, kits decorativos e cantos telados 
Cerâmica Revestimentos (pisos e paredes), faixas, e 3 linhas: 160 referências 

F tozzettos 
Cerâmica Pastilhas e revestimentos (fachadas, pisos, 2 linhas: 11 tamanhos em mais de 200 cores 

G paredes) 
Cerâmica Revestimentos (pisos e paredes), rodapés, 24 linhas: 220 referências 

H tozettos, faixas e cantos 
Cerâmica Revestimentos (piso e parede) faixas para 28 linhas: 2.200 referências (2 marcas) 

I decoração, rodapés, peças especiais e 
porcelana to 

Cerâmica Revestimentos (piso e parede) faixas para 20 linhas: 600 referências 
J decoração, rodapés e peças especiais 

Cerâmica Revestimentos (piso e parede) faixas para 2.600 referências 
K decoração, rodapés, peças especiais e 

porcelana to 
Cerâmica Revestimentos (piso e parede) faixas para 1.500 referências 

L decoração, rodapés, peças especiais e 
• porcelanato 

No que diz respeito aos produtos, alguns aspectos merecem ser destacados. Em primeiro 

lugar, pode-se observar que a "Cerâmica A" e a "Cerâmica B", embora com uma 

capacidade de produção alta- principalmente a "Cerâmica A" -, atuam com uma linha 

de produtos bastante limitada, apenas 48 e 40 referências respectivamente. A "Cerâmica 

A", particularmente, combina alta capacidade de produção com uma restrita variedade 

de produtos. 

A "Cerâmica C", a "Cerâmica D", a "Cerâmica E", a "Cerâmica F" e a "Cerâmica H'' já 

apresentam uma quantidade maior de produtos, variando de 11 O a 220 referências. 

Todas essas empresas já possuem em suas linhas não apenas o piso e o azulejo, mas, 

também, vários complementos. No que diz respeito a esse aspecto, a "Cerâmica F" 

combina a fabricação própria com a contratação de serviços de terceiros, por exemplo, 

em conjunto com a "Cerâmica C" tem desenvolvido rodapés para suas novas linha de 

produtos. 
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A "Cerâmica G", como se destacou anteriormente, fabrica pastilhas e revestimentos 

para fachadas. Seus produtos não possuem decoração como a maioria dos revestimentos 

fabricados pelas outras empresas. Entretanto, a empresa oferece esses produtos em 

diferentes cores e tamanhos, além de desenvolver cores específicas que atendam aos 

requisitos dos projetos dos clientes. Assim, a variedade de sua linha de produtos é 

significativa. 

Outro aspecto marcante é o elevado número de produtos fabricado pelas empresas de 

Santa Catarina, principalmente se comparados aos produzidos pelas empresas do Estado 

de São Paulo. Destaques devem ser dados à "Cerâmica f', que atua com duas marcas no 

mercado, e a "Cerâmica r', que, com uma capacidade de produção pequena, 

relativamente às outras empresas, possui 600 produtos diferentes. Outro fato que chama 

a atenção é uma comparação entre a "Cerâmica L" e a "Cerâmica A". Enquanto a 

"Cerâmica A" com uma capacidade instalada de 1.300.000 m2/mês oferece ao mercado 

48 produtos, a "Cerâmica L" com uma capacidade de 1.650.000, fabrica 1.500 

referências. 

Tanto as informações utilizadas para caracterizar as empresas como as relativas aos 

produtos já sinalizam que as empresas têm posicionamentos diferentes no mercado e, 

portanto, diferentes estratégias competitivas. As informações apresentadas nos tópicos 

seguintes possibilitarão uma melhor reflexão relativa a esta observação. 

6.2.2. Segmentação de mercado 

Neste tópico procura-se compreender como as empresas estudadas segmentam o 

mercado de revestimentos cerâmicos. Inicialmente, buscou-se identificar se as empresas 

fazem algum tipo de segmentação geográfica e, posteriormente, se existem outras 

segmentações baseadas no porte dos varejistas (principal canal de marketing no setor) e 

na faixa de renda do consumidor final. 

No que diz respeito à segmentação geográfica, as empresas da região de Santa 

Gertrudes têm uma atuação quase· que totalmente restrita ao mercado interno. Vendem 

seus produtos em todo o Brasil e têm nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

seus principais mercados. A "Cerâmica A" e a "Cerâmica C" têm realizado alguns 
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esforços no sentido de atingir o mercado externo; entretanto, a atuação dessas empresas 

ainda é muito pequena e restringe-se aos países do Mercosul. 

A "Cerâmica D", a "Cerâmica E" e a "Cerâmica F" também atuam em todo o BrasiL e o 

Estado de São Paulo é para as três empresas o principal mercado consumidor. No que se 

refere ao mercado externo, embora todas tenham desenvolvido esforços para 

exportação, deve-se destacar a "Cerâmica D", que exporta para os Estados Unidos da 

América 24% de sua produção. 

A "Cerâmica G" atua apenas no mercado interno e concentra suas vendas em algumas 

grandes cidades do país, das quais não consta a cidade de São Paulo. A atuação da 

"Cerâmica lf' não apresenta nenhuma particularidade, pois vende seus produtos em 

todo o Brasil. O Estado de São Paulo é seu principal mercado e está iniciando um 

trabalho para desenvolver o mercado externo. 

As empresas de Santa Catarina também atuam em todo o Brasil e têm no Estado de São 

Paulo o principal mercado consumidor. Entretanto, essas empresas diferenciam-se das 

demais do Estado de São Paulo, com exceção da "Cerâmica D", por apresentarem uma 

atuação mais marcante junto ao mercado externo. A "Cerâmica K" é a empresa 

brasileira que mais exporta, seguida pela "Cerâmica f' e pela "Cerâmica L". 

A tabela 6. 5 sintetiza as informações relativas ao âmbito de atuação das empresas 

pesquisadas. 

Outras formas de segmentação também podem ser observadas nessa indústria 

envolvendo canal de marketing e faixa de renda do consumidor final. Para que fosse 

possível uma compreensão dessa divisão de mercado, buscou-se colher informações a 

respeito dos tipos de clientes, no caso os varejistas, da faixa de preço atingido pelos 

produtos de cada empresa no varejo, bem como a participação de mercado de cada 

empresa e, na visão de cada entrevistado, quais eram os principais concorrentes de sua 

empresa. 

Entre as empresas localizadas em Santa Gertrudes, pode-se observar que a "Cerâmica 

A" e a "Cerâmica B" trabalham com varejistas de todos os portes, já a "Cerâmica C" 

prefere restringir sua atuação aos pequenos e médios. No que diz respeito ao preço dos 

produtos no varejo, observa-se que os da "Cerâmica A" e da "Cerâmica B" apresentam 
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preços bastante reduzidos, enquanto a "Cerâmica C" atua em uma faixa superior 

variando de R$ 8,00 a R$ 12,00. No que se refere à participação de mercado, observa-se 

que todas têm uma pequena fatia, sendo a "Cerâmica A" a de maior participação 

(3,4%). 

Tbl 65 S a ea t -egmen açao geogr áfi tT d ca u ttza a pe as empresas no sem. /2000 
Empresas Ambito de atuação Principais regiões 
Cerâmica Mercado interno (todo Brasil); mercado Mercado interno: Estado de SP. e as cidades 

A externo (6%) de Curitiba e BH.; mercado externo: 
A.I-gentina, Uruguai e Paraguai 

Cerâmica Mercado interno (todo o Brasil) Mercado interno: SP., RJ. e BH. 
B 

Cerâmica Mercado interno e mercado externo Mercado interno: Estado de SP. e RJ.; 
c mercado externo: países da América do Sul 

Cerâmica Mercado interno (todo o Brasil); mercado Mercado interno: Estado de SP.; 
D externo (24%) mercado externo: EUA 

Cerâmica Mercado interno (todo o Brasil); mercado Mercado interno: Estados de SP. e MG.; 
E externo (8%) mercado externo: Países Africanos, 

Argentina, Bolívia e EUA 
Cerâmica Mercado interno (todo o Brasil); mercado Mercado interno: Estados de SP.; mercado 

F externo externo: .Qaíses do Mercosul 
Cerâmica Mercado interno (todo o Brasil) Pastilhas: Curitiba João Pessoa e Recife; 

G Revestim.: B.H. e cidades da baixada 
santista 

Cerâmica Mercado interno (todo o Brasil); mercado Mercado interno: Estado de S.P.; mercado 
H externo (3%) externo: Chile, Argentina, Bolívia e EUA 

(iniciando trabalho) 
Cerâmica Mercado interno (todo Brasil); mercado Mercado interno: Estado de SP.; mercado 

I externo (25%) externo: 68 países 
Cerâmica Mercado interno (todo Brasil); mercado Mercado interno: Estado de SP.; mercado 

J externo (12%) externo: 16 países (principais América do 
Norte e América Latina) 

Cerâmica Mercado interno (todo Brasil); mercado Mercado interno: Estado de SP; mercado 
K externo (35%) externo: 85 países (principais América do 

Norte e Mercosul) 
Cerâmica Mercado interno (todo Brasil); mercado Mercado interno: Estado de SP.; mercado 

L externo (30%) externo: 50 países (principais América do 
Norte e Mercosul) 

Quanto aos pnnctpats concorrentes, a "Cerâmica A" identifica como sendo as 

Cerâmicas Tatuí, Cecaf e Cedasa, três empresas que atuam no seu segmento de 

mercado. Já o entrevistado da "Cerâmica B" declarou que seus principais concorrentes 

são os grandes fabricantes como, por exemplo, a "Cerâmica H' e a "Cerâmica L". 

Entretanto, as características de seus produtos e a faixa de preço que a "Cerâmica B" 

pratica não l;lpontam para o segmento em que atuam essas duas empresas. A "Cerâmica 

C" entende que concorre com as principais empresas das regiões de Mogi Guaçu e São 

Paulo, além das empresas do sul do país. 
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A "Cerâmica D", a "Cerâmica E" e a "Cerâmica F" atuam com varejistas de todos os 

portes. Seus produtos são vendidos em uma faixa intermediária de preços que variam de 

R$ 8,00 a R$ 12,00. No que diz respeito à participação de mercado, a três empresas têm 

fatias pequenas das vendas que não superam 2%. Essas empresas entendem que 

concorrem entre si, com algumas empresas da região de São Paulo e com as empresas 

de Santa Catarina. 

A "Cerâmica G", em virtude da especificidade do uso de seus produtos, vende para as 

construtoras e não para os varejistas. Seus preços variam de R$ 12,00 a R$ 18,00 e sua 

participação no mercado é bem reduzida. No segmento de pastilhas, a "Cerâmica G" só 

tem uma concorrente (NGK), enquanto no segmento de revestimentos concorre com as 

grandes empresas catarinenses. A "Cerâmica H'', por sua vez, tem uma atuação de 

mercado muito semelhante às empresas da região de Mogi Guaçu. Sua participação de 

mercado está em tomo 2,5 % e o entrevistado considera como concorrentes todas as 

empresas do setor. 

As empresas da região de Criciúma e mais a "Cerâmica L" utilizam varejistas de 

diversos portes, além de venderem direto para construtoras. A "Cerâmica f' e a 

"Cerâmica K" possuem produtos com variados preços atingindo diversas faixas de 

renda. A "Cerâmica f' e a "Cerâmica L" já atuam com produtos de preço elevado (igual 

ou superior a R$ 15,00) visando atingir os consumidores de maior poder aquisitivo. A 

"Cerâmica f' e a "Cerâmica K" são as duas empresas com maior participação de 

mercado, seguidas pela "Cerâmica L", embora com uma diferença significativa. A 

"Cerâmica r' possui uma participação pequena. 

No que diz respeito às empresas catarinenses, observa-se que nas duas m8.lores 

empresas estudadas, no caso a "Cerâmica f' e a "Cerâmica K", uma vez que seus 

produtos visam atingir consumidores de diversas faixas de renda, a identificação de seus 

clientes depende do segmento de mercado analisado. Já a "Cerâmica J'' e a "Cerâmica 

L", que atuam em faixas de mercado similares, no caso consumidores de renda alta, 

identificam que este segmento é disputado por elas e pela "Cerâmica f', "Cerâmica K" e 

Incepa, outra importante empresa do setor localizada no Estado do Paraná. 

A tabela 6.6 apresenta as informações relativas a clientes, faixa de preço, participação 

de mercado e principais concorrentes. 
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Tabela 6.6. Outras segmentações utilizadas pelas empresas, participação de mercado e 

pnnctp&s concorrentes no 1° /2000 sem. 
Empresas Clientes Faixa de preço Participação Concorrentes 

no varejo (R$) de mercado 
Cerâmica Pequenos, médios e 3,50 a 4,90 3,4% Tatuí, Cecaf, Cedasa (empresas 

A grandes varejistas cuja massa é fabricada por via 
seca) 

Cerâmica Pequenos, médios e 3,50 a 4,50 1,23% Grandes fabricantes: Cerâmica 
B grandes varejistas H, Cerâmica L 

Cerâmica Maioria pequeno e 8,00 a 11,00 1,7% Incepa, Cerâmica I, Cerâmica K., 
c médio varejista Cerâmica H, Porto Ferreira, 

Cerâmica F, Cerâmica E 
Cerâmica Pequenos, médios e 8,00, 10,00 e 1,43% Cerâmica K., Cerâmica L, 

D grandes varejistas 12,00 Cerâmica I, Cerâmica H, 
Cerâmica E, Cerâmica F, 
Santana, Porto Ferreira 

Cerâmica Pequenos, médios e Em média 8,00 2,0% Cerâmica K., Cerâmica L, 
E grandes varejistas Cerâmica J, Cerâmica I, 

Cerâmica H e Cerâmica D 
Cerâmica Pequenos, médios e 8,00, 10,00 e 1,0% Cerâmica H, Cerâmica E, 

F grandes varejistas 12,00. Cerâmica D e Santana 
Cerâmica Empresas de Pastilhas: 0,48% Pastilhas: NGK (Mogi das 

G construção 15,00 a 18,00; Cruzes); Revest.: Cerâmica K., 
Revestimen.: Cerâmica L, !ASA, Elizabeth, 
8,00 a 12,00 Cerâmica J e Teccer 

Cerâmica Pequenos e grandes Em média 9,00 2,5% Considera todas as empresas do 
H varejistas setor como concorren. em 

potencial (depende do mercado -
SP, RJ) 

Cerâmica Pequenos, médios e Diversas faixas 8,2% Cerâmica K., Cerâmica L, Incepa, 
I grandes varejistas e (depende do segmento de 

empresas de mercado) 
construção 

Cerâmica Grandes varejistas e 15,00 a 160,00 0,7% Cerâmica I, Cerâmica K., Incepa 
.J pequenos, médios e Cerâmica L 

conforme a região 
Cerâmica Pequenos, médios e Diversas faixas 9,0% Cerâmica I, Cerâmica L, Incepa, 

K grandes varejistas empresas de Santa Gertrudes etc 
(depende do segmento de 
mercado) 

Cerâmica Pequenos, médios e Faixas de renda 4,0% Cerâmica I, Cerâmica K e 
L grandes varejistas e alta; CerâmicaJ 

empresas de 
construção 

No que diz respeito à atuação geográfica, de maneira geral, observa-se que as empresas 

procuram atuar em todo o Brasil e que o Estado de São Paulo, mais particularmente a 

grande São Paulo, é o principal mercado consumidor de revestimentos cerâmicos, fato 

que não é muito diferente para outras indústrias. Pode-se perceber, também pelas 

entrevistas, que algumas empresas, ou grupos de empresas, são particularmente fortes 

em determinadas regiões; por exemplo, as empresas da região de Santa Gertrudes têm 
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muita penetração no mercado do Rio de Janeiro, enquanto as empresas paulistas têm 

pouca penetração nos estados do Sul devido à forte presença das empresas catarinenses. 

Quanto à participação no mercado externo, destaque deve ser dado às empresas de Santa 

Catarina, que já vêm desenvolvendo esse mercado há algum tempo. Se consideradas as 

três maiores empresas, "Cerâmica I", "Cerâmica K" e "Cerâmica L", de 25% a 35% do 

produzido é destinado a outros países. Em relação às empresas paulistas, o destaque é a 

"Cerâmica D", que exporta 24% de sua produção para os Estados Unidos da América, o 

mercado mais disputado no exterior e, também, muito rigoroso quanto a padrões de 

qualidade. Todas as outras empresas estudadas têm iniciativas ainda bastante tímidas 

em relação ao mercado externo. 

No que diz respeito aos canais de comercialização, pode ser observado que a maioria 

das empresas vende para varejistas de diferentes portes. A única exceção é a "Cerâmica 

C", que prefere não atuar com os grandes varejistas e diluir suas vendas entre pequenas 

e médias lojas de material de construção. Deve-se destacar que os grandes varejistas têm 

muito poder nessa cadeia em virtude de suas capacidades de venda. A maioria das 

empresas estabelece estratégias de vendas para não ficarem muito dependentes dessas 

empresas, entretanto, para os fabricantes com volume de produção muito alto é di:ficil 

criar alternativas efetivas de vendas fora dos grandes varejistas. 

No que se refere ao preço dos produtos e, em conseqüência, à faixa de renda do 

consumidor final, existe efetivamente uma segmentação de mercado. Esta segmentação, 

grosso modo, é composta por quatro principais faixas de preço. A primeira, referente 

aos produtos mais baratos e, portanto, direcionada ao público de menor poder 

aquisitivo, atinge no limite R$ 6,00. A segunda faixa abrange os produtos de preços 

entre R$ 7,00 e R$ 9,00. A terceira, de R$ 10,00 até 12,00 e, finalmente, a quarta faixa 

englobaria os produtos cujos preços são iguais ou superiores a R$ 13,00. 

Entre as empresas de São Paulo, a "Cerâmica A" e a "Cerâmica B", que pertencem à 

região de Santa Gertrudes, atuam na primeira faixa de preços, ou seja, direcionam seus 

produtos aos consumidores de menor poder aquisitivo. A "Cerâmica C", juntamente 

com a "Cerâmica H'' e com as empresas da região de Mogi Guaçu ("Cerâmica D", 

"Cerâmica E" e "Cerâmica F'), atua em uma faixa intermediária de preço e, portanto, 



195 

clientes de faixa de renda também intermediária. Já a "Cerâmica G" atua em um 

segmento específico de mercado vendendo direto para construtoras. 

As duas maiores empresas de Santa Catarina, a "Cerâmica f' e a "Cerâmica K", atuam 

em diversas faixas de mercado visando atingir, com linhas de produtos diferentes, 

distintas classes de renda. Já a "Cerâmica L" e a "Cerâmica f' vendem seus produtos 

com preços elevados visando o público de maior poder aquisitivo. 

Como se pode observar, a descrição da segmentação de mercado trouxe uma série de 

outras informações que, somadas às apresentadas nos tópicos anteriores, vão moldando 

o posicionamento assumido pelas empresas estudadas. Posicionamento, que se tomará 

ainda mais bem definido com as informações que serão apresentadas nos próximos 

tópicos. 

6.2.3. Promoção, vendas e distribuição 

Neste tópico, procura-se fazer uma breve descrição da maneira como as empresas 

pesquisadas promovem, comercializam e fazem seus produtos chegarem até os 

varejistas. Verifica-se, também, se existe algum tipo de relacionamento mais 

desenvolvido entres os fabricantes de revestimento e as lojas de varejo. 

Existem algumas formas de atuação que são comuns a todas as empresas estudadas. No 

que diz respeito à comercialização, todas utilizam representantes comerciais, que 

gerenciam as vendas em regiões estabelecidas. Outro aspecto comum é a utilização 

desses representantes para a divulgação dos produtos através de catálogos e exemplares 

dos produtos. A distribuição dos produtos nesse segmento é feita por terceiros, 

transportadoras ou mesmo particulares contratados, na maioria dos casos, pelos 

varejistas. 

Entre as empresas da região de Santa Gertrudes, apenas a "Cerâmica C" utiliza show 

room nas revendas para divulgar seu produto. A relação dessas empresas com os 

varejistas ainda é muito distante. A única iniciativa existente entre as empresas 

estudadas que aproxima mais o fabricante aos varejistas é um programa de treinamento 

em especificação de produto que a "Cerâmica A" está desenvolvendo junto às revendas. 
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A "Cerâmica D", a "Cerâmica E" e a "Cerâmica F" já utilizam maior quantidade de 

recursos para a divulgação de seus produtos: catálogos e exemplares distribuídos pelos 

representantes, propaganda em revistas, show room nas revendas e exposição em feiras. 

No que diz respeito às vendas, duas iniciativas merecem destaque. A "Cerâmica F" 

promoveu recentemente uma reformulação em sua área comercial, e uma das medidas 

tomadas foi a utilização de vendedores próprios nas revendas. A relação com os 

varejistas, embora ainda pouco desenvolvida, já apresenta avanços se comparada às 

empresas de Santa Gertrudes. A "Cerâmica D" tem um sistema de emissão de pedidos e 

consulta de disponibilidade de estoques via telefone, enquanto a "Cerâmica E" e a 

"Cerâmica F" fazem o mesmo através da internet. 

No que diz respeito às empresas da região de São Paulo, deve-se destacar o fato da 

"Cerâmica lf' fazer a divulgação de seus produtos utilizando os mesmos recursos que 

as empresas da região de Mogi Guaçu. Possui equipe de vendas própria, além dos 

representantes, e comercializa através de televendas. 

As empresas catarinenses "Cerâmica f' "Cerâmica r' "Cerâmica K" e "Cerâmica L" 
? ' ' 

investem valores significativos na divulgação de seus produtos, todas têm um 

departamento de marketing estruturado e utilizam diversas formas de comunicação. No 

que diz respeito às vendas, destaque deve ser dado à "Cerâmica f', que vende direto 

para as construtoras, à "Cerâmica K", que atua com lojas monomarcas e a "Cerâmica 

L", que, além de vender para as construtoras, tem 54 lojas franqueadas da marca. As 

relações dessas empresas com os varejistas também não são muito diferentes das demais 

do Estado de São Paulo. Para agilizar as vendas, a "Cerâmica f' possui um sistema para 

consulta de disponibilidade de estoque e emissão de pedidos, através da internet, 

utilizado pelos representantes e pelos principais clientes (varejistas). A "Cerâmica r', 

que tem um sistema similar, restringe a utilização aos representantes. O sistema da 

"Cerâmica L", também via internet, permite a consulta dos estoques e a emissão de 

pedidos aos representantes e as lojas franqueadas. Já a "Cerâmica K" mantém um 

sistema informatizado, apenas com os grandes clientes, que permite ampla consulta dos 

estoques, e emissão e monitoramento de pedidos. 

A tabela 6.7 sintetiza as informações relativas à promoção, vendas e distribuição. 
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Tab I 6 7 P d e a .. romoção, ven as e stn wção d I as empresas no 1 o sem. 2000 
Empresas Promoção Vendas Distrib. :ReiaCiO com varejista 
Cerâmica Feita pelos represent. Representante Responsab. Pouco desenvolvida, favorecida 

A (catálogo e exemplar) comprador atualm. pelo treinam. oferecido 
I pela empresa aos vendedores 

Cerâmica Feita pelos represent Representante Responsab. Pouco desenvolvida 
B (catálogo/exemplar) conlJnador 

Cerâmica Feita pelo depart. de Representante Responsab. Pouco desenvolvida 
c marlceting através de comprador 

catálogos, sbow room etc 
Cerâmica Feita pelos represent. Representante Responsab. Sistema via telefone para consulta 

D (catálogo/exemplar), por e direto com o Comprador de dispomõilidade de estoque e 
propag. em revistas e varejista emissão de pedidos 
show room em revendas 

Cerâmica Feita pelos represent. Representante; Responsab. Sistema de consulta de 
E (catálogo/exemplar), por comprador dispomõilidade de estoque e 

propag. em revistas e emissão de pedidos via Internet 
show room em revendas 

Cerâmica Feita pelos represent Representante Responsab. Sistema de consulta de dispomo. 
F (catálogo/exemplar), por e vendedores Comprador de estoque e emissão de pedidos 

propag. em revistas e nos pontos de via Internet em implant. Treinam. 
show room em revendas venda dado aos balconistas 

Cerâmica Feita pelos represent Representante Responsab. -
G (catálogo/exemplar) e por comprador 

~9 revistas e feiras 
Cerâmica Feita pelo depart de Represent e Responsab. Pouco desenvolvida 

H marketing através de show televendas e comprador 
room, catálogos, feiras etc engenharia 

Cerâmica Feita pelo depart. de 11 regionais Feita p/ 3!!!! Sistema de consulta de 
I marketing através de de vendas contratados disponibilidade de estoque e 

show room, catálogos, (represent), pela emissão de pedidos via internet 
exposições em feiras etc telev. e direto empresa utilizado apenas pelos represente 

construtora pelos principais varejistas 
Cerâmica Show room, catálogos, Represent e Responsab. Preza a ética comercial. Sistema 

J exposições em feiras etc televendas comprador informat. de consulta de 
dispomõilidade de estoque e 
emissão de pedidos via internet 

1 utilizado apenas pelos reoresent 
Cerâmica Feita pelo depart de Represent; Responsab. Sistema de consulta ampla de 

K marketing através de televendas e comprador estoque, e emissão e 
show room, catálogos, lojas monitoramento de pedidos junto 
exposições em feiras etc mono marca aos • clientes 

Cerâmica Feita pelo depart de Represent., Responsab. Sistema de consulta de estoque e 
L marketing através de lojas franq. e comprador emissão de pedidos via internet 

show room, catálogos, direto utilizado apenas pelos 
exposições em feiras etc construtoras representantes e pelas lojas 

fran • 

Alguns aspectos gerais em relação à comunicação merecem destaque. A "Cerâmica A" 

e a "Cerâmica B" utilizam apenas a forma mais tradicional do setor para comunicação, 

divulgação dos produtos através dos representantes com a utilização de catálogos e 

exemplares. Já as empresas que têm um produto mais elaborado em termos de design e 

características intrínsecas aos produtos utilizam outros recursos como show room, 
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propagandas em revistas especializadas, etc. As empresas de Santa Catarina, por sua 

vez, além da divulgação dos produtos, fazem um trabalho intenso para o fortalecimento 

de suas marcas. 

Quanto às vendas, destaque deve ser dado à política adotada pela "Cerâmica L", que, 

utilizando o poder de sua marca, investiu na verticalização para frente na cadeia, através 

da criação de uma rede de lojas franqueadas, que vende exclusivamente produtos 

"Cerâmica L". 

A relação das empresas com os varejistas ainda é muito pouco desenvolvida. Alguns 

entrevistados destacaram o poder que os grandes varejistas têm na cadeia e a conduta 

que adotam na negociação, exercendo forte pressão sobre as empresas fabricantes. 

Como relataram alguns fabricantes, os grandes varejistas fazem muito leilão de preços 

visando buscar as melhores ofertas no mercado. 

6.2.4. Serviços aos clientes 

No que diz respeito aos serviços prestados aos clientes, pode-se observar que, com 

exceção da "Cerâmica C", todas as empresas possuem um sistema de assistência técnica 

denominado SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente). De maneira geral, esse serviço 

constitui-se de uma linha telefônica pela qual os clientes podem fazer ligações gratuitas 

para a solicitação de informações de caráter geral, ou mesmo para fazer alguma 

reclamação relativa à qualidade do produto adquirido. 

Quanto às reclamações referentes a problemas apresentados pelos produtos, todas as 

empresas têm como procedimento-padrão verificar se a reclamação do cliente procede. 

Quando isso acontece, são tomadas as devidas providências para reparar qualquer tipo 

de prejuízo incorrido pelo cliente. 

Entre as empresas da região de Santa Gertrudes, destaque deve ser dado ao trabalho que 

a "Cerâmica A" iniciou junto aos vendedores das lojas de material de construção. A 

empresa preparou um programa de treinamento voltado para a especificação de 

produtos e designou um funcionário, que anteriormente exercia a função de gerente da 

qualidade, para viajar pelo país ministrando cursos de especificação. 
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Em relação às empresas da região de Mogi Guaçu, duas iniciativas merecem destaque. 

Em primeiro lugar, a "Cerâmica E" tem um serviço chamado de "Cerâmica E" Delivery, 

que se constitui em um serviço de entregas rápidas a clientes localizados nas regiões de 

Mogi Guaçu, Campinas e São Paulo, através do uso de um caminhão próprio de 

pequena dimensão. A "Cerâmica F", por sua vez, colocando seus funcionários nos 

pontos de venda, visa ajudar o cliente na escolha do produto adequado ao ambiente a ser 

revestido e evidentemente alavancar vendas. 

Entre as empresas da região de São Paulo, deve-se destacar o trabalho desenvolvido 

pela "Cerâmica G" junto às construtoras, no qual ela oferece manuais, cursos e 

acompanhamento do assentamento. No segmento em que a "Cerâmica G" atua, 

revestimento de fachadas de prédios, o assentamento é um aspecto crítico, pois qualquer 

procedimento não adequado pode resultar, além dos prejuízos com material e mão-de

obra, em acidentes envolvendo pessoas. 

As empresas de Santa Catarina, de maneira geral, possuem um conjunto de serviços 

maior que as empresas do Estado de São Paulo, que envolve televendas, cursos, 

informações de assentamento etc. Destaque deve ser dado à "Cerâmica T' e à "Cerâmica 

K", que possuem, em suas sedes e nos seus principais pontos de vendas, profissionais 

(arquitetos ou decoradores) que desenvolvem projetos de paginações para os clientes. A 

tabela 6.8 apresenta as informações relativas a serviços. 

T b 1 6 8 S a ea .. fi .d ervtços o erec1 os 1 :>e as empresas no sem. /2000 
Empresas Assistência técnica Outros serviços aos clientes 
Cerâmica A SAC (0800) Treinamento oferecido aos vendedores nas lojas de varejo 
CerâmicaB SAC (0800) -
Cerâmica C SAC em implant. -
Cerâmica» SAC (0800) Orientação por parte dos representantes informando aos clientes 

o _Q!oduto ad~uado a ser usado 
Cerâmica E SAC (0800) Telemarketing, delivery (entrega ao vanjista) 
Cerâmica F SAC (0800) Telemarketing e vendedores nos pontos de vendas auxiliam os 

clientes em especificação 
CerâmicaG SAC (0800) Orientação ao cliente (palestras, acomp~ento de 

assentamento e edição de manuais informativos) 
Cerâmica H SAC (0800) Televendas, empresas contratadas para prestar assistência técnica 
Cerâmica I SAC (0800) Telemarketing, serviço de informações relativas a técnicas de 

assentamento, garantias e localização de produtos 
Cerâmica J SAC (0800) Televendas; treinamento: arquitetos, vendedores, assentadores e 

construtoras; proj. de paginações para construtoras; orientação de 
J>rofis. de decora__S:ão nos pontos de venda 

CerâmicaK SAC (0800) Telemarketing, serviço de informações técnicas, palestras para 
profissionais que revendem, especificam e aplicam seus 
produtos, projeto de paginações 

Cerâmica L SAC (0800) Televendas 
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6.2.5. Construção do posicionamento 

Buscou-se avaliar junto às empresas pesquisadas a maneira como o posicionamento de 

mercado foi construído, ou seja, tentou-se identificar se o posicionamento atual foi 

resultado de um planejamento elaborado e implementado pelos administradores ou se é 

fi:uto de uma série de decisões tomadas ao longo do tempo configurando a forma de 

atuação atual da empresa. 

Na "Cerâmica A", "Cerâmica B" e "Cerâmica C", constatou-se que o posicionamento 

foi construído ao longo do tempo a partir da percepção dos proprietários. Este fato pode 

ser explicado pelo tipo de administração que essas empresas possuem, e que reflete a 

influência do dono, ou da família proprietária, no gerenciamento das mesmas. Deve-se 

observar que mesmo a "Cerâmica C", que passou por uma mudança de posicionamento 

em 1994 a partir da inauguração de uma nova planta, teve a idealização e a execução do 

projeto da nova empresa (mudou o nome, os produtos, o processo) centralizada pelos 

proprietários. 

O novo posicionamento assumido pela "Cerâmica C" representou uma mudança radical 

nos caminhos da empresa. Na verdade, significou praticamente a criação de uma nova 

empresa, pois envolveu mudança na tecnologia utilizada no processo de fabricação, 

construção de uma nova planta, desenvolvimento de todas as linhas de produtos e 

mudança de marca. A "Cerâmica C" passou a ser a única empresa localizada no pólo de 

Santa Gertrudes a utilizar o processo de preparação de massa por via úmida. 

Entre as empresas da região de Mogi Guaçu, embora as decisões ainda estejam bastante 

centralizadas nos proprietários, verifica-se a influência e a participação de profissionais 

nos rumos seguidos pelas empresas, além do desenvolvimento de práticas de 

planejamento. Por exemplo, a "Cerâmica E" contratou recentemente um executivo para 

trabalhar na área comercial, que teve forte influência na decisão da empresa em 

reavaliar suas linhas de produtos visando atingir uma faixa de mercado com renda mais 

alta. 

Em relação às mudanças na forma de atuação das empresas, é interessante destacar que 

a "Cerâmica F" mudou sua marca, está realizando uma reformulação em sua sistemática 
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de vendas, além de reavaliar suas linhas visando reduzir o número de produtos 

oferecidos e atender mais adequadamente os clientes-alvo. 

A "Cerâmica G" tem um comportamento similar às empresas da região de Santa 

Gertrudes, enquanto que a "Cerâmica H', após iniciar um processo de 

profissionalização, reformulou seu posicionamento, alterou significativamente suas 

linhas de produto e definiu procedimentos para planejamento e avaliação de resultados 

anuais. Deve-se destacar que, anteriormente à profissionalização e às mudanças de 

posicionamento ocorridas recentemente, a "Cerâmica H' fabricava apenas pisos. 

Atualmente, a empresa produz, além dos pisos, azulejos e toda uma série de produtos 

complementares. 

As empresas de Santa Catarina, em especial a "Cerâmica f', "Cerâmica K" e a 

"Cerâmica L", passaram por um processo de profissionalização há mais tempo e já 

desenvolveram mais a prática de planejamento a longo prazo, seguido de revisões 

periódicas. A "Cerâmica r', embora profissionalizada, teve seu posicionamento 

redefinido no início dos anos 1990 a partir da percepção do proprietário, que ainda hoje 

é quem toma as principais decisões relativas ao desenvolvimento da empresa. 

A tabela 6.9 apresenta, de maneira resumida, as informações comentadas anteriormente. 

De maneira geral, pode-se destacar que as empresas que ainda têm uma administração 

mais centralizada no dono, ou na família proprietária, têm suas estratégias como 

resultado das avaliações do proprietário, relativas às tendências de mercado e às 

mudanças tecnológicas, e das ações que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo 

(estratégia enquanto um padrão). Isso é marcante em empresas como a "Cerâmica A", a 

"Cerânúca B", a "Cerâmica C" e a "Cerânúca G". 

Nas empresas que passam por um processo de profissionalização, percebe-se que a 

estratégia enquanto resultado de ações planejadas e lideradas pelos proprietários ainda é 

forte, mas já existem iniciativas no sentido de desenvolver planos de prazos mais 

extensos e a participação de profissionais contratados nessas decisões. Destacam-se 

empresas co ~!lo a "Cerâmica H', "Cerâmica D", "Cerâmica E" e "Cerâmica F". 
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Tabela 6.9. Construção do posicionamento e avalia~o(1° sem./2000) 
Empresas Construção do Principais Pontos fortes Pontos fracos 

posicionamento mudanças na forma 
de atuação de 1996 
a2000 

Cerâmica Constnúdo ao longo Não houve Design, atendim. ao Preparação da massa 
A do tempo baseado na mudanças significat cliente em função da qual. 

percep. do dono da matéria-prima e 
do processo 

Cerâmica Definido pelo dono - Reduzidos custos -
B administ e produtos 

com baixos preços 
Cerâmica Constnúdo c! base Mudança processo Preço, relação custo Area comercial 

c na percepção do prep. de massa (de v. beneficio do produto 
dono e ratificado seca p/ v. úmida) e 
através de planejam marca 
anual 

Cerâmica - Não houve Política de Falta pesq. de novas 
D mudanças significat desenvolv. e alternativas de 

comercial. de matérias-primas e 
produtos (nov. prod. relação c! fornecedor 
baseados nas tend. 
do merc. ext ); qual. 
do _produto. 

Cerâmica Planejam. feito Mudança no segm Qualidade, mix. Falta de capital para 
E anualmente e de mercado (passou beleza dos produtos realizar invest na 

revisado de dois em a atuar em faixas de e preço (relação produção e nos 
dois meses $mais alta) • qualidade preço) produtos 

Cerâmica Planejam. feito a Reformul. da área Agilidade para tomar Vol. produção peq., 
F cada5anose comercial da decisões e responder mix de produtos e 

revisados annalm empresa; mudança às mudanças do marca menos 
demarca mercado ( 4 níveis consolid.. 

bíerárq.) 
Cerâmica Constnúdo ao longo Não houve Não soube responder Vendas, relacion. 

G do tempo, baseado mudanças significat com colorificio, 
na percepção do matéria-prima 
dono 

Cerâmica Reformulado na Reformul. das linhas Qualidade do Cultura da empresa 
H medida que o de produto (passou a produto (conform.) (dificuld.. de 

mercado sinaliz4 fazer revest., 3ª mudança da cultura) 
novas necessid. m1Pim~ etc) 

Cerâmica Planej. feito a cada 5 Não houve Desemp. operacional Area comercial 
I anos e revisado mudanças significat (baixos custos, 

periodic. em função agilidade) 
das necessid de 
mercado 

Cerâmica Planejado a partir da Não houve Qualidade do Layout, localização 
J percepção do dono mudanças significat produto, serviços (longe do principal 

visando a diferenc. (posicion. definido oferecidos e mercado consum.) 
no inicio dos anos capacidade de 
90) inovação 

Cerâmica Planejado de acordo Não houve Reconhec. da marca. Menor fleXIb. em 
K com as tendências de mudanças significa!. serviços oferecidos e relação aos 

mercado amplitude do mix de concorren. 
• produtos 

Cerâmica Planejado e revisado Não houve 
L anualm. de acordo mudanças significat 

com as tendências de 
mercado 
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Nas empresas maiores e já profissionalizadas, observa-se que a prática de planejamento 

de longo prazo e revisões periódicas, assim como a participação efetiva de executivos e 

funcionários na definição dos rumos a serem seguidos já são marcantes. Exemplos são 

encontrados nas empresas de Santa Catarina, "Cerâmica f', "Cerâmica K" e "Cerâmica 

L". 

Finalmente, deve-se destacar que as diferentes dimensões utilizadas para analisar o 

posicionamento das empresas permitiram que nelas observasse a existência de 

diferentes comportamentos em relação aos aspectos analisados. Isso aponta para 

existência de diferentes posicionamentos e, portanto, diferentes estratégias competitivas 

adotadas pelas empresas. Existem também semelhanças nos posicionamentos que 

podem indicar estratégias também semelhantes. Entretanto, essa reflexão, e conseqüente 

tentativa de classificar as estratégias competitivas das empresas será feita 

posteriormente em outro tópico desse capítulo. 

6.3. Gestão do Sistema de Produção 

Este tópico é dedicado à apresentação e análise do sistema de produção das empresas 

pesquisadas. Para tanto, se utiliza a proposição de HA YES e WHEEL WRIGH (1988) 

relativa às áreas de decisão. Assim, inicialmente se apresentam as informações relativas 

ao que se denomina de áreas estruturais: instalações e capacidade, tecnologia de 

produto, tecnologia de processo e integração vertical. Posteriormente, apresentam-se as 

informações relacionadas às áreas infra-estruturais: planejamento e controle da 

produção, suprimentos, gestão da qualidade e desenvolvimento de produto. 

6.3.1. Instalações e capacidade 

Apresenta-se a seguir o número de plantas, a capacidade instalada e a produção atual 

das empresas estudadas. Embora as informações relativas à capacidade instalada já 

tenham sido apresentadas no tópico de caracterização, são repetidas nesse item para 

relacioná-las à produção e ao número de plantas de cada empresa. 

Entre as empresas da região de Santa Gertrudes pesquisadas, apenas a "Cerâmica C" 

possui duas plantas. Ainda assim, deve-se registrar que as duas plantas estão localizadas 

na cidade de Santa Gertrudes. A "Cerâmica A" possui a maior capacidade instalada 
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e, também, a menor diferença entre o volume de produção e a capacidade instalada 

(7,7%). Já a "Cerâmica C" é a que apresenta maior diferença entre capacidade instalada 

e produção (28,5%). 

A "Cerâmica D", a "Cerâmica E" e a "Cerâmica F" possuem mais que uma planta; 

entretanto, todas estão localizadas na região de Mogi Guaçu. A "Cerâmica E" é a que 

apresenta maior capacidade instalada e, também, maior produção. A "Cerâmica F" 

produz apenas 4,4% a menos que sua capacidade instalada, enquanto a "Cerâmica D" 

17,7%. 

A "Cerâmica G" e a "Cerâmica H'' possuem apenas uma planta cada, localizadas na 

região de São Paulo. A "Cerâmica G", em particular, apresenta capacidade instalada 

relativamente pequena e ainda opera com um volume de produção muito inferior à sua 

capacidade (43%). A "Cerâmica H'', embora apresente um volume de produção alto, 

também opera com diferença significativa em relação à capacidade instalada (25%). 

Entre as empresas estudadas de Santa Catarina, estão as duas maiores empresas 

brasileiras em termos de capacidade instalada e de produção ("Cerâmica f' e "Cerâmica 

K"). A "Cerâmica f' possui cinco unidades produtivas instaladas nos Estados de Santa 

Catarina, Minas Gerais e Goiás; já a "Cerâmica K" possui doze plantas distribuídas 

entre os Estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. A 

"Cerâmica L", embora menor, apresenta altos valores de capacidade instalada e de 

produção, que estão concentrados em uma única planta no Estado de Santa Catarina. A 

"Cerâmica f', embora possua a menor capacidade instalada entre as empresas 

pesquisadas, produz atualmente mais do que a "Cerâmica G". 

A tabela 6.1 O apresenta as informações relativas às instalações e capacidade. 

Alguns aspectos relacionados à instalação e capacidade, que envolvem o projeto do 

sistema produtivo das empresas estudadas, merecem destaque. Em primeiro lugar, as 

empresas paulistas possuem uma situação privilegiada do ponto de vista de localização, 

uma vez que estão próximas das principais fontes de matérias-primas e do principal 

mercado co~sumidor. Desta forma, embora algumas empresas tenham mais que uma 

planta, todas se localizam na mesma região - provavelmente falta de espaço e 

necessidade de expansão justificaram a construção das novas plantas. 
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Tabela 6.1 O. Instalações e ca acidade das em resas no 1 o sem./2000 1 

Empresas N° de plantas Capacidade instalada Produção atual (m /mês) 
m2/mês 

Cerâmica A 1 1.200.000 
CerâmicaB 1 500.000 440.000 
Cerâmica C 2 540.000 386.000 
CerâmicaD 2 620.000 510.000 
Cerâmica E 2 800.000 750.000 
Cerâmica F 2 450.000 430.000 
CerâmicaG 1 300.000 170.000 
Cerâmica H 1 1.200.000 900.000 
Cerâmica I 5 3.500.000 3.100.000 
CerâmicaJ 1 280.000 250.000 
Cerâmica K 12 3.600.000 3.200.000 
Cerâmica L 1 1.500.000 1.300.000 

Ainda relativamente aos fabricantes do Estado de São Paulo, algumas empresas como a 

"Cerâmica A", "Cerâmica H" e "Cerâmica E" combinam volumes expressivos de 

capacidade instalada e de produção. Outras, como a "Cerâmica C", "Cerâmica D" e a 

"Cerâmica F", ficam em uma faixa intermediaria em relação à capacidade e produção; 

já a "Cerâmica G" tem uma pequena capacidade instalada e produção ainda mais 

reduzida. 

Deve-se destacar que, no caso da "Cerâmica G", parece não haver, em uma primeira 

análise, incoerência entre a capacidade instalada e o posicionamento de mercado da 

empresa (voltada para um segmento específico do mercado). Entretanto, o que chama a 

atenção é a diferença entre a capacidade instalada e a produção. 

Entre as empresas catarinenses, a "Cerâmica f' e a "Cerâmica K" combinam alta 

capacidade instalada e de produção com diversas plantas localizadas na região de 

Criciúma e em outros Estados da Federação. Tanto a "Cerâmica f' quanto a "Cerâmica 

K" possuem plantas que produzem diversos tipos de produtos, assim como plantas 

focadas em determinado produto ou processo. A "Cerâmica f', em particular, há cinco 

anos passou por uma reestruturação que desativou duas plantas consideradas obsoletas 

tecnologicamente e de localização não adequada (centros urbanos). Chama a atenção o 

fato de essas grandes empresas não terem nenhuma planta no Estado de São Paulo, 

principal mercado do país. 

Cabe destacar que a "Cerâmica L", com uma capacidade instalada e um volume de 

produção alto, tem sua planta constituída por seis unidades, sendo que cada unidade tem 

sua produção focada em um determinado produto ou processo. 
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6.3.2. Tecnologia de produto 

Confonne se destacou no capítulo quatro, os revestimentos cerâmicos podem ser 

classificados em diferentes categorias, dependendo de suas características de absorção 

de água. Existem cinco tipologias - porcelanato, grés, semi-grés, semi-poroso e poroso 

-entre as quais o porcelanato é o que apresenta menor grau de absorção (<=0,5%) e o 

poroso o maior grau (10 a 20%). Diferenças no processo de fabricação e na composição' 

das matérias-primas possibilitam a obtenção de diferentes tipologias. A cada tipologia 

estão associadas diferentes características :fisicas e, portanto, distintas utilizações. 

Quanto menor o grau de absorção de água, melhor as características :fisicas, como por 

exemplo, resistência à flexão e a ruptura. 

A "Cerâmica A" e a "Cerâmica B" fabricam um produto que, de acordo com a 

tipologia, é classificado como semi-poroso. Além disso, em virtude do tipo de matéria

prima utilizada, a base do produto apresenta uma coloração avennelhada. A "Cerâmica 

C" é uma exceção entre as empresas da região de Santa Gertrudes, pois fabrica produtos 

semi-grés, utilizando matérias-primas que conferem à sua base uma cor branca. 

Entre as empresas da região de Mogi Guaçu, deve-se destacar que todas fabricam 

produtos da tipologia semi-porosa, com massas de tonalidade branca. A "Cerâmica F" 

fabrica também o semi-grés, que é um produto com menor grau de absorção e, portanto, 

com melhores características :fisicas. 

Entre as empresas da região de São Paulo, a "Cerâmica H' produz um piso que utiliza 

massa branca e com a mesma tipologia das empresas da região de Mogi e Santa 

Gertrudes. Já para o revestimento de parede, a "Cerâmica H' fabrica um produto 

chamado de monoporosa, uma tecnologia desenvolvida na Itália, cujo grau de absorção 

é também superior a 10%. Os produtos produzidos pela "Cerâmica G" têm 

especificidades a começar por sua utilização, ou seja, são produtos direcionados ao 

revestimento de fachadas de edificios. As pastilhas, que são revestimentos de pequena 

dimensão (menor: 2,5 x 2,5 em; maior: 7,5 x 7,5 em), são chamadas de porcelana, pois 

possuem uma absorção de água inferior a 0,5%, já os revestimentos utilizados em 

fachadas são a tipologia semi-grés. 
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Entre as empresas de Santa Catarina, pode-se observar que todas fabricam produtos com 

massa de tonalidade branca (ou clara) e possuem maior variedade de tipologias que as 

empresas paulistas. Deve-se destacar que a "Cerâmica f', "Cerâmica K" e "Cerâmica L" 

já fabricam o porcelanato, que em termos de produto é a tecnologia mais desenvolvida 

existente no mercado. A "Cerâmica J'', por sua vez, embora não fabrique o porcelanato, 

faz um produto com tipologia semi-grés cujo processo envolve esmaltação, polimento e 

retifica, conferindo a ele elevado padrão de qualidade, que permite sua venda a preços 

significativamente elevados. 

A tabela 6.11 apresenta uma síntese das informações relativas a tecnologia de produto. 

Tbl611T a ea I . d ecno og1a d e pro uto ut ilizd I a a pe as empresas no sem. /2000 
Empresas Classific~_ão (grau de absorção de água) 
Cerâmica A Massa vermelha: semi-poroso (entre 6 e 10%) 
CerâmicaB Massa vermelha: semi-poroso (entre 6 e 10%) 
Cerâmica C Massa branca: semi-grés (entre 3 e 6%) 
Cerâmica» Massa branca: 

Semi-poroso (entre 6 e 10%) 
Cerâmica E Massa branca: 

Piso: Semi-poroso (entre 6 e 10%); 
~estilnento: nnonoporosa 

CerânticaF Massa branca: 
Semij>Oroso (entre 6 e 10%); Semi-grés (entre 3 e 6%) 

CerâmicaG Massa branca: 
Pastilhas: porcelana (<0,5%); 
Revestimentos: semi-grés (entre 3 e 6%) 

Cerâmica H Massa branca Piso: semi-poroso (entre 6 e 10%); Revestim..: nnonoporosa (>10%) 
Cerâmica I Massa branca: 

Piso: porcelanato (<=0,5%), semi-grés (3 a 6 %) e semi-poroso (6 a 10%). 
~estimentos: nnonoporosa (> 10%). 
Fachada: porcelana (<=0,5%) e semi-grés (3 a 6%) 

CerâmicaJ Massa branca: 
Piso: semi-grés polido (3 a 6 %) e semi-poroso (6 a 10%). 
~estilnentos: nnonoporosa (> 10%). 
Fachada: semi-grés (3 a 6%) 

CerâmicaK Massa branca: 
j Piso: porcelanato (<=0,5%), semi-grés (3 a 6 %) e semi-poroso (6 a 10%). 
~estilnentos: monoporosa (> 10%). 
Fachada: ~rcelana (<=0,5%) e semi-grés (3 a 6%) 

Cerâmica L Massa branca: 
Piso: porcelanato (<=0,5%), semi-grés (3 a 6 %) e semi-poroso (6 a 10%). 
Revestimentos: monoporosa (> 10%). 
Fachada: Grés (0,5 a 3%) 

No que diz respeito à tecnologia de produto, são bastante evidentes as diferenças entre 

as empresas de São Paulo e de Santa Catarina. Enquanto as paulistas produzem uma ou 

no máximo duas tipologias, as catarinenses produzem várias tipologias, inclusive o 

porcelanato. A "Cerâmica J", embora ainda não produza o porcelanato está construindo 
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uma fábrica em Criciúma para essa finalidade, com inauguração prevista para o final de 

2001. 

Quanto ao porcelanato, é unânime entre os entrevistados das empresas paulistas que o 

produto terá certamente um aumento de participação das vendas no mercado interno e 

principalmente no mercado externo. A justificativa para essa potencialidade de mercado 

do porcelanato está, na opinião de vários entrevistados, na superioridade técnica que 

esse produto apresenta. Entretanto, as empresas do Estado de São Paulo preferem 

manter uma posição de expectativa acompanhando a evolução do produto no mercado e, 

principalmente, a variação do montante de investimento necessário para a aquisição 

dessa tecnologia. 

Existe uma outra possibilidade de atuação para as empresas de São Paulo, que seria 

avançar no sentido da fabricação de um grés polido e retificado, como já faz a 

"Cerâmica r'. Esse produto também apresenta características técnicas e estéticas muito 

valorizadas no mercado. 

De qualquer forma, tanto o porcelanato quanto o grés polido, pelo menos no momento 

atual, são produtos com alto valor agregado direcionados a consumidores com maior 

poder aquisitivo. O segmento de mercado de baixa renda, no qual o preço é fator 

fundamental, é bastante grande no país. Entre as empresas estudadas, a "Cerâmica A" e 

a "Cerâmica B" atuam nesse segmento e utilizam para isso um produto tecnicamente 

inferior aos fabricados pelas outras empresas; entretanto, seus produtos têm custos de 

fabricação menor e atendem as especificações das normas técnicas. Pode-se observar 

que as empresas que atuam nesse mercado não cogitam qualquer mudança na tecnologia 

de produto e concentram seus esforços no aumento da escala de produção e na melhoria 

da conformidade. 

A análise relativa aos processos de fabricação apresentada a seguir ajuda a compreender 

melhor as diferenças entre os produtos. 

6.3.3. Tecnologia de processo 

De maneira simplificada, o processo de fabricação dos revestimentos cerâmicos é 

constituído pelas seguintes etapas: preparação da massa, conformação, secagem, 

esmaltação, decoração e queima. Posteriormente, os produtos são acondicionados em 
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caixa para que os pallets sejam montados e transportados para o estoque. Todas as fases 

do processo são fundamentais pará a fabricação do produto; entretanto, a preparação da 

massa e a queima são duas etapas críticas e, por isso, utilizadas para caracterizar o 

processo das empresas pesquisadas. Além disso, destacam-se o grau de automação e o 

número de linhas de produção utilizados no processo produtivo. 

No que diz respeito à etapa de queiJ?a, todas as empresas pesquisadas utilizam o 

processo chamado de monoqueima, ou seja, o produto é queimado uma única vez. O 

processo de biqueima, anteriormente predominante no setor de revestimentos 

cerâmicos, já praticamente não é mais utilizado. 

Entre as empresas localizadas na região de Santa Gertrudes a "Cerâmica A" e a 

"Cerâmica B" fazem a moagem e a mistura das matérias-primas utilizando o processo 

por via seca. É importante destacar que, com exceção da "Cerâmica C", todas as 

empresas localizadas na região utilizam esse processo. A "Cerâmica C" começou a 

utilizar o processo por via úmida em uma de suas plantas no ano de 1997, mantendo a 

outra operando com o processo tradicional. No início de 1999, abandonou por completo 

a via seca e passou a utilizar a massa preparada por via úmida em suas duas plantas. 

O processo de fabricação na "Cerâmica A" e na "Cerâmica C" é bem automatizado, 

estando o trabalho dos funcionários ligado principalmente às atividades de controle de 

processo e manutenção de equipamento. Entre as empresas da região de Santa 

Gertrudes, a "Cerâmica B" é a que apresenta menor grau de automação - todas as 

atividades de seleção, embalagem e montagem dos pallets são feitas manualmente. A 

"Cerâmica A" é a que apresenta maior número de linhas de produção, sendo que todas 

as empresas possuem um forno dedicado a cada linha. 

A "Cerâmica D", a "Cerâmica E" e a "Cerâmica F" utilizam o processo por via úmida e 

possuem um elevado grau de automação. Destaque deve ser dado à "Cerâmica D", que 

utiliza AGVs (veículo guiado automaticamente) para o transporte do produto do final da 

linha de decoração para o forno e deste para a máquina, que faz a seleção dos produtos 

de acordo com as dimensões. A "Cerâmica E" é a que possui maior número de linhas e 

de fornos e; assim como a "Cerâmica D", possui fornos que atendem a mais de uma 

linha. 
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A "Cerâmica G" e a "Cerâmica H" utilizam o processo de preparação da massa por via 

úmida. Enquanto a "Cerâmica H'' possui um grau de automação semelhante à maioria 

das empresas estudadas, a "Cerâmica G" é a que apresenta a maior interferência da 

mão-de-obra no processo de fabricação. Os funcionários da produção da "Cerâmica G" 

realizam manualmente diversas operações que, em empresas que fabricam produtos 

semelhantes, como a "Cerâmica L", por exemplo, são realizadas automaticamente. 

O número de linhas de produção e de fomos que a "Cerâmica G" possui também chama 

a atenção quando comparados ao das outras empresas, mesmo considerando-se que a 

fabricação de pastilhas exige um ciclo longo dos fomos. 

As empresas de Santa Catarina também utilizam o processo de preparação de massa por 

via úmida. Os processos são bem automatizados, embora existam variações entre 

empresas e entre plantas de uma mesma empresa. Deve-se destacar o caso da "Cerâmica 

f', da "Cerâmica K" e da "Cerâmica L", que fabricam o porcelanato, cujo processo de 

fabricação diferencia-se das demais tipologias. Na fabricação do porcelanato não 

existem as etapas de esmaltação e decoração; entretanto, o produto recebe um polimento 

após a queima. 

No que diz respeito às linhas de produção e fomos, observa-se que a "Cerâmica f' 

possui um número alto de linhas e de fomos, se comparado com outras empresas com 

capacidades de produção bem maiores ("Cerâmica A", "Cerâmica B", "Cerâmica C", 

"Cerâmica F"). A "Cerâmica L" também possui um número expressivo de linhas e de 

fomos (22 e 14 respectivamente), se comparada com a "Cerâmica A" ( 6 linhas e 6 

fomos), por exemplo, que possui capacidade instalada próxima à sua. 

A tabela 6.12 sintetiza as informações relativas à tecnologia de processo. 

O processo de preparação da massa cerâmica por via seca, em comparação com o 

processo por via úmida, é mais barato, mas tecnologicamente inferior. Os maiores 

custos do processo a úmido se devem principalmente à necessidade de retirada da água 

e pulverização da barbotina para a obtenção de uma massa com a composição e o teor 

de umidade .. desejado para posterior conformação. Assim, o processo a úmido gasta 

muito mais energia, além de requerer maiores investimentos em equipamentos. Por 

outro lado, os resultados tecnológicos obtidos com o processo a úmido são 

significativamente melhores, pois a geometria e o tamanho dos grãos facilitam a 
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compactação do pó, proporcionando a conformação de um produto com propriedades 

fisicas superiores. 

Tabela 6 12 Tecnologia de processo utilizada pela empresas no 1 o sem./2000 
Empresas Processo Grau de automação Linhas 

Produção 
de N° 

fomos 
Cerâmica Moagem e mistura por via Alto em 6 linhas 6 6 

A ~Monoq. 

Cerâmica Moagem e mistura por via Médio: seleção, embalagem e 3 3 
B seca; Monoq. montagem dos pal/ets manual 

Cerâmica Moagem e mistura por via Alto: retirada das caixas da linha 
C úmida; MonO<).. utilizando braço mecânico 

Cerâmica Moagem e mistura por via Alto: inspeção de tamanho e 
D úmida; Monoq. colocação nas caixas automática 

(utilização de AGV) 

3 (unidade 1: 1 3 
e unidade 2: 2) 
7 (unidade 1: 2 4 
e unidade 2: 5) 

Cerâmica Moagem e mistura por via Alto: inspeção de tamanho e 11 (unidade 1: 8 
E úmida; Monoq. colocação nas caixas automática; 5, unidade 2: 5 

retirada das caixas da linha utiliz. + 1 terceira 
braço mecânico numa planta queima) 

Cerâmica 
F 

Moagem e mistura por via 
úmida; Monoq. 

Alto: retirada das caixas da linha 3 (unidade 1: 1 3 
utilizando robô e unidade 2: 2) 

Cerâmica 
G 

Moagem e mistura por via 
úmida; Monoq. 

Baixo: intensa influência da 8 de pastilhas e 10 
mão-de-obra (inspeção de 4 de revestim. 
tamanho, colocação nas caixas e 
montagens dos pallets) 

Cerâmica Moagem e mistura por via Alto: seleção e montagem de 8 
H úmida; Monoq. e terceira pallets automática 

queima 
Cerâmica Moagem e mistura por via Em geral alto com variações * 

I úmida; Monoq. e terceira entre as unidades 
queima 

Cerâmica Moagem e mistura por via Alto: seleção e montagem de 6 
J úmida; Monoq. e terceira pallets automática 

queima 
Cerâmica Moagem e mistura por via Em geral alto com variações * 

K úmida; Monoq. e terceira entre as unidades 
'mreima 

Cerâmica Moagem e mistura por via Alto: seleção e montagem de 22 
L úmida; Monoq. e terceira pallets automática 

queima 

Obs. * dados não fornecidos. 

7 

* 

8 

* 

14 

A "Cerâmica A" e a "Cerâmica B" buscam, através do processo de preparação da massa 

por via seca, a obtenção de uma posição de custos reduzida no mercado. As outras 

empresas das regiões de Mogi Guaçu, São Paulo, Criciúma e, também a "Cerâmica C", 

utilizam o processo a úmido (mais caro) com o objetivo de produzir um produto de 

qualidade superior. Deve-se destacar que o processo a seco é predominante nas 

empresas da ·região de Santa Gertrudes - a "Cerâmica C" é a exceção - enquanto que o 

processo a úmido é predominante em todos os outros pólos cerâmicos. 
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Outro aspecto importante a ser destacado é que se podem observar nas empresas 

diferentes tipos de equipamentos e, também, diferentes arranjos físicos. As informações 

apresentadas na tabela anterior relativa a número de linhas e fomos mostram essa 

possibilidade. Além disso, verificou-se que existem diferenças substanciais nos 

processo de decoração dos produtos, marcadas pela quantidade de etapas na decoração e 

pelo tipo de equipamento utilizado para a serigrafia. 

6.3.4. Integração vertical 

Esse tópico avalia o grau de integração vertical das empresas pesquisadas e, para tanto, 

descreve a sua participação nos elos anteriores e posteriores da cadeia produtiva dos 

revestimentos cerâmicos. Dessa forma, relata-se a sua atuação no que diz respeito ao 

fornecimento de seus principais insumos, argila, esmalte e corantes, e possíveis 

participações em lojas de varejo. 

A região de Santa Gertrudes é muito rica em argila; entretanto, das empresas 

pesquisadas dessa região apenas a "Cerâmica A" possui jazida própria. A "Cerâmica B" 

compra a massa já preparada de uma empresa que, na sua origem, foi uma cooperativa, 

chamada UNICER, fundada por um grupo de empresas fabricantes de revestimentos da 

região (atualmente a UNICER foi adquirida por uma mineradora que atua na região). Os 

esmaltes e os corantes são fornecidos por terceiros e nenhuma empresa tem iniciativa no 

sentido de atuar diretamente no varejo. 

Todas as empresas da região de Mogi Guaçu, "Cerâmica D", "Cerâmica E" e "Cerâmica 

F", possuem jazida própria; entretanto, como não são auto-suficientes, compram alguns 

tipos de argilas de terceiros. Os esmaltes e os corantes são fornecidos integralmente por 

terceiros e nenhuma das empresas comercializa seus produtos diretamente com 

consumidor final. 

A "Cerâmica Ir' tem um comportamento semelhante às empresas de Mogi Guaçu, 

enquanto a "Cerâmica G" não possui nenhuma outra atividade na cadeia que represente 

alguma iniciativa de verticalização. 

As empresas catarinenses já apresentam maior grau de integração vertical que a maioria 

das empresas do Estado de São Paulo. Todas elas possuem jazidas próprias, que 

fornecem grande parte das necessidades de matérias-primas para a preparação da massa 
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cerâmica a ser conformada. A "Cerâmica I", por sua vez, possui também um colorificio 

que abastece as plantas da "Cerâmica f' e de outros fabricantes da região de Criciúma. 

Ainda com relação às empresas do Estado de Santa Catarina, é importante destacar a 

atuação da "Cerâmica K" e da "Cerâmica L" no que diz respeito às vendas no varejo. A 

"Cerâmica K" não possui lojas de varejo, entretanto, tem contrato com alguns varejistas 

que vendem em suas lojas apenas produtos da "Cerâmica K" - são as chamadas lojas 

monomarca. Já a "Cerâmica L" possui uma rede com mais de cinqüenta lojas de varejo 

franqueadas com sua marca, revendendo exclusivamente seus produtos e buscando 

oferecer aos clientes atendimento diferenciado através de soluções de projetos 

personalizados. A tabela 6.13 sintetiza as informações relativas ao grau de integração 

vertical das empresas estudadas. 

Tab 1 6 13 In .al e a tegraçao verttc nas empresas no sem. /2000 
Empresas Fornecedor de argila Fornecedor de esmaltes e Lojas de varejo 

corantes 
Cerâmica Jazida própria Terceiros Não tem 

A 
Cerâmica Terceiros (UNICER) Terceiros Não tem 

B 
Cerâmica Terceiros Terceiros Não tem 

c 
Cerâmica Jazida própria e de terceiros Terceiros Não tem 

D 
Cerâmica Jazida própria e de terceiros Terceiros Não tem 

E 
Cerâmica Jazida própria e de terceiros Terceiros Não tem 

F 
Cerâmica Terceiros Terceiros Não tem 

G 
Cerâmica Jazida própria (20%) e de Terceiros Não tem 

H terceiros 
Cerâmica Mineradora do grupo e de Empresa do grupo (60 a 70% Não tem 

I terceiros das necessid de fritas) e 
terceiros 

Cerâmica Mineradora do grupo e de Terceiros Não tem 
J terceiros 

Cerâmica Jazidas próprias (60%) e de Terceiros Lojas monomarca 
K terceiros 

Cerâmica Mineradora do grupo e de Terceiros Lojas franquiadas 
L terceiros 

Pode-se obs.ervar, nesse item, que a matona das empresas estudadas tem alguma 

iniciativa no sentido de ampliar a sua participação na cadeia produtiva. Os destaques 

nesse quesito são "Cerâmica A", a "Cerâmica f' e a "Cerâmica L". 
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A "Cerâmica A" tem suas atividades expandidas no sentido anterior da cadeia. Possui 

uma jazida mineral, cuja capacidade de produção é suficiente para o abastecimento de 

100% das necessidades de argila de seu sistema produtivo. A propriedade dessa jazida 

pode oferecer a "Cerâmica A" vantagens competitivas no sentido de redução de custos 

das argilas e, também, maior controle da qualidade das argilas utilizadas. 

A "Cerâmica f' também possui atividades no sentido anterior da cadeia. Possui uma 

jazida própria responsável pelo fornecimento de parte de suas necessidades de matérias

primas e, também, um colorificio responsável por grande parte das necessidades de 

esmaltes e corantes da empresa. 

Finalmente, a "Cerâmica L" tem iniciativas de verticalização tanto no sentido anterior 

quanto no sentido posterior da cadeia. Possui uma mineradora que fornece parte das 

necessidades de argila da empresa e uma rede de lojas franqueadas distribuídas pelas 

principais cidades do país. Essa franquia, criada com lastro no poder de sua marca, visa 

oferecer um serviço diferenciado a seus clientes, além de possibilitar à empresa 

participar de um segmento da cadeia que retém grande parte dos lucros gerados pela 

indústria de revestimentos cerâmicos. A "Cerâmica L" ainda possui uma empresa de 

rejuntes localizada no Estado de São Paulo. 

A seguir, apresentam-se as informações e análises relacionadas ao que se denominou de 

áreas infra-estruturais. 

6.3.5. Planejamento e controle da produção 

Os sistemas de produção das empresas estudadas, com uma única exceção, operam em 

um misto de produção por encomenda e para estoque. Na programação da produção, 

prioriza-se a fabricação dos pedidos que estão em carteira. Satisfeitas estas 

necessidades, passa-se a produzir para estoque a partir de uma previsão de vendas. 

Entre as empresas da região de Santa Gertrudes, a "Cerâmica A" e a "Cerâmica B" 

possuem um sistema de informação para PCP pouco informatizado. Na "Cerâmica A", 

particularmente, a emissão de ordem para a produção é feita manualmente por uma 

única pessoa vinculada à área comercial. Deve-se destacar, também, que a "Cerâmica 

A" comprou um software que faz controle de processo e programação da produção; 

entretanto, não o utiliza para atividades de programação. A "Cerâmica C", por sua vez, 
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já possui um sistema de PCP informatizado desenvolvido internamente que usa a lógica 

do MRP (Material Requirements Planning). Entretanto, segundo o engenheiro 

responsável, o sistema ainda não está terminado, faltando o desenvolvimento e 

integração de alguns módulos. A "Cerâmica A", a "Cerâmica B" e a "Cerâmica C" 

também não possuem sistemas informatizados que as liguem aos varejistas. 

Entre as empresas da região de Mogi Guaçu, a "Cerâmica D" é a que apresenta um 

sistema de informação para o PCP mais desenvolvido, informatizado e integrado. Já a 

"Cerâmica E" e a "Cerâmica F" possuem sistemas não totalmente integrados. Na 

primeira a emissão de ordens é feita utilizando-se planilha eletrônica, enquanto que na 

segunda é feita manualmente. No que diz respeito à ligação com as lojas de varejo, a 

"Cerâmica E" possui um sistema via internet que possibilita aos principais clientes 

(varejistas) consultar a disponibilidade de estoque e fazer solicitações de compra. A 

"Cerâmica F" também está introduzindo um sistema via internet para esta finalidade, 

enquanto a "Cerâmica D" tem um sistema que utiliza linha teleronica. 

Entre as empresas da região de São Paulo, a "Cerâmica G" é a única que opera seu 

sistema de produção exclusivamente por encomenda. Além disso, deve-se destacar que 

as atividades de programação e controle da produção são realizadas através de um 

sistema pouco informatizado. A "Cerâmica H", por sua vez, faz o seu PCP utilizando 

um sistema MRP e já adquiriu outro software ERP (Enterprise Resources Planning), de 

tecnologia holandesa, que está em fase de implantação. A "Cerâmica H' não tem 

sistema integrado com os varejistas enquanto que a "Cerâmica G" vende apenas para 

construtoras. 

Entre as empresas de Santa Catarina, a "Cerâmica f' e a "Cerâmica K" realizam as 

atividades de programação e controle da produção utilizando um sistema totalmente 

informatizado e integrado, desenvolvido internamente. A "Cerâmica r' utiliza um 

software adquirido de uma empresa especializada no setor cerâmico. Já a "Cerâmica L" 

tem um sistema MRP TI, também adquirido de terceiros. 

No que diz respeito à ligação com os varejistas, a "Cerâmica r' e a "Cerâmica r' 

possuem um- sistema, via internet, junto aos principais varejistas, que permite consultar 

a disponibilidade do produto nos estoques e emitir o pedido de compra; entretanto, no 

caso da "Cerâmica r', quem tem acesso ao sistema são apenas os representantes. A 
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"Cerâmica K", por sua vez, possui um sistema junto aos grandes varejistas, também via 

internet, que permite ampla consulta dos estoques, emissão e monitoramento de 

pedidos. Já a "Cerâmica L" mantém um sistema integrado, também via internet, 

utilizado apenas pelas lojas franqueadas e pelos representantes. A tabela 6.14 exibe as 

informações apresentadas acima de maneira sintetizada. 

Tabela 6.14. Estágio do sistema de planejamento da produção das empresas no 1 o 

sem/2000 
Empresas Operação Sistema de informação (PCP) Sistema para consulta e 

emissão de pedidos 
(varejistas) 

Cerâmica Encomenda/ estoque Realizado pela área comercial. Não possui 
A Sistema não informatizado 

(programação feita 
manualmente) 

Cerâmica Encomenda/ estoque Sistema não informatizado Não possui 
B (realizado manualmente) 

Cerâmica Encomenda/ estoque Sistema informatizado Não possui 
c desenvolvido Internamente 

Cerâmica Encomenda/ estoque Sistema informatizado e Sistema via telefone para 
D (20 a 30 dias) integrado desenvolvido consulta de dispombilidade de 

internamente estoque e emissão de pedidos 
Cerâmica Encomenda/ estoque Sistema informatizado Sistema via Internet para 

E (20 dias) desenvolvido internamente não consulta de disponibilidade de 
integrado (utiliza planilha estoque e emissão de pedidos 
eletrônica) 

Cerâmica Encomenda/ estoque Sistema não totalmente Sistema via Internet para 
F informatizado (programação consulta de disponibilidade de 

feita manualmente) estoque e emissão de pedidos 
em desenvolvimento 

Cerâmica Encomenda Sistema não totalmente -
G informatizado 

Cerâmica Encomenda/ estoque MRP e ERP - Baan (em Não possui 
H (20 dias) implantação) 

Cerâmica Encomenda/ estoque Sistema informatizado e Sistema via internet para 
I integrado desenvolvido consulta de disponibilidade de 

internamente estoque e emissão de pedidos 
(representantes e principais 
varejistas) 

Cerâmica Encomenda/ estoque Sistema informatizado e Sistema via internet para 1 
J integrado comprado de terceiros consulta de disponibilidade de 

estoque e emissão de pedidos 
utilizado apenas pelos 
representantes junto aos 
principais clientes 

Cerâmica Encomenda/ estoque Sistema informatizado e Sistema via internet para 
K integrado desenvolvido consulta de estoques, e emissão 

internam. e monitoramento de pedidos 
(grandes varejistas) 

Cerâmica encomenda/ estoque Sistema MRP li comprado de Sistema via internet para 
L terceiros consulta de estoque e emissão 

de pedidos utilizado apenas 
pelas franquias e pelos 
representantes 
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O planejamento e o controle de produção recebe um tratamento diferenciado 

dependendo fundamentalmente do volume de produção e da complexidade do mix de 

produtos. As empresas cujos sistemas de produção operam com alto volume e com um 

mix de produtos bem desenvolvido tendem a atribuir maior importância às atividades de 

planejamento e controle. A "Cerâmica L", por exemplo, que produz atualmente 

aproximadamente 1.300.000 m2/mês e oferece ao mercado 1.500 referências, possui um 

sistema MRP ll e está negociando a compra de um sistema ERP de tecnologia alemã, 

que exigirá investimentos, de acordo com o entrevistado, da ordem de R$ 4 milhões 

entre a compra do software, implantação, treinamento e consultoria. A "Cerâmica If', 

com uma produção de 900.000 m2 /mês e com um mix bem mais reduzido que a 

"Cerâmica L" (220 referências), já adquiriu um sistema ERP, que está em fase de 

implantação. 

O sistema de produção da "Cerâmica f', por sua vez, combina um volume de produção 

de 250.000 m2/mês, que é baixo perto das maiores empresas, com grande variedade de 

produtos (600 referências). De acordo com o entrevistado, a combinação da tecnologia 

de processo e de produto, e a variedade de produtos, mesmo com um volume 

relativamente pequeno, toma a atividade de programação complexa. O entrevistado 

também entende que o sistema atualmente utilizado pela "Cerâmica f', embora seja de 

bom nível, ainda requer investimentos para desenvolvimento. Ainda segundo ele, às 

vezes acontece de a empresa estar com um estoque para sessenta dias e entrar um 

pedido que ela não tem para pronta entrega, demonstrando que é preciso melhorar o 

sistema. 

Empresas como a "Cerâmica A", a "Cerâmica B", a "Cerâmica F" e a "Cerâmica G" 

possuem um sistema de informação para PCP muito pouco elaborado e não estão 

desenvolvendo nenhuma ação para a melhoria do sistema que utilizam atualmente. As 

três empresas com combinações diferentes de volume e variedade - a "Cerâmica A" 

opera com alto volume de produção e pequena variedade de produtos, a "Cerâmica B" 

atua com volume de produção médio e variedade baixa, a "Cerâmica F" com volume e 

variedade média, enquanto a "Cerâmica G" tem volume baixo e variedade alta -

parecem estar satisfeitas com a maneira pela qual realizam suas atividades de 

programação e controle. 
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No que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas de informação entre fábricas e 

varejistas que possam melhorar as atividades de planejamento e controle tanto dos 

fabricantes quanto dos varejistas, observa-se que, de maneira geral, ainda existem 

barreiras a serem superadas para se conseguir avanços mais significativos. Embora 

existam algumas dificuldades no que diz respeito à tecnologia de informação, o maior 

problema está no tipo de relacionamento predominante entre fabricantes e varejistas. 

Muitas empresas reclamam que os grandes varejistas, tendo um poder muito grande na 

cadeia em virtude da sua capacidade de venda, utilizam práticas não muito adequadas na 

sua sistemática de compra. Na linguagem de alguns entrevistados, os grandes varejistas 

promovem muitos leilões de preço e se a empresa não estiver em uma boa posição de 

vendas e de estoque, acaba tendo que vender a preços aquém dos custos de produção. 

Nesse sentido, alguns entrevistados entendem que é inviável um sistema que possibilite 

maior transparência de informações entre fabricante e varejista que apresente, por 

exemplo, ampla visibilidade dos níveis de estoque. 

De qualquer forma, enquanto algumas empresas não têm nenhum sistema que as 

aproxime dos varejistas como é o caso da "Cerâmica A", "Cerâmica B", "Cerâmica C" 

e "Cerâmica lf', todas empresas paulistas, outras dentro de determinados limites já têm 

alguns trabalhos desenvolvidos. Deve-se destacar a "Cerâmica K", cujo sistema 

integrado aos grandes varejistas permite a consulta de seus estoques nas diferentes 

unidades, a emissão do pedido de compra, e o monitoramento do atendimento de seu 

pedido. De acordo com o entrevistado da "Cerâmica K", a empresa não sofre pressão 

dos varejistas, pois mantém um controle apurado de seus estoques e possui um 

vendedor dedicado ao cliente que negocia o valor das vendas. 

De maneira geral, entende-se que existem muitas oportunidades para se realizar 

melhorias nas atividades de planejamento, programação e controle da produção das 

empresas estudadas. Oportunidades relacionadas ao trabalho feito internamente à 

fábrica e na interface com os varejistas e fornecedores de insumos. Em algumas 

empresas com sistemas muito pouco desenvolvidos, como é o caso da "Cerâmica A", 

"Cerâmica B" e "Cerâmica G", tem-se a impressão que os profissionais envolvidos não 

conseguem avaliar mais precisamente o trabalho que poderia ser feito nessa área e, 

tampouco, os beneficios que poderiam ser obtidos. 
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Mesmo as empresas que já tem um esforço acumulado nessa área, como é o caso da 

"Cerâmica H'' e da "Cerâmica L", conforme destacado anteriormente, perceberam boas 

oportunidades para melhorar e estão investindo na redução de estoques, no aumento da 

flexibilidade do sistema, na entrega mais rápida do produto e em outros beneficios que 

podem ser obtidos se essas empresas avançarem na melhoria de suas atividades de 

planejamento e controle da produção. 

6.3.6. Suprimentos 

Os principais insumos utilizados na fabricação de revestimentos cerâmicos são as 

argilas, os esmaltes e os corantes. Neste item, procura-se descrever e analisar o trabalho 

desenvolvido pelas empresas estudadas, relativo ao suprimento desses principais 

insumos. Para tanto, verifica-se o número de fornecedores com que cada empresa atua, a 

relação com os principais fornecedores e o critério de escolha dos mesmos, se existe 

avaliação dos fornecedores, o tipo de controle no recebimento dos insumos e, 

finalmente, se as empresas têm fornecedores com garantia da qualidade. 

As empresas da região de Santa Gertrudes possuem situações diferenciadas no que diz 

respeito ao fornecimento de argila. A "Cerâmica A" possui jazida própria, que atende a 

100% de suas necessidades. A "Cerâmica B", assim como um grande número de 

empresas dessa região, compra argila da UNICER, uma empresa que originalmente foi 

uma cooperativa fundada por alguns fabricantes da região. Já a "Cerâmica C", que 

fabrica um produto diferenciado das empresas da região, adquire as argilas junto a sete 

fornecedores - deve-se destacar que, para cada componente, existe um ou dois 

fornecedores apenas. No que diz respeito aos esmaltes e corantes, a "Cerâmica A" e a 

"Cerâmica B" declararam trabalhar com diversos fornecedores, enquanto que a 

"Cerâmica C" especificou sete. 

O relacionamento predominante da "Cerâmica A", "Cerâmica B" e "Cerâmica C" com 

os fornecedores pode ser classificado como convencional, ou seja, não existe uma 

aproximação entre fabricantes e fornecedores de insumos visando o desenvolvimento de 

trabalhos co9perativos ou de projetos em conjunto que resultem em beneficios mútuos. 

O critério determinante para a escolha do fornecedor é o preço do produto, embora 

qualidade e prazo sejam também considerados. De acordo com os entrevistados, como o 
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volume de compra dos insumos é alto, qualquer centavo ganho nas compras resulta em 

significativas economias para a empresa. 

No que diz respeito à avaliação dos fornecedores, a "Cerâmica B" não realiza nenhum 

tipo, a "Cerâmica C" está iniciando um trabalho no sentido de definir um modelo, 

enquanto a "Cerâmica A" desenvolveu um sistema recentemente que faz parte de um 

conjunto de ações que a empresa está implementando visando obter certificação de seu 

sistema da qualidade. 

As três empresas fazem inspeção de recebimento por amostragem em cada lote de 

matéria-prima entregue pelos fornecedores. A inspeção é feita através de testes fisicos 

realizados em seus laboratórios. Quando necessitam de testes químicos, elas contratam 

serviços de terceiros, pois os laboratórios não têm equipamentos e pessoal 

especializado. Nenhuma das três possui fornecedor com garantia da qualidade; 

entretanto, a "Cerâmica C" afirma ser menos rigorosa em seus testes com os 

fornecedores que têm certificação ISO 9000. 

As três empresas da região de Mogi Guaçu, "Cerâmica D", "Cerâmica E" e "Cerâmica 

F', possuem jazidas próprias que garantem parte do fornecimento de argila. A 

"Cerâmica E" é a empresa que atua com um menor número de terceiros no 

fornecimento de argila, apenas duas empresas. A "Cerâmica D" e a "Cerâmica F" já se 

relacionam com um número maior de mineradoras. No que diz respeito aos esmaltes e 

corantes, novamente a "Cerâmica E" é a empresa que trabalha com um número menor 

de colorificios (quatro). A "Cerâmica D" e a "Cerâmica F", embora centralizem os 

trabalhos em quatro e três colorificios respectivamente (empresas multinacionais de 

maior porte), também se relacionam com outras empresas de menor porte (nacionais). 

De acordo com o entrevistado da "Cerâmica E", a empresa chegou a ter dez 

fornecedores e mais de quarenta esmaltes diferentes na fábrica, o que resultava em 

sérias dificuldades administrativas. 

No que diz respeito ao relacionamento com os colorificios, os entrevistados das três 

empresas declararam que, embora ainda não exista um relacionamento mais estreito 

entre as partes, ambos têm desenvolvido ações no sentido de favorecer a aproximação. 

Para a avaliação dos fornecedores, a "Cerâmica D" entende que, no que se refere às 

mineradoras, o fator preço é o mais importante; já quanto aos colorificios, o 
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fundamental é o seiVIço prestado. Essa posição da "Cerâmica D", enfatizando os 

serviços, talvez possa ser explicada pela política adotada pela empresa de terceirizar 

toda o desenvolvimento de novos produtos, no qual os colorificios têm um papel 

fundamental. A "Cerâmica E" também destaca a importância dos serviços, a!ém lia 

qualidade, e a "Cerâmica F" centra sua avaliação em qualidade, prazo de entrega e 

preço. Cabe destacar que a "Cerâmica F", entre as três empresas de Mogi Guaçu, é a 

que menos atua com os coloríficios para desenvolvimento de produtos. 

A "Cerâmica D" e a "Cerâmica F" não possuem um sistema elaborado para a avaliação 

dos fornecedores, embora o façam. A "Cerâmica E", por estar buscando se preparar para 

obter certificação da qualidade, está desenvolvendo e formalizando um procedimento 

para avaliação. 

As três empresas fazem inspeção dos insumos recebidos de terceiros através de 

amostragem retiradas dos lotes recebidos. Novamente, no que se refere à sistemática de 

controle de qualidade das argilas, destaque deve ser dado à "Cerâmica E". Ela mantém 

um estoque reduzido de argilas em sua planta, suficientes para no máximo dois dias de 

produção, que é abastecido diariamente pelo fornecedor (a armazenagem é realizada nos 

boxes que servem a produção). A cada três meses, os fornecedores separam lotes 

grandes de argilas que ficarão armazenados em suas instalações. Através de sua área 

técnica, faz testes fisicos e químicos nas argilas antes de liberá-las para abastecimento 

da produção. Ainda assim, a cada lote entregue é extraída uma amostra da qual se 

realizam testes fisicos. No que diz respeito a fornecedores com garantia de qualidade, 

apenas a "Cerâmica D" relatou possuir. 

Entre as empresas localizadas na região de São Paulo, tanto a "Cerâmica G" quanto a 

"Cerâmica H'' trabalham com um número expressivo de fornecedores de argila, 

comparativamente às outras empresas estudadas. A "Cerâmica H'' possui jazida própria, 

que fornece apenas 20% de suas necessidades de matérias-primas naturais. Já no que se 

refere aos fornecedores de esmalte, enquanto a "Cerâmica lf' atua com seis 

fornecedores, a "Cerâmica G", entre as empresas pesquisadas, é a que se relaciona com 

o maior número de colorificios (doze). 

No que diz respeito ao relacionamento com os fornecedores, a "Cerâmica G" mantém 

um relacionamento convencional, no qual existe muito pouca cooperação mútua e o 
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preço é fator determinante na sua escolha do fornecedor. Já a "Cerâmica H'' apresenta 

um relacionamento mais desenvolvido com seus fornecedores, tem como primeiro 

critério para a seleção a qualidade do produto, seguido do preço e dos serviços. 

No que diz respeito à utilização de sistemas de avaliação dos fornecedores, a "Cerâmica 

H'' possui uma sistemática de registro e avaliação das não-conformidades, que resulta 

em um relatório mensal que associa os problemas de qualidade aos fornecedores. Já a 

"Cerâmica G" começou a fazer recentemente avaliação dos fornecedores, objetivando a 

certificação do sistema da qualidade. Nenhuma das duas empresas possui fornecedor 

com garantia da qualidade. 

As quatro empresas de Santa Catarina possuem jazidas próprias e complementam suas 

necessidades comprando de terceiros. A "Cerâmica T' é a empresa que trabalha com um 

número mais reduzido de fornecedores de argila (quatro terceiros). No que diz respeito 

aos esmaltes e corantes, as empresas trabalham com todos os principais fornecedores 

desses insumos, que são empresas multinacionais (italianas e espanholas), e com 

algumas empresas nacionais. Deve-se destacar que a "Cerâmica f' possui uma empresa 

própria que atende a 70% das suas necessidades de fritas (matéria-prima principal para 

fabricação do esmalte) e, também, um colorificio, inaugurado recentemente, mas que já 

fornece para as empresas do grupo. 

No que diz respeito ao relacionamento com os fornecedores, a "Cerâmica f' e a 

"Cerâmica K" declararam que buscam desenvolver um trabalho de aproximação com 

eles. Entretanto, o entrevistado da "Cerâmica f' destacou que a empresa não mantém, e 

não deve ter, fornecedor exclusivo, enquanto que o entrevistado da "Cerâmica K" 

salientou a preocupação da empresa em não depender tecnologicamente e 

comercialmente dos fornecedores. A "Cerâmica L" entende que tem uma boa relação 

com os principais fornecedores, entretanto, não têm contratos de cooperação. Já o 

entrevistado da "Cerâmica T' classifica a relação como comercial, na qual o fabricante 

quer comprar um produto que atenda as suas necessidades de qualidade e paga por isso, 

enquanto o fornecedor quer vender seu produto e para isso oferece, além do produto, 

também serviços. 

Quanto aos critérios de avaliação, todas as quatro empresas destacaram que o fator 

primordial é a qualidade do produto e que esse fator já limita significativamente o grupo 
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de fornecedores, principalmente no que diz respeito aos colorificios. Evidentemente, 

mesmo o preço não sendo elemento preponderante, é sempre importante, e divide a 

relevância com os. serviços e o prazo de entrega, como já se destacou anteriormente. 

Todas as quatro empresas possuem sistemas de avaliação dos fornecedores relacionados 

ao sistema da qualidade. 

No que diz respeito à inspeção de recebimento, como era de se esperar, todas as 

empresas a possuem. Deve-se destacar que a "Cerâmica f' desenvolve um trabalho de 

controle da qualidade junto às mineradoras semelhante ao que a "Cerâmica E" faz. A 

"Cerâmica r' e a "Cerâmica T' afirmaram não ter fornecedores com garantia da 

qualidade, o que significa que submetem todos os produtos recebidos à inspeção, 

enquanto que a "Cerâmica K" e a "Cerâmica L" declararam possuir alguns fornecedores 

que já entregam com qualidade garantida. 

A tabela 6.15 apresenta as informações relativas aos fornecedores (suprimentos) das 

empresas pesquisadas. 

No que diz respeito à função suprimentos, pode-se afirmar que, de maneira geral, 

existem boas possibilidades de obtenção de benefícios mútuos a partir da melhoria do 

relacionamento entre as empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos estudadas e os 

fornecedores de matérias-primas naturais e industrializadas. 

Analisando-se as empresas do Estado de São Paulo, de maneira geral, é possível afirmar 

que a administração dos fornecedores carece de melhorias significativas para se 

alcançar o padrão das empresas de Santa Catarina, ou um estágio ideal no qual 

prevaleça uma relação de parceria ou de aliança. Entretanto, é possível dividir as 

empresas paulistas em dois grupos pertencentes a estágios de evolução distintos. 

Um primeiro grupo, constituído pela "Cerâmica A", "Cerâmica B","Cerâmica C" e 

"Cerâmica G", mantém um relacionamento muito pouco desenvolvido com os 

fornecedores, no qual prevalece a compra feita com base no menor preço. Os contratos 

de fornecimento são de período reduzido, a empresa não tem sistema de avaliação dos 

fornecedores e, quando tem, é pouco elaborado e só existe porque é uma exigência para 

a implantação do sistema da qualidade. 



224 

Outras empresas como a "Cerâmica D", a "Cerâmica E", a "Cerâmica F" e a "Cerâmica 

H'' se encontram em um estágio mais avançado em relação ao grupo anterior no que diz 

respeito à administração de fornecedores, pois já apresentam disposição declarada e 

algumas iniciativas no sentido de estreitar o relacionamento com os fornecedores. Essas 

empresas, embora entendam que o preço continua sendo um fator importante na decisão 

de compra, elegeram a qualidade e os serviços prestados como o fator fundamental para 

a escolha do fornecedor (são assim mais seletivos na escolha dos fornecedores, 

principalmente no que se refere aos colorificios ), realizam contratos mais duradouros e 

têm um procedimento de controle da qualidade da matéria-prima bem elaborado. 

T b l 6 15 Ad . t - d f1 d a ea tmrus raçao e ornece ores d as empresas no sem. /2000 
Empresas Fornecedor de Fornecedores de Relação com principais Critérios de 

argila esmaltes e corantes fornecedores escolha do 
fornecedor 

Cerâmica Jazida própria Vários (4 principais) Relacionamento Prazo de entrega. 
A convencional _preço 

Cerâmica 1-UNICER Diversos Relacionamento convenc. Preço e qualidade 
B 

Cerâmica 7 7 Relacionamento Preço, qualidade e 
c convencional prazo de entrega 

(preço ainda é 
principal) 

Cerâmica 8: jazida própria 8:4 maiores Relação em desenvolv., Colorificios: 
D e terceiros (principais) e alguns melhor com os colorificios serviços prestados; 

menores e pior com as mineradoras Mineradoras: preço 
Cerâmica 3: 1jazida 4 de esmaltes e 2 de Relação em Qualidade e serviço 

E própria e 2 corantes desenvolvimento 
terceiros (fazem 
entregas a cada 2 
dias) 

Cerâmica Jazida própria e Mais de 10 (3 Relação em desenvol. Qualidade prazo de 
F de terceiros principais) (iniciando ap_roximação) entrega e ~reço 

Cerâmica 8 12 Relação em Preço e qualidade 
G desenvolvimento (preço é o mais 

importante) 
Cerâmica 8 ou 9 6 Relação em desenvolv. Qualidade 

H 
Cerâmica 1 mineradora do Empresa do grupo Procura desenvolver uma Qualidade 

I grupo e vários (60 a 70%das relação de parceria c/ (aprovação no 
terceiros necessidades de fornecedores, entretanto, fi sistema de 

fritas) e mais 5 das de exclusividade qualificação do 
I principais do setor fornecedor) e J?!eço 

Cerâmica 1 mineradora do 6 Relação comercial Qualidade da 
J grupo e 4 matéria-prima e 

terceiros serviços 
Cerâmica 3 jazidas próprias 7 grandes Procura desenvolver Qualidade, serviço, 

K (60%) e terceiros (multinacionais) e relação de longo prazo preço e prazo 
alguns pequenos mas não dependência 
(nacionais) Tecnológica e comercial 

Cerâmica 1 mineradora dó I O (principal. os Relação boa (sem contrato Qualidade, preço, 
L grupo e terceiros espanhóis e os de cooperação) assistência técnica 

italianos) e prazo 
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Tabela 6.15. Administração de fornec das empresas no 1° sem /2000 (continuação) 
Empresas Tipo de avaliação dos Controle de recebim. dos Fornecedores com garantia 

fornecedores insumos da qualidade 
Cerâmica Questionário que avalia se a Feito através de amostragem Não tem 

A empresa pode ser em cada lote que é entregue 
fornecedora. Acompanham. pelo fornecedor. 
posterior relativo a preços e 

I prazo de entr~ga 
Cerâmica Não possui Feito através de amostragem Não tem 

B em cada lote que é entregue 
pelo fornecedor 

Cerâmica Sistema em Feito através de amostragem Fornecedores que possuem 
c desenvolvimento em cada lote que é entregue ISO 9000 é feita inspeção 

· pelo fornecedor menos rigorosa 
Cerâmica Não possui sistema de E feita uma amostragem Em Fornecedores de alumina e 

D avaliação cada lote (exceção ao quartzo 
quartzo e da alumina) 

Cerâmica Formalização da avaliação Feito através de amostragem Não tem 
E com a implantação da ISO. 

Cerâmica Pouco desenvolvido Feito através de amostragem Não tem 
F 

Cerâmica São aplicados questionários São realizados testes em Não tem 
G e realizadas visitas a amostras dos insumos 

fornecedores (iniciativa comprados e dos 
recente objetivando componentes preparados 
certificar o Sistema da internamente 
Qualidade) 

Cerâmica Fazem relatórios ao Feito através de amostragem Não tem 
H inspecion. os produtos que 

entram na fábrica 
Cerâmica Sistema informatizado que Feito através de amostragem Não tem 

I avalia o fornecedor em cada lote (as argilas são 
utilizando os critérios analisadas no fornecedor e 
utilizados na qualificação aleatoriamente no momento 

da entrega) 
Cerâmica Sistema de avaliação Feito através de amostragem Não tem 

J previsto nas normas ISO em todos os lotes que 
chegam a empresa 

Cerâmica Sistema de avaliação Feito por amostragem Sim 
K previsto nas normas ISO, 

com premiação anual 
utilizando os critérios preço, 
prazo e qualidade 

Cerâmica Sistema de avaliação Feito por amostragem Sim 
L previsto nas normas ISO 

(auditoria) 

Finalmente, as empresas de Santa Catarina, "Cerâmica r', "Cerâmica r', "Cerâmica K" 

e "Cerâmica L", entre as empresas estudadas, são as que apresentam um trabalho mais 

desenvolvido no que diz respeito à função suprimentos. Todas as quatro empresas 

procuram reatizar contratos de maior duração, têm sistemas de avaliação dos 

fornecedores bem elaborados, para elas o fator preço não é o predominante na escolha 

do fornecedor, realizam auditorias periódicas no fornecedor, têm procedimentos de 
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inspeção de recebimento bem definidos e fazem a maioria de suas compras de esmaltes 

e corantes nos colorificios mais reconhecidos pelo padrão de qualidade (espanhóis e 

italianos). A "Cerâmica K" e a "Cerâmica L" atuam com fornecedores com garantia da 

qualidade, enquanto que a "Cerâmica f' e a "Cerâmica K" ainda preferem manter o 

padrão de controle com todos os fornecedores. 

Alguns outros aspectos relativos às empresas de Santa Catarina merecem ser estacados. 

Embora concretamente não se tenham observado diferenças significativas no 

relacionamento dessas empresas com os fornecedores, os entrevistados da "Cerâmica f' 

e da "Cerâmica K" declararam que essas empresas buscam desenvolver uma relação de 

parceria com os seus fornecedores, enquanto que o entrevistado da "Cerâmica f' 

classifica o relacionamento como comercial e o entrevistado da "Cerâmica L" define a 

relação como boa, mas sem contratos de cooperação, deixando transparecer um certo 

distanciamento entre as partes. O entrevistado da "Cerâmica f' também enfatizou que a 

empresa busca a parceria com os fornecedores, mas sem exclusividade Já o entrevistado 

da "Cerâmica L" declarou que a empresa valoriza sua independência comercial e 

tecnológica. Essas declarações indicam políticas adotadas por essas empresas. 

O quadro 6.1 ilustra a divisão da administração de fornecedores em três estágios de 

desenvolvimento e a tabela 6.16 mostra o posicionamento das empresas nos estágios 

definidos. 

Quadro 6.1. Estágios de desenvolvimento da administração de fornecedores 
1° Estágio 2° Estágio 3° Estágio 

Inicial Em Desenvolvimento Desenvolvido 
Características Características Características 

• Relacionamento de curta • Situação intermediária entre • Relacionamento de longa 
duração; os estágios 1 e 3. duração; 

• Preço é o fator determinante • Qualidade fator determinante 
para escolha do fornecedor; na escolha do fornecedor; 

• Número elevado de • Sistema de avaliação: 
fornecedores de cada item. qualidade,~ço,preço, 

prazo; 

• Padronização de 
procedimentos de controle; 

• Auditorias periódicas; 

• Qualidade assegurada; e 

• Número limitado de 
fornecedores. 
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Tabela 6.16. Posicionamento das em resas nos estágios no 1 o sem./2000 
Estágios Empresas 

Tradicional Cerâmica A, Cerâmica B, Cerâmica C e Cerâmica G 

Em desenvolvimento Cerâmica D, Cerâmica E, Cerâmica F e Cerâmica H 

Desenvolvido Cerâmica I, Cerâmica J, Cerâmica K e Cerâmica L 

6.3.7. Gestão da qualidade 

Neste tópico aborda-se a gestão da qualidade das empresas pesquisadas, a partir da 

apresentação e da análise de um conjunto de informações que incluem as certificações 

de produto e de sistema, programas da qualidade, grau de escolaridade dos funcionários, 

programas de treinamento, tipos de controle de processo, indicador de qualidade do 

produto final, utilização de ferramentas da qualidade e sistemas de avaliação das 

reclamações dos clientes. 

Certificações e programas da qualidade 

Criado em 1993 pela Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmica para 

Revestimentos (ANFACER), o Centro Cerâmico do Brasil (CCB) é um organismo 

certificador da qualidade de pisos e azulejos que tem uma estrutura tripartite reunindo 

representantes da indústria, dos consumidores e de entidades neutras (Universidades, 

Institutos de Pesquisa e Escolas Técnicas). O CCB vem atuando junto aos fabricantes de 

pisos e azulejos com o objetivo de certificar a qualidade dos produtos cerâmicos e os 

Sistemas da Qualidade. 

No que diz respeito à certificação da qualidade de produto, o CCB é o único organismo 

que atua no setor. Já quanto à certificação do sistema da qualidade divide a atuação com 

outras instituições, inclusive internacionais. De acordo com informações do CCB, 

aproximadamente 40% da produção nacional de revestimentos cerâmicos pertencem a 

empresas que já possuem o certificado de qualidade do produto, enquanto que a 

certificação do sistema da qualidade ainda está restrita a um número bem menor de 

empresas. 

As três empresas estudadas da região de Santa Gertrudes possuem a certificação da 

qualidade de produto; entretanto, nenhuma delas possui a certificação do sistema da 
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qualidade. A "Cerâmica A" está ajustando seu sistema aos requisitos das normas, 

através do auxílio de uma empresa de consultoria, para se submeter em breve a uma 

avaliação para a obtenção da certificação ISO 9002. A "Cerâmica C" obteve 

recentemente a certificação de qualidade do produto e espera, em breve, buscar a 

certificação do sistema. De acordo com o entrevistado, a "Cerâmica C" possui um 

sistema da qualidade que, no seu entendimento, atinge as necessidades atuais da 

empresa, mas que necessita de melhorias para ser submetido a uma avaliação visando 

certificação. Ainda conforme o entrevistado, a certificação do sistema da qualidade 

exige investimentos significativos e o retorno não é satisfatório se for entendida como 

um fim ao invés de um meio de melhorar a qualidade na empresa. 

Nenhuma das empresas da região, "Cerâmica A", "Cerâmica B" ou "Cerâmica C", 

possui um programa amplo de gestão da qualidade. As ações da "Cerâmica A" e da 

"Cerâmica C" estão restritas à certificação do sistema, enquanto que a "Cerâmica B" 

não possui nenhuma iniciativa visando à melhoria da qualidade. 

As três empresas da região de Mogi Guaçu, "Cerâmica D", "Cerâmica E" e "Cerâmica 

F", possuem certificação de produto, mas não possuem certificação do sistema da 

qualidade. Apenas a "Cerâmica E" está desenvolvendo um trabalho em conjunto com 

uma consultoria, já há um ano, visando preparar o seu sistema da qualidade para obter 

certificação. 

As três empresas também não possuem nenhum programa mais amplo voltado para a 

gestão da qualidade. A "Cerâmica F" declara que tem planos para obter certificação e a 

"Cerâmica D" não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. A "Cerâmica E", também 

orientada por uma consultoria, iniciou a implantação de um programa de qualidade total 

que, segundo o entrevistado, não apresentou muitos resultados pois foi interrompido. A 

interrupção se deveu ao fato de a empresa na época ter iniciado um amplo processo de 

reestruturação administrativa visando a sua profissionalização. 

Entre as empresas da região de São Paulo, a "Cerâmica G" e a "Cerâmica If', também, 

possuem certificação de produto mas não de sistema. A "Cerâmica G" já iniciou um 

trabalho para a certificação do sistema da qualidade, entretanto, segundo o entrevistado, 

os trabalhos estão em um ritmo insatisfatório, pois a administração ainda tem dúvidas 

quanto aos reais beneficios que podem ser obtidos. Essas duas empresas também não 
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possuem um programa de gestão da qualidade mais amplo, embora o entrevistado da 

"Cerâmica H" manifestado que pretende implantar um programa de qualidade total e 

buscar a certificação do sistema, visando criar condições mais favoráveis para atuar no 

mercado externo. 

A "Cerâmica L", entre as empresas estudadas de Santa Catarina, é a única que não 

possui certificação de qualidade de produto. Quando o CCB instituiu a certificação de 

produto no setor de revestimentos, ela foi uma das primeiras a adotar a certificação para 

todas as suas linhas. De acordo com o entrevistado, "embora os custos associados 

fossem altos, a certificação representava um diferencial competitivo para a empresa. 

Com o passar do tempo, várias empresas de revestimento aderiram à certificação, o que 

foi positivo para o setor, mas que para a "Cerâmica L" representou o fim da 

diferenciação." Assim, a empresa deixou de submeter seus produtos à certificação 

realizada pelo CCB, embora afirme que mantém procedimentos de controle e ensaios 

que seguem as metodologias específicas descritas nas normas ISO que garantem a 

qualidade de seus produtos. 

As quatro empresas catarinenses possuem certificação do sistema da qualidade obtido 

através de organizações certificadoras internacionais. A "Cerâmica f' e a "Cerâmica L" 

receberam a certificação através de uma empresa americana chamada ABS Quality 

Evaluations, enquanto que a "Cerâmica r' e a "Cerâmica K" por um instituto alemão 

denominado RWTüV. Deve-se destacar que é unânime entre as empresas o fato de a 

certificação do sistema ser positiva para a gestão da qualidade das empresas. 

Outro aspecto importante a ser destacado é que, entre as doze plantas da "Cerâmica K" 

apenas quatro possuem certificação do sistema da qualidade, sendo que uma delas, a 

que fabrica porcelanato, também possui certificado ISO 14001. A "Cerânúca I", por sua 

vez, está desenvolvendo ações no sentido de obter certificação através das normas ISO 

14001. Em 1998, a partir de um diagnóstico realizado por vinte auditores ambientais, a 

"Cerânúca f' criou, em cada planta industrial, comissões internas de meio ambiente 

para coordenar a implantação das normas ISO 14.001. O objetivo traçado era obter a 

certificação até o final do ano 2000. 

As quatro empresas catarinenses já têm um programa de qualidade sendo utilizado 

como referência para as ações desenvolvidas para a melhoria da qualidade e da 
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produtividade. A "Cerâmica L" iniciou a introdução do programa em 1988, enquanto as 

outras empresas durante a década de noventa. Dessa forma, todas as quatro empresas já 

acumulam um bom tempo de trabalho utilizando conceitos e ferramentas associadas à 

teoria da gestão da qualidade. Deve-se destacar, também, que todas elas tiveram, no 

início do programa, algum tipo de ajuda de empresas de consultoria. 

A tabela 6.17 sintetiza as informações apresentadas anteriormente. 

Tbl617C ifi a ea ert caçao e programas d aqu alid d d a e as empresas no sem. /2000 
Empresas Certificação do produto Cerôficaç_ão do sistema Programas da Qualidade 
Cerâmica Certificado ISO 13.006 Está preparando seu sistema Iniciativa restrita a 

A da qualidade para requerer certificação do sistema da 
. certificação da ISO 9002 qualidade 

Cerâmica Certificado ISO 13.006 Não possui Não tem 
B 

Cerâmica Certificado ISO 13.006 Não possui. Sistema Certificação da qualidade do 
c existente ainda precisa de produto recente. Tem planos 

melhorias. de obter a certificação do 
sistema. 

Cerâmica Certificado ISO 13.006 Não possui Não tem 
D 

Cerâmica Certificado ISO 13.006 Está em processo de Projeto de QT. iniciado e 
E certificação ISO 9000 interrompido por mudanças 

organizacionais na empresa 
Cerâmica Certificado ISO 13.006 Não possui Sem programa da qualidade, 

F apenas planos de 
desenvolvimento de projeto 
para obter a certificação do 
sistema 

Cerâmica Certificado ISO 13.006 Iniciando trabalho para Iniciando trabalho visando 
G certificação certificação (dúvidas em 

relação aos beneficios que 
podem ser obtidos) 

Cerâmica Certificado ISO 13.006 Não possui Não tem (pretende introduzir 
H programa QT. e obter 

certificação do sistema 
visando mercado externo) 

Cerâmica Certificado ISO 13.006 Certificado ISO 9.002 Programa de Qualidade 
I Total iniciado em 1993 

Cerâmica Certificado ISO 13.00ó Certificado ISO 9.001 Programa de Qualidade 
J Total iniciado em 1990 

Cerâmica Certificado ISO 13.006 Certificado ISO 9.001 (4 Programa de Melhoria da 
K unidades); Cerâmica K Gres Qualidade 1995 

Porcelanato ISO 14.001 
Cerâmica Não Certificado ISO 9.002 Programa de Melhoria da 

L Qualidade iniciado em 1988 

Com exceção da "Cerâmica L", todas as empresas estudadas têm certificação de 

produto. Este fato mostra que a obtenção dessa certificação, atestando que os produtos 

estão em conformidades com as normas da ABNT, é importante para elas à medida que 
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garante ao cliente o atendimento de um padrão mínimo de qualidade. Considerando-se 

que o trabalho desenvolvido pelo CCB teve início em 1993, quando poucas empresas 

possuíam a certificação, esta era vista como um fator de diferenciação no mercado. 

Atualmente, um grande número de empresas já a possui, o que faz com que esse 

atnbuto deixe de ser um fator diferenciador e passe a ser uma exigência mínima. 

A "Cerâmica L", após ter obtido a certificação do sistema da qualidade, não requereu 

mais a certificação de produto. A justificativa apresentada pelo entrevistado é baseada 

na redução de custos e no fato de essa certificação não ser mais importante para a 

diferenciação entre as empresas. É dificil avaliar os reais motivos de a "Cerâmica L" 

não requerer mais a certificação e, também, se a decisão foi correta. Entretanto, é 

possível ponderar, em primeiro lugar, que ela só pôde tomar essa atitude porque tem 

uma marca muito forte no mercado nacional associada à qualidade e, em segundo lugar, 

porque para o mercado externo a certificação do sistema realizada por uma empresa de 

reconhecimento internacional talvez seja, efetivamente, mais importante. 

No que se refere à certificação do sistema da qualidade, observa-se que, enquanto entre 

as empresas do Estado de São Paulo, algumas estão em processo de sua aquisição, 

outras pretendem iniciar o projeto e outras nem projeto possuem. Já as empresas de 

Santa Catarina têm seus sistemas da qualidade certificados há um bom tempo. Deve-se 

destacar, ainda, que essas empresas têm um bom entendimento quanto ao significado e a 

importância dessa certificação, como pode ser observado pelos depoimentos a seguir: 

"A "Cerâmica K" busca melhorar a produtividade e a competitividade e não está 

preocupada em usar a certificação ou qualquer outra coisa apenas para promoção, a 

nossa filosofia não é o seguinte, nos prepararmos para receber uma avaliação com data 

marcada. O mercado não pergunta para a gente se aquele produto foi ou não conforme." 

''Na "Cerâmica L" nós não buscamos a certificação pela certificação, buscamos a 

certificação como um fim de um projeto que iniciamos há alguns anos e entendemos 

que a certificação foi um marco importantíssimo para a empresa pois estabelece um 

nível de padronização que facilita muito a administração." 

Entre as empresas paulistas que estão desenvolvendo um trabalho visando certificar seu 

sistema, a "Cerâmica G" entende que o programa não está transcorrendo de maneira 

satisfatória e que a empresa ainda tem dúvidas quanto à validade do projeto. Percebe-se, 
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por essas declarações, que falta um entendimento do que significa a certificação e para 

que serve. Corre-se o risco de a empresa obter certificação e ter poucos resultados 

efetivos para a melhoria da qualidade. 

Outra diferença marcante entre as empresas de Santa Catarina e as empresas do Estado 

de São Paulo é que todas as catarinenses têm um programa da qualidade centrado nos 

conceito da qualidade total. Além disso, já desenvolvem esse programa há um bom 

tempo - a "Cerâmica L" iniciou o programa em 1988, ou seja, há doze anos atrás. Outro 

fato importante é que o desenvolvimento do sistema da qualidade e sua conseqüente 

certificação são resultados de um conjunto de ações implementadas a partir da 

introdução do programa da qualidade, como pode ser observado pelo trecho da 

entrevista mostrado a seguir: 

"A "Cerâmica L" iniciou a implantação do programa de qualidade total em 1988 e não 

se consegue obter resultados do dia para a noite e a certificação foi obtida com o tempo 

como resultado do trabalho desenvolvido." 

Quanto às empresas paulistas, nenhuma tem um programa da qualidade de dimensão 

ampla. As iniciativas existentes estão restritas à implantação do sistema da qualidade. 

Apenas a "Cerâmica E" iniciou um programa há alguns anos atrás, mas este programa 

foi interrompido pois a empresa viria a passar por uma reestruturação administrativa 

visando a sua profissionalização. Com a interrupção do programa, muito do trabalho 

realizado foi perdido, pois diversas pessoas que participaram dos treinamentos iniciais 

foram substituídas. 

Assim, é importante destacar, neste tópico, o trabalho já desenvolvido pelas empresas 

de Santa Catarina e a necessidade de as empresas do Estado de São Paulo avançarem. 

Formação dos funcionários e treinamento 

Entre os funcionários que atuam em funções administrativas nas empresas da região de 

Santa Gertrudes, "Cerâmica A", "Cerâmica B" e "Cerâmica C", encontra-se um número 

limitado de pessoas com formação superior e pessoas com apenas o segundo grau. São 

poucos os engenheiros, a "Cerâmica B" possui apenas um - o gerente industrial -, a 

"Cerâmica C"· dois - o diretor industrial -, que é membro da família proprietária da 
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empresa, e o engenheiro da qualidade contratado há apenas dois anos. Já a "Cerâmica 

A", nenhum. 

Os funcionários que atuam na produção das três empresas possuem o primeiro grau 

completo ou ainda estão por completá-lo. No que diz respeito a funcionários pós

graduados, a única iniciativa existente é a do engenheiro da qualidade da "Cerâmica C", 

que está freqüentando um curso de especialização (lato sensu). 

A "Cerâmica B" não possui nenhuma iniciativa com o objetivo de melhorar a formação 

de sua mão-de-obra. A "Cerâmica A" e a "Cerâmica C" oferecem curso supletivo de 

primeiro grau para os funcionários da produção e também cursos técnicos, relacionados 

à função, para os funcionários da produção e da administração. 

No quadro administrativo das empresas da região de Mogi Guaçu, "Cerâmica D", 

"Cerâmica E" e "Cerâmica F", encontram-se profissionais com formação em nível 

superior, predominantemente formados em administração e ciências contábeis, e, 

também, com apenas o segundo grau. Nas três empresas o número de profissionais com 

formação em engenharia é relativamente pequeno - destaque deve ser dado a "Cerâmica 

E", que possui cinco engenheiros. 

Na produção, o nível de escolaridade é o primeiro grau, sendo parte completo e parte 

incompleto. A "Cerâmica D" estabeleceu como política contratar pessoas que no 

mínimo estejam cursando o segundo grau, enquanto que a "Cerâmica E" e a "Cerâmica 

F' exigem o primeiro grau completo. Em relação à pós-graduação, a "Cerâmica E" tem 

dois engenheiros, que fizeram mestrado em engenharia de materiais, e a "Cerâmica D" 

tem o gerente de produção com formação superior em química e mestrado em 

andamento em geologia. 

As três empresas não possuem iniciativas de melhoria da escolaridade de seus 

funcionários. A "Cerâmica E" oferece cursos técnicos para o pessoal da produção 

através de um convênio com o SENAI, enquanto a "Cerâmica F" tem um programa de 

treinamento anual direcionado para a reciclagem de seus funcionários na função 

específica que exercem. 

As duas empresas localizadas na região de São Paulo possuem situações bem diversas. 

A "Cerâmica G" está entre as empresas que possuem um quadro administrativo com 
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menor grau de instrução. Entre as pessoas que trabalham na área administrativa, apenas 

duas possuem nível superior, um administrador e um engenheiro químico, enquanto que 

na produção a maioria das pessoas possui o primeiro grau incompleto. A "Cerâmica H", 

por sua vez, possui exercendo funções administrativas um grande número de pessoas 

com formação superior em diferentes áreas. Deve-se destacar que a "Cerâmica H" 

possui onze engenheiros - nas especializações de materiais, química e produção - e, 

também, diversas pessoas que já cursaram ou que estão freqüentando cursos de pós

graduação (lato sensu). 

No que diz respeito ao treinamento dos funcionários, a "Cerâmica G" oferece cursos 

técnicos através do SENAI, enquanto a "Cerâmica H' oferece cursos em diversas 

modalidades através da contratação de terceiros. Nenhuma das duas empresas tem 

programa para a melhoria da escolaridade dos funcionários. 

Entre as empresas de Santa Catarina pesquisadas todas têm um número significativo de 

pessoas trabalhando no setor administrativo que possuem curso superior nas diversas 

modalidades como administração, engenharia e economia. Na engenharia, predominam 

os engenheiros químicos, embora existam engenheiros de materiais, mecânico, elétrico 

e de produção. Deve-se fazer um destaque à "Cerâmica r', na qual, de acordo com o 

entrevistado, todos os funcionários que atuam no setor administrativo ou já concluíram 

algum curso superior ou estão cursando. Na produção, entre as empresas de Santa 

Catarina estudadas, a "Cerâmica L" é a única que ainda possui funcionários com o 

primeiro grau incompleto, enquanto que na "Cerâmica r' todos têm o segundo grau 

completo. As quatro empresa também possuem diversos profissionais com curso de 

pós-graduação. 

As quatro empresas também têm atuação destacada no que diz respeito à melhoria da 

escolaridade dos funcionários, todas oferecem oportunidades para os funcionários que 

não possuem o primeiro ou o segundo grau completo fazerem um curso supletivo. A 

"Cerâmica r', a "Cerâmica r' e a "Cerâmica K", também, arcam com parte das despesas 

dos funcionários que venham a fazer algum curso superior. 

As quatro empresas também têm algum tipo de iniciativa no sentido de oferecer 

treinamento em técnicas de gestão. Entretanto, merece destaque o trabalho desenvolvido 
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pela "Cerâmica f', que divide o treinamento oferecido aos funcionários em três 

programas: educação formal, capacitação tecnológica e capacitação gerencial. 

A capacitação formal é um programa que inclui desde o ensino básico até o terceiro 

grau. A formação de primeiro e segundo graus é oferecida nas próprias instalações da 

empresa, no que diz respeito ao nível superior a empresa oferece bolsas de estudos para 

os funcionários que freqüentam curso superior de graduação ou pós-graduação. O 

programa de capacitação tecnológica envolve treinamento na área técnica, sendo 

oferecido aos profissionais de todos os níveis da empresa e, também, aos fornecedores 

diretos e revendedores. O programa de capacitação gerencial já é um programa 

específico direcionado à alta administração e a gerência, sendo oferecido através de 

parcerias da "Cerâmica f' com instituições de ensino e empresas especializadas. 

As tabelas 6.18 e 6.19 sintetizam as principais informações relativas à formação dos 

funcionários e aos programas possuídos pelas empresas. 

As empresas localizadas no Estado de São Paulo, de maneira geral, possuem um 

número limitado de profissionais com formação superior atuando em funções 

administrativas. A "Cerâmica G", conforme destacado anteriormente, possui apenas um 

engenheiro e um administrador de empresa, enquanto a "Cerâmica A" não tem 

engenheiro. As exceções são a "Cerâmica H'' e a "Cerâmica E" que já possuem um 

número maior de funcionários em funções gerenciais e técnicas, com experiência 

profissional em outro setor industrial e com uma boa formação acadêmica. 

Este quadro das empresas paulistas pode ser explicado pelo seu histórico, empresas 

familiares que iniciaram fabricando cerâmica estrutural, e pelo fato de muitas delas 

estarem ainda num estágio inicial de profissionalização. 

A "Cerâmica f', a "Cerâmica K" e a "Cerâmica L", três empresas catarinenses, além de 

terem em comum o porte, são grandes empresas, todas já passaram por um processo de 

profissionalização há alguns anos e já possuem uma estrutura administrativa 

especializada constituída por pessoas com boa formação acadêmica. A "Cerâmica J", 

mesmo sendo uma empresa de menor porte e tendo uma administração ainda com forte 

influência do proprietário, destaca-se pelo fato de todos os profissionais da área 

administrativa possuírem formação superior. 
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No que se refere aos funcionários da produção pode-se observar que na maioria das 

empresas estudadas a formação predominante é o primeiro grau e, também na maioria 

delas ("Cerâmica A" "Cerâmica B" "Cerâmica C" "Cerâmica D" "Cerâmica E" 
' ' ' ' ' 

"Cerâmica F', "Cerâmica H'' e "Cerâmica L"), ainda existem pessoas com o primeiro 

grau incompleto. Novamente deve-se destacar a "Cerâmica r' na qual todos os 

funcionários da produção possuem o segundo grau completo. 

T b 1 6 18 F a ea - d fu . ormaçao os nc10nanos d as empresas no sem. /2000 
Empresas Grau de instrução Funcionários pós-,-aduados 
Cerâmica Adm.: Alguns funcionários formados em Adm. e Não tem 

A Contab.; 
Produção: 1 o grau incompleto 

Cerâmica Adm.: Alguns funcionários formados em Adm. e Não tem 
B Contab.; 1 Engenh. (Químico); 

Produção: 1 o grau incompleto 
Cerâmica Adm.: Algumas pessoas formadas em Adm. e 1 (especial. em gestão da qualidade) 

c Contab.; 2 Engenh. (1 Civil e 1 Produção); 
Produção: 1° grau incompleto 

Cerâmica Adm.: Vários funcionários com formação em Gerente de Produção faz pós-
D nível superior (Adm. e Contab.); 1 Eng. graduação em geologia 

(Produção) e 1 Químico; 
Produção: 1 o grau (incompleto e completo) 

Cerâmica Adm: Vários funcionários com formação em 2 
E nível superior (Adm. e Contab.); 5 Eng. (2 

Materiais; 2 Mecânicos;! Elétrico); 
Produç!o: l 0 ~u (incom_l)].eto e completo) 

Cerâmica Adm:· Vários funcionários com formação em Não tem 
F nível superior (Adm. e Contab.); 2 Eng. 

(Produção); 
Produção: 1° grau 

Cerâmica Adm.: 1 Adm e 1 Eng. (Químico); Não tem 
G Produção: 1 o grau (incompleto e completo) 

Cerâmica Adm: vários funcionários com formação em Há pessoas que atuam na área 
H nível superior; 11 Eng. (Químico, Materiais, administrativa fazendo pós-graduação 

Produção); 
Produção: 1° e 2° graus 

Cerâmica Adm.: maioria possui nível superior; Proci: Eng. com mestrado em Eng. de 
I Produção: 1 o grau (completo) Materiais (5); 

Adm.: diversos pós-graduados 
Cerâmica Adm.: o funcionários já têm formação superior Diversos profissionais com 

J ou está cursando; especialização 
Produção: 2° grau completo 

Cerâmica Adm.: nível superior; Diversos profissionais com mestrado 
K Produção: 1° ~u COlllJ!leto stricto sensu e lato sensu 

Cerâmica Adm.: maioria possui nível superior; Em tomo de 14 funcionários com 
L Produção: 1° grau (incompleto e completo) especialização 
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T b 1 6 19 P a ea rogramas d e tremamento d as em_presas no sem. /2000 
Empresas Programa de treinam. em técnicas de gestão Prowama de melhoria de escolar 
Cerâmica Treinamento oferecido através de funcionário da Supletivo de 1 o grau 

A própria empresa (cursos técnicos) 
Cerâmica Não tem Não possui 

B 
Cerâmica Programa anual elaborado pelo RH com cursos Telecurso de 1° grau 

c relacionados a área de atuação na empresa 
Cerâmica Não tem Não possui, atualmente só contrata com 

D o colegial completo ou em andamento 
Cerâmica Treinamento em áreas técnicas pelo SENAI. Não possui. 

E Treinam. em ferram. de gestão oferecido apenas 
quando se pretendeu desenvolv. programa de QT 

Cerâmica Programa anual visando reciclagem e Não possui. 
F aperfeiçoamento do funcionários na sua função 

Cerâmica Cursos técnicos oferecidos pelo SENAI Não possui. 
G (quimica, secagem, qualidade) 

Cerâmica Feito através de empresas de consultoria Não possui. 
H 

Cerâmica Capacitação Tecnológica (direcionado a todos os Educação formal (todos os 
I profissionais da empresa, e também p/ funcionários): formação de 1 o e 2° 

fornecedores e distribuidores); capacitação graus feita na empresa e bolsas p/ 
gerencial (alta administração e gerências) cursos superiores 

Cerâmica A empresa ofereceu 12.000 de treinamento aos Supletivo 2° grau e financia parte 
J funcionários para obter a certificação do sistema despesas p/ formação de técnicos e 

da qualidade graduados em quimica, eng. quimica., 
administração e outros 

Cerâmica Centro de treinamento Cerâmica K, 2% do tempo Supletivo de 2° e financiam. de 
K de trabalho dedicado a essa atividade despesas para cursos de graduação em 

engenharia, mestrado e doutorado 
Cerâmica Não tem programa formal Supletivos de 1 o e 2° graus 

L 

No que diz respeito ao treinamento dos funcionários, como já se salientou 

anteriormente, a "Cerâmica f' é a empresa que possui um trabalho mais elaborado. Os 

treinamentos oferecidos fazem parte de um amplo programa de capacitação da mão-de

obra, atinge todas as pessoas da empresa e envolvem desde a educação básica até a pós

graduação. 

A "Cerâmica r' e a "Cerâmica K", entre as empresas pesquisadas, também merecem 

destaque pelos investimentos que realizam no treinamento de seus funcionários. 

Entretanto, de maneira geral, pode-se observar que entre as outras empresas, embora a 

maioria tenha alguma iniciativa, poucas têm um programa de longo prazo abrangendo 

desde a educação básica até a formação gerencial - tudo isso dentro de um amplo 

programa dé melhoria da competitividade da empresa, como é o desenvolvido pela 

"Cerâmica f'. 
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Dessa forma, entende-se que o treinamento, assim como a atual constituição do corpo 

funcional, merece por parte das empresas estudadas, principalmente as paulistas, ações 

visando a uma melhor adequação as reais necessidades do mercado para que no médio e 

no longo prazo, elas possam ocupar melhores posições competitivas. 

Atividades para controles e melhoria da qualidade 

Em todas as empresas no final da linha de produção, após passar pelas diversas etapas 

de fabricação e inspeções de qualidade, os produtos são selecionados em três classes: 

"A" ou "extra", "B" ou "comercial" e "C" ou "popular''. 

Os produtos tipo "extra" são os melhores, ou seja, são aqueles cuja fabricação atende os 

padrões de qualidade da empresa e das normas da ABNT. Já os produtos classificados 

como comerciais são aqueles que apresentam pequenos defeitos, um risco ou uma 

mancha, por exemplo, que fizeram com que eles fossem desclassificados pelo controle 

da qualidade. Já os produtos com defeitos mais acentuados são classificados como 

"populares" ou "cacos", sendo vendidos por algumas empresas em um mercado paralelo 

e destruídos e descartados por outras. 

Os produtos do tipo "extra" são vendidos pelo preço normal de mercado, os 

"comerciais" são vendidos em média com 50% de desconto, enquanto que os 

"populares", quando comercializados, recebem preços muito reduzidps. 

Entre as empresas da região de Santa Gertrudes, "Cerâmica A", "Cerâmica B" e 

"Cerâmica C", as atividades de controle da qualidade e da produção realizadas ao longo 

do processo de fabricação se dão, predominantemente, de forma manual. No que diz 

respeito à classificação dos produtos no final da linha, a "Cerâmica A" e a "Cerâmica 

C" informaram obter valores superiores a 90% de produtos extras, enquanto a 

"Cerâmica B" apenas 76%. 

Nenhuma das três empresas da região utiliza CEP (Controle Estatístico de Processo), 

apenas a "Cerâmica C" fez uma tentativa que, segundo o entrevistado, foi abandonada, 

pois o processo apresentava variações muito acentuadas atribuídas à ·dificuldade de se 

trabalhar com matérias-primas naturais. Entretanto, ainda segundo o entrevistado da 

"Cerâmica C", a empresa tem pretensão de, no futuro, iniciar outro projeto visando 

implantar o CEP em algumas etapas do processo. No que diz respeito à utilização de 
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outras ferramentas ou qualquer outra prática direcionada à melhoria da qualidade, 

apenas a "Cerâmica C" declarou utilizar algumas das ferramentas conhecidas como 

básica, entretanto, o uso é restrito a alguns trabalhos realizados ou coordenado pelo 

engenheiro da qualidade. 

No que diz respeito à avaliação das reclamações dos clientes, as três empresas 

informaram que fazem registro e acompanhamento dessas informações, visando 

eliminar origens de problemas, mas apenas a "Cerâmica A" e a "Cerâmica C" geram 

relatórios periódicos que são avaliados pela administração. 

Entre as empresas da região de Mogi Guaçu, a "Cerâmica D" e a "Cerâmica F" realizam 

as atividades de controle de processos em parte manualmente e em parte 

automatizadamente. Destaque deve ser dado à "Cerâmica E" que tem um sistema de 

controle de processo totalmente informatizado, que utiliza um software adquirido de 

uma empresa de consultoria especializada no setor cerâmico. Deve-se salientar que na 

"Cerâmica E", embora o sistema seja informatizado, algumas atividades de controle são 

feitas manualmente pelo operador, que posteriormente registra os dados no sistema, 

enquanto . outras são realizadas automaticamente pelos equipamentos. No que diz 

respeito à classificação dos produtos, a "Cerâmica F" apresenta o menor índice, em 

torno de 80%, enquanto a "Cerâmica D" o maior, 88%. 

Entre as três empresas de Mogi Guaçu, a "Cerâmica E" foi a única a declarar que utiliza 

algumas das ferramentas básicas da qualidade. De acordo com o entrevistado, embora 

se utilizem algumas ferramentas básicas, como o diagrama de Ishikawa, o uso não é 

sistemático pelos funcionários. Ainda segundo o entrevistado, o uso atual é fiuto do 

programa de treinamento que foi realizado quando a empresa, há alguns anos, teve a 

iniciativa de introduzir um programa de qualidade total. 

A "Cerâmica E" e . a "Cerâmica F" elaboram um relatório e realizam uma reunião 

mensal para avaliar as reclamações recebidas no período e as ações decorrentes que 

foram colocadas em prática. A "Cerâmica D", por sua vez, não possui um sistema 

específico para a avaliação dos problemas de qualidade, entretanto, recolhe os materiais 

que deram origem às reclamações para buscar as causas dos problemas. 

Entre as empresas localizadas na região de São Paulo, a "Cerâmica G" possui um 

sistema de controle de processo no qual todas as medidas e os registros são feitos 
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manualmente, enquanto na "Cerâmica H' uma parte é manual e outra é automatizada. 

No que diz respeito à classificação dos produtos, a "Cerâmica G" declarou produzir 

97% de revestimentos e 95% de pastilhas extras, valores expressivos se comparados aos 

apresentados pelas outras empresas, enquanto a "Cerâmica H' atinge 83% de produtos 

extras. Cabe destacar que a especificidade do produto da "Cerâmica G" não permite a 

classificação comercial, ou seja, os produtos que não atendem aos requisitos da 

qualidade são considerados como perdas. 

Na "Cerâmica H' não se utiliza CEP e as outras ferramentas básicas ainda não têm uso 

difundido e sistemático entre os funcionários. No que diz respeito à avaliação das 

reclamações dos clientes, a "Cerâmica H' possui um sistema informatizado que além de 

apresentar estatísticas dos principais problemas, ainda possui recomendações para 

identificação das possíveis causas. A "Cerâmica G" não tem como prática a utilização 

das ferramentas de melhoria da qualidade e, também, não possui um sistema para 

avaliação das reclamações dos clientes. 

Entre as empresas do sul estudadas o controle de processo é realizado parte 

manualmente e parte automatizadamente. Destaque deve ser dado à "Cerâmica r' cujo 

sistema de controle é totalmente informatizado a exemplo do que acontece com a 

"Cerâmica E" (as duas empresas utilizam o mesmo software). Os indicadores de 

qualidade apontam para uma média em tomo de 90% "extra" para as quatro empresas. 

Existem variações nesse percentual em cada empresa - para o entrevistado da "Cerâmica 

f' depende muito da linha de produto (da sofisticação do design). Já para o entrevistado 

da "Cerâmica K" a variação está associada às diferentes plantas que a empresa possui. 

No que diz respeito à utilização das ferramentas da qualidade e de outras práticas de 

melhoria, as quatro empresas, "Cerâmica I", "Cerâmica f', "Cerâmica K" e "Cerâmica 

L", despenderam ao longo da década de noventa significativos investimentos para o 

treinamento dos funcionários e para a colocação em prática na rotina de trabalho. 

Destaque deve ser dado à "Cerâmica f' e à "Cerâmica f', que atuam fortemente com 

projetos de melhoria da qualidade realizado por equipes, ou comitês, multifuncionais. 

Entretanto, no que se refere ao CEP, apenas a planta de porcelanato da "Cerâmica K" o 

utiliza. 
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Quanto à avaliação das reclamações dos clientes, todas as quatro empresas possuem um 

sistema informatizado que recebe as reclamações, gera estatísticas e relatórios que são 

utilizados para análise da origem dos problemas e tomadas de medidas de caráter 

preventivas e corretivas. 

A tabela 6.20 sintetiza as informações comentadas acima. 

No que diz respeito ao controle de processo, deve-se destacar que, embora todas as 

empresas mantenham procedimentos de controle ao longo da linha de produção, os 

sistemas diferem entre si pelos seguintes fatores: variáveis controladas, freqüência de 

medição, forma de registro, procedimentos para leitura, interpretação e tomadas de 

medidas corretivas ou preventivas. 

Os índices de qualidade apresentados pelas empresas referentes às classificações 

"extra", "comercial" e "popular" merecem algumas ressalvas. Embora os produtos 

classificados como "extra" tenham como requisito básico o atendimento das normas 

técnicas estipuladas pela ABNT, os critérios e o rigor variam de empresa para empresa. 

Além disso, quanto mais elaborado é o design do produto maiores são as dificuldades 

para se obter classificação "extra". Assim, não se pode comparar o processo de 

fabricação ou sistema de controle de empresas simplesmente confrontando os índices de 

classificação de qualidade no final da linha de produção. Entretanto, ainda assim é 

possível, por exemplo, afirmar que uma linha que trabalha com 76% de produtos extras, 

como é o caso da "Cerâmica B", apresenta problemas sérios de processo. 

Cabe também destacar que, com exceção de uma única planta da "Cerâmica K", 

nenhuma outra empresa utiliza o controle estatístico de processo. Isso não quer dizer 

que essa técnica necessariamente deva ser utilizada, mas como se trata de uma 

ferramenta amplamente conhecida e muito utilizada em outros segmentos industriais, é 

importante registrar a sua não utilização. Entre as empresas que tentaram implantar o 

CEP e não obtiveram sucesso, as justificativas estão centradas nas dificuldades 

originárias da variabilidade das matérias-primas naturais, da falta de qualificação da 

mão-de-obra e da insatisfatória relação entre os custos e os beneficios. 
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T b 1 6 20 C a ea lh . d ontro e e me o na aqu alidd a e nas empresas no sem. /2000 
Empresas Controles Classificação Utilização Utilização de Sistema de avaliação 

Produto doCEP outras práticas ou das reclamações dos 
ferramentas clientes 

Cerâmica Manuais 92% extra, 6% Não Não São elaborados 
A comercial e 2% relatórios com registros 

popular de reclamação 
Cerâmica Manuais 76% extra, Não Não Não sistematizadas 

B 15% comercial 
e 9%popular 

Cerâmica Maioria 93%extra Não Utilização restrita Relatórios mensais c/ 
c manual das ferramentas todos os problemas do 

básicas mês. Reuniões c/ 
envolvidos quando 
necessário 

Cerâmica Manual e 88%extra Tentativa Não Não tem sistema. 
D automatiz. frustrada Realiza testes c/ 

material recolhido p/ 
localizar causa do 

lProblema 
Cerâmica Informatiz. 84%extra Não Utilização não Relatório mensal de 

E sistemática das atuação preventiva e 
ferramentas proativa. 
básicas (diagrama Reunião mensal de 
de causa e efeito) avaliação 

Cerâmica Manuais e 80%extra Não Não Reuniões mensais para 
F automatiz. avaliação das reclam. 

Cerâmica Manuais Pastilha: 97% Não Não Represent. principais 
G extra; interlocut. das reclam. 

Revestim.: 95% e o tratam. é dado 
extra (os 3 e 5 conforme o cliente 
% restantes são 
perdas) 

Cerâmica Manuais e 83%extra Não Utilização das Relatório c/ estatísticas 
H automatiz. ferramentas das principais reclam. e 

básicas procedim. p/ recebim. e 
identific. possíveis 
causas 

Cerâmica Manuais e 90,3%extra Não Ferramenta Sistema informatizado 
I automatiz. básicas, MASP, para registro e análise 

POSA, comitês de das reclamações 
melhoria por 
projeto, 5 w e IH. 
5 s 

Cerâmica Informatiz. De 80 a 92% Não POSA; equipes de Sistema informat. para 
J dependendo da melhoria (não faz registro e análise das 

linha premiação), 5S reclamações 
Cerâmica Manuais e 90% extra (em Fábrica de MASP, Sistema informatizado 

K automatiz. média). Tem porcelana to ferramentas que registra e faz 
fábrica com básicas, POSA, 5 S estatísticas das 
80%, outras reclamações 
com 85, e 
também95%. 

Cerâmica Manuais e 90%extra Não Utilização Sistema informat. para 
L auto matiz. exaustiva das registro e análise das 

técnicas estatísticas origens dos _problemas 
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Outro ponto importante a ser destacado é que as empresas paulistas, independentemente 

do pólo a que pertençam, não difundiram na organização a utilização sistemática das 

conhecidas ferramentas da qualidade e de outras práticas administrativas destinadas à 

melhoria da qualidade. Por outro lado, em empresas catarinenses como a "Cerâmica f' e 

a "Cerâmica r', especialmente, o trabalho em equipe (ou comitês), a linguagem da 

estatística, a utilização de uma metodologia de solução de problemas como o MASP e 

do ciclo de Deming já fazem parte da rotina de trabalho de seus funcionários. Essas 

diferenças são explicadas pelo fato de as empresas catarinenses já há algum tempo 

terem implementado um amplo programa da melhoria da qualidade, alguns deles 

baseados nos conceitos e técnicas do TQM. Por outro lado, as empresas do Estado de 

São Paulo ainda têm iniciativas bastante limitadas neste sentido, como já salientado 

anteriormente, e no limite estão buscando a certificação do sistema da qualidade. 

No que se refere à avaliação das reclamações dos clientes, observa-se que todas as 

empresas estudadas se utilizam destas informações para identificar possíveis causas de 

não conformidades. Entretanto, a diferença existente entre elas está na forma de 

registrar e nas técnicas utilizadas para a análise dos dados que irão influenciar na 

rapidez e Íla eficácia das ações resultantes. Algumas empresas fazem esse trabalho de 

forma ainda pouco estruturada como é o caso da "Cerâmica B", da "Cerâmica G" e da 

"Cerâmica D", enquanto as outras nove já têm um sistema mais desenvolvido (diferindo 

entre si pelo grau de informatização) e procedimentos mais bem definidos para a análise 

e tomada de decisões. 

6.3.8. Desenvolvimento de produto 

Neste tópico apresenta-se a estrutura que as empresas estudadas possuem para 

realizarem essa importante atividade, que é o desenvolvimento de produto. Para tanto, 

são descritas as principais fontes utilizadas por elas para o trabalho de desenvolvimento, 

os laboratórios existentes e o número e a qualificação dos funcionários que atuam nessa 

função. 

As empresas da região de Santa Gertrudes, "Cerâmica A", "Cerâmica B" e "Cerâmica 

C", utilizam os serviços prestados pelos colorificios como principal recurso para o 

desenvolvimento de novos produtos. Além dos colorificios, a "Cerâmica A" e a 

"Cerâmica B" contratam serviços de terceiros (designer) para o desenvolvimento de 
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projetos específicos. A "Cerâmica C" também desenvolve design internamente, 

utilizando para isso o trabalho de seus funcionários. 

Quanto à estrutura de laboratório, as três empresas possuem um laboratório cada, que 

tem a função de apoiar a produção, através de testes :fisicos em amostras dos insumos, e 

realizar atividades de desenvolvimento. No caso da "Cerâmica C", as atividades de 

desenvolvimento estão divididas em desenvolvimento de massa e de design. Na 

"Cerâmica A" e na "Cerâmica B" as atividades de desenvolvimento estão restritas ao 

design. 

Quanto aos profissionais que atuam nos laboratórios das três empresas da região de 

Santa Gertrudes, observou-se que são em número reduzido (o maior quadro é o da 

"Cerâmica C", cinco pessoas) e de formação acadêmica limitada, predominando 

técnicos em química ou em cerâmica (os técnicos em cerâmica são formados pelo 

SENAI). 

Entre as empresas da região de Mogi Guaçu, a "Cerâmica D" e a "Cerâmica E" atuam 

predominantemente com os colori:ficios para o desenvolvimento de novos produtos. A 

"Cerâmica D" também adquiri projetos de algumas empresas italianas de design. De 

acordo com o entrevistado, há alguns anos atrás a empresa possuía toda uma estrutura 

para o desenvolvimento de produto, entretanto, ela foi desmontada, pois se avaliou que 

não fazia mais sentido mantê-la. Ainda segundo o entrevistado, a empresa chegou a essa 

decisão, pois verificou que os serviços oferecidos atualmente pelos colorificios e pelas 

empresas especializadas tomaram os investimentos necessários à "Cerâmica D", em 

mão-de-obra e equipamentos para a manutenção da estrutura para desenvolvimento, 

inviáveis. 

A "Cerâmica F", por sua vez, adota uma política diferenciada: compra o projeto de 

empresas italianas e faz o complemento do desenvolvimento em seu laboratório. A 

empresa só recorre aos coloríficios quando o estudo de mercado aponta para um tipo de 

produto que ela não tem condições de desenvolver internamente (especialidade em 

desenho, esmalte ou cores). De acordo com o entrevistado, a "Cerâmica F' não compra 

o projeto pronto dos colori:ficios para não ficar comprometida e poder sempre estar 

buscando junto a dois ou três fornecedores preços melhores nas compras de esmaltes e 

corantes. 
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No que diz respeito à estrutura laboratorial, as três empresas possuem apenas um 

laboratório cada, sendo que, na "Cerâmica E" e na "Cerâmica F", o laboratório faz 

desenvolvimento de massa e de produto e, também, controle da qualidade. Já na 

"Cerâmica D", devido a uma política mais agressiva de terceirização do 

desenvolvimento, a função do laboratório está restrita aos testes fisicos para controle da 

qualidade. Quanto às pessoas que trabalham nos laboratórios, com exceção da gerente 

técnica da "Cerâmica E" (responsável pelo laboratório) que tem graduação e mestrado 

em engenharia de materiais, os outros funcionários são todos técnicos em química. 

Entre as empresas da região de São Paulo, a "Cerâmica G" concentra 80% dos trabalhos 

de desenvolvimento internamente. Os produtos da "Cerâmica G" têm como 

particularidade o fato de não apresentarem desenhos, o que restringe a atividade de 

desenvolvimento à criação de cores ou novos formatos (as mudanças na formulação da 

massa são raras). A "Cerâmica If' combina o desenvolvimento realizado integralmente 

em seu laboratório com o realizado em conjunto com os colorificios. 

A "Cerâmica G" possui apenas um laboratório que desenvolve os esmaltes e faz o 

controle de qualidade, enquanto a "Cerâmica If' possui três laboratórios que atuam em 

atividades de controle e desenvolvimento. São eles: matérias-primas naturais, industriais 

e desenvolvimento de produto (design). A "Cerâmica G" possui apenas pessoal de nível 

técnico; já a "Cerâmica If' possui, além de técnicos em química, quatro designers e um 

engenheiro de minas. 

As empresas de Santa Catarina apresentam um comportamento similar no que diz 

respeito ao desenvolvimento de novos produtos. As quatro empresas desenvolvem a 

maioria de seus novos produtos internamente, ou seja, utilizando seus laboratórios e 

recursos humanos. Além do desenvolvimento próprio, essas empresas compram 

projetos de empresas italianas, principalmente, e desenvolvem projetos em conjunto 

com os colorificios. 

Tanto a "Cerâmica f' quanto a "Cerâmica f', a "Cerâmica K" e a "Cerâmica L" 

possuem uma estrutura de laboratórios bem desenvolvida para a área de 

desenvolvimento. Destaque deve ser feito à "Cerâmica K", que possui quatro 

laboratórios (produto acabado e tintas, massa, esmalte, corantes e aditivos) além um 

uma linha montada exclusivamente para a realização de experimentos. Com exceção da 
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"Cerâmica L", que possui apenas sete funcionários atuando nessa função, as outras 

empresas apresentam um número significativo de profissionais, sendo que muitos deles 

possuem formação superior. A "Cerâmica K" novamente é o destaque, pois possui 

quarenta profissionais entre engenheiros (de diversas modalidades), arquitetos, 

designers e técnicos em cerâmica. 

A tabela 6.21 sintetiza as informações a respeito das fontes de desenvolvimento de 

novos produtos utilizadas e da estrutura que dá suporte a essa atividade em cada 

empresa estudada. 

Na indústria de revestimentos cerâmicos as empresas italianas e espanholas são as que 

definem as tendências no que diz respeito a designe tecnologia de produto. Em outras 

palavras, são as empresas italianas e espanholas (principalmente as italianas) que ditam 

a moda no setor. Duas vezes por ano, são realizadas feiras nesses países onde são 

apresentados os novos lançamentos da indústria. Destas feiras participam fabricantes de 

pisos e azulejos do mundo todo, inclusive os brasileiros, e principalmente os 

colorificios. 

Os colorificios têm uma participação muito ativa nessa indústria, em especial no que se 

refere ao desenvolvimento de novos designes. Atualmente, eles criam novos desenhos, 

fornecem as telas serigráficas e os esmaltes, e auxiliam as empresas nos testes de 

fabricação e na preparação da linha de produção para a fabricação em escala. Na 

verdade, os colorificios oferecem um pacote de serviços que inclui o design, 

objetivando vender seus principais produtos, que são os esmaltes e os corantes. Alguns 

dos grandes colorificios italianos e espanhóis têm unidades produtivas aqui no Brasil. 

As empresas brasileiras utilizam as feiras internacionais para verificarem as tendências 

do mercado, ou da moda, visando definirem os novos lançamentos. Diversas idéias são 

trazidas dessas exposições, muitos designes são adquiridos dos colorificios ou das 

empresas especializadas nesse trabalho. Posteriormente às feiras, os colorificios também 

trazem para o país as novidades e passam a oferecê-las para todas as empresas do setor. 

Os colorifici~s também desenvolvem designes por encomenda, ou melhor, as empresas 

que desejam um determinado tipo de design recorrem aos colorificios e, em conjunto, 

desenvolvem um novo produto ou uma nova linha de produtos. 
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T b 1 6 21 D a ea I . esenvo vunento d d e pro uto e pesso a1 .aliz d espec1 a o no 1 o sem./2000 
Empresas Principais fontes para Laboratório N° de pessoas em 

desenvolvimento de laboratório 
I produto 

Cerâmica Colorificio e recente Laboratório p/ controle da 4 (2 são técnicos em 
A contrato com designer qualidade da matéria-prima e cerâmica) 

italiano desenvolvimento de produto 
Cerâmica Colorificio e designe r Laboratório p/ controle da 3 (1 técnico em cerâmica) 

B contratado i Qualidade 
Cerâmica Colorificio e laboratório Laboratório de 5 técnicos em química 

c própro desenvolvimento de massa e 
de produto (presta tb 
assessoria à produção), e 
controle de qualidade 

Cerâmica Colorificio e empresas Laboratório p/ controle de 2 técnicos em química 
D italianas qualidade 

Cerâmica Colorificio Laboratório de massa e 7 (1 eng. de materiais e 6 
E laboratório de técnicos em química) 

desenvolvimento de produto 
Cerâmica Empresas italianas Laboratório de Gerente de Desenvolvimento 

F laboratório próprio desenvolvimento de massa e - técnico em química 
de produto (presta tb 
assessoria à produção), e 
controle de qualidade 

Cerâmica Laboratório próprio (80% do Laboratório para controle de 5 (1 químico industrial e 
G trabalho) e colori.fícios qualidade e desenvolvimento quatro assistentes) 

de esmaltes 
Cerâmica Laboratório próprio e 3 laboratórios: matéria-p. 4 designers, 1 eng. Minas, 

H colorificios natural, industrial. e técnicos em química 
desenvolvimento de produto 

Cerâmica Laboratório próprio 2 laboratórios: 25 (engenheiros químicos, 
I desenvolvimento de produto arquitetos, designers, 

(design) e laboratório de tecnólogos em cerâmica) 
desenvolvimento cerâmico 

Cerâmica Laboratório próprio 4 laboratórios: 18 (4 engenheiros -químico, 
J desenvolvimento de massa, mecânico- 4 arquitetos, 3 

de esmalte, de produto designers, 1 químico 
(design) e gráfico industrial, 1 químico e 5 

técnicos em cerâmica) 
Cerâmica Laboratório propno (70% 4 laboratórios: 40 (engenheiros de diversas 

K feito internam.) desenvolvimento de massa; especialidades, arquitetos, 
esmalte; produto acabado e designers e técnicos em 
tintas, corantes e aditivos cerâmica) 

Cerâmica Laboratório próprio 3 laboratórios: 2 de 7 (2 engenheiros -quimico e 
L desenvolvimento de produto materiais- e 5 técnicos em 

(design) e 1 de cerâmica) 
desenvolvimento de 
materiais 

Outra importante origem de novas idéias para o desenvolvimento de produtos no setor é 

o representante de vendas. Eles estão em contato direto com os varejistas e, portanto, 

conseguem avaliar, mesmo sem o uso de técnicas de pesquisa, as tendências do mercado 

consumidor. As empresas que possuem promotoras de vendas nas lojas de varejo 
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também as utilizam como fonte de informação, pms elas estão constantemente em 

contato direto com o consumidor final. 

No que diz respeito à função desenvolvimento de produto nas empresas estudadas, 

alguns aspectos merecem ser destacados. Em primeiro lugar, observa-se que elas têm 

estruturas diferentes para essa atividade. A "Cerâmica r', a "Cerâmica K" e a 

"Cerâmica f' são as que mais investem em estrutura de laboratório e em funcionários. 

Deve-se ressaltar que o porte não é a única justificativa para essas diferenças, uma vez 

que a "Cerâmica f', por exemplo, é a empresa pesquisada com menor capacidade 

instalada. 

O segundo aspecto a ser destacado é que as empresas utilizam as alternativas 

disponíveis para realizar desenvolvimento de maneiras diferentes. A "Cerâmica f', a 

"Cerâmica f' e a "Cerâmica K", somadas à "Cerâmica L", "Cerâmica F" e "Cerâmica 

G", privilegiam o desenvolvimento realizado internamente. A "Cerâmica H'' e a 

"Cerâmica C" já trabalham de uma forma mais equilibrada entre desenvolvimento 

interno e junto aos colorificios. A "Cerâmica D" e a "Cerâmica E", por sua vez, têm 

uma forma de ação que privilegia o trabalho com terceiros, empresas de design italianas 

e colorificios. A "Cerâmica D", mais especificamente, mantém uma estrutura interna 

mínima na qual o laboratório existente atua praticamente no controle da qualidade. A 

"Cerâmica A" e a "Cerâmica B" têm uma atuação similar à "Cerâmica D", embora 

trabalhem com colorificios e designers que atuam aqui no país - devendo-se destacar 

que, sob diversos aspectos, os produtos da "Cerâmica A" e da "Cerâmica B" são muito 

diferentes dos da "Cerâmica D". 

O terceiro aspecto a ser considerado é que a prática da cópia, favorecida nos últimos 

anos pelo desenvolvimento dos recursos de informática, é muito difundida na indústria. 

As empresas que investem em desenvolvimento próprio argumentam que são muito 

prejudicadas por essa prática. De acordo com um entrevistado, por vezes, a empresa 

demora vários meses pesquisando, criando um design diferenciado, voltado, por 

exemplo, à arquitetura mineira ou a alguma pedra natural do país e, no entanto, um mês 

após o lançamento do produto já aparecem cópias no mercado. 

Finalmente, deve-se ressaltar que existem diferentes possibilidades de atuação no que 

diz respeito ao desenvolvimento de produto; cabe às empresas fazerem a opção correta 
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considerando seu posicionamento de mercado e a tecnologia de produto e de processo 

utilizada. 

6.4. Identificação das Estratégias Competitivas e de Produção e Análise da Eficácia 

Operacional 

As informações apresentadas e analisadas anteriormente suscitam uma série de 

questões, relativas à gestão das empresas estudadas, que merecem reflexão. Assim, 

inicialmente neste tópico, a partir das dimensões utilizadas para descrever o 

posicionamento das empresas e dos componentes das áreas estruturais e infraestruturais, 

utilizados para a descrição de seus sistemas produtivos, busca-se identificar as suas 

estratégias competitivas e de produção. Posteriormente, procura-se, a partir da utilização 

de alguns indicadores de desempenho, fazer algumas reflexões a respeito da eficácia 

operacional dos sistemas de produção estudados. 

6.4.1. Identificação das estratégias competitivas e de produção 

Como destacado no Capítulo ·2, a estratégia competitiva, em um determinado tempo e 

espaço particular, exige que a estratégia de produção, bem como as demais estratégias 

funcionais sejam especificamente projetadas para atender as necessidades definidas no 

plano estratégico. O bom desempenho do sistema de produção, em particular, é 

fundamental para o sucesso da estratégia competitiva da empresa. 

Estratégias competitivas diferentes exigem projetos de sistemas produtivos com 

configurações distintas, portanto, deve-se iniciar o projeto do sistema produtivo pela 

focalização da estratégia para depois se definirem as . tarefas e políticas para a 

manufatura. A estratégia competitiva define algumas prioridades para a manufatura, 

como qualidade, flexibilidade, custos, entrega e serviços. Estas prioridades devem 

orientar os planos e as ações a serem implementadas no sistema produtivo relacionados 

às áreas estruturais (localização, capacidade, instalações, equipamentos, tecnologia de 

produto e processo e integração vertical) e infra-estruturais (organização, gestão de 

recursos humanos, distribuição, planejamento e controle da produção e gestão da 

qualidade). 
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As informações apresentadas no tópico anterior, relativas ao posicionamento de 

mercado adotado pelas empresas, mostraram que existem diferenças na sua forma de 

atuação. Isso indica que existem diferentes estratégias competitivas utilizadas por elas. 

Por outro lado, também foram observadas determinadas semelhanças nos 

posicionamentos, que refletem a existência de estratégias competitivas similares. 

No que diz respeito às decisões adotadas pelas empresas nas áreas estruturais e infra

estruturais, também se verificaram semelhanças e diferenças no seu comportamento que 

apontam para a existência de diversas estratégias de produção adotadas. Desta forma, 

neste tópico, procura-se identificar e analisar as estratégias utilizadas pelas empresas 

estudadas, bem como reuni-las em "grupos estratégicos", que reflitam comportamentos 

similares em relação à estratégia competitiva. 

A estratégia competitiva da "Cerâmica J" e da "Cerâmica L" caracteriza-se pela oferta 

de ampla linha de produtos tecnologicamente sofisticados, e de elevado padrão de 

qualidade, para segmentos de mercado com nível de renda alto. A abrangência desse 

mercado inclui todo o Brasil, além de uma fatia do mercado externo. Tendo como 

referência a abordagem de PORTER (1985), relativa às estratégias competitivas 

genéricas, pode-se afirmar que a "Cerâmica J" e a "Cerâmica L" adotam uma estratégia 

que envolve foco e diferenciação, ou seja, direcionam todas as suas atividades para 

atender um determinado grupo comprador, no caso o público de alto poder aquisitivo, e 

diferenciam-se pelo produto e marca. Entre as prioridades competitivas descritas por 

GARVIN (1993), essa estratégia evidencia a qualidade, a flexibilidade e o nível de 

serviço. Evidentemente, custos e entrega não deixam de ser relevantes, mas possuem 

grau de importância secundário. 

Para viabilizar essa estratégia competitiva, a "Cerânúca f' e a "Cerânúca L" adotam 

estratégias de produção com as seguintes caracteristicas nas áreas estruturais: possuem 

uma úníca planta (cada uma), fabricam diversas tipologias de produto e utilizam o 

processo de preparação de massa via úmida. As duas empresas diferem-se 

substancialmente quanto à capacidade instalada: a "Cerâmica L" possui uma capacidade 

de produção aproximadamente cinco vezes maior que a "Cerâmica J". Deve-se destacar, 

também, que a "Cerâmica L" é mais integrada verticalmente, pois possui uma 

mineradora e diversas lojas de varejo franqueadas com sua marca. Já a "Cerâmica J" 

possui apenas mineradora. 
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No que diz respeito às áreas infra-estruturais, as duas empresas possuem sistema de 

informação para PCP informatizado e integrado, têm um trabalho bem desenvolvido, 

. que inclui a função suprimentos, iniciaram um amplo programa de melhoria da 

qualidade já há alguns anos, possuem sistema da qualidade certificado, têm uma 

estrutura administrativa especializada e profissionalizada, e investem em 

desenvolvimento próprio de produtos. 

A "Cerâmica K" e a "Cerâmica f' apresentam características semelhantes à "Cerâmica 

f' e à "Cerâmica L" quanto às estratégias competitivas e de produção, embora 

diferenças substantivas as coloquem em um "grupo estratégico" diferente da "Cerâmica 

f' e da "Cerâmica L". Suas estratégias competitivas podem ser definidas como de 

diferenciação, enfatizando a marca e a qualidade de seus produtos, que são direcionados 

a diferentes segmentos do mercado. A "Cerâmica f', especificamente, atua com duas 

marcas, uma visando atingir consumidores de alto poder aquisitivo e outra, públicos de 

faixas de renda menores. O padrão de qualidade e o preço são estabelecidos de acordo 

com as características de cada um desses segmentos. Esse segundo "grupo estratégico", 

assim como o anterior, tem como prioridades competitivas mais importantes a 

qualidade, a fleXIbilidade e o nível de serviço. 

Para atender a essa estratégia competitiva, tanto a "Cerâmica K" quanto a "Cerâmica f' 

operam com volumes elevados de produção em diversas plantas distribuídas por alguns 

Estados do país (não possuem planta no Estado de SP), utilizam o processo de 

preparação de massa por via úmida, fabricam produtos em diferentes faixas de absorção 

de água e com diferentes acabamentos e possuem jazidas minerais próprias. A 

"Cerâmica f', também, tem uma fábrica de esmaltes e corantes. 

Nas áreas infra-estruturais, têm um sistema de informação para PCP informatizado e 

integrado desenvolvido internamente, têm um trabalho bem desenvolvido junto aos 

fornecedores (buscam aproximação sem criar exclusividade ou dependência 

tecnológica), possuem um amplo programa de qualidade implantado há vários anos, têm 

certificação da qualidade de sistema e de produto, investem somas significativas de 

recursos no desenvolvimento próprio de produto, e contam com estruturas 

administrativas especializadas e profissionalizadas. 
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A "Cerâmica A" e a "Cerâmica B" poderiam ser consideradas como representantes de 

outro "grupo estratégico", pois apresentam estratégias competitivas e de produção muito 

distintas das quatro empresas anteriores. Fabricam um número pequeno de produtos em 

grandes lotes, para atingir segmentos de mercado de renda mais baixa. Comparadas à 

"Cerâmica r, "Cerâmica L", "Cerâmica K" e "Cerâmica f', possuem estruturas 

organizacionais e de gestão da produção menos especializadas e profissionalizadas. 

Enquanto a "Cerâmica r e a "Cerâmica L" adotam uma estratégia competitiva de 

focalização/diferenciação e a "Cerâmica K" e a "Cerâmica f' de diferenciação, com 

estratégias de produção orientadas para a qualidade dos produtos e para a flexibilidade, 

a "Cerâmica A" e a "Cerâmica B" implementam estratégias competitivas de liderança 

em custo e estratégias de produção que viabilizam tal posicionamento. 

No que diz respeito à área estrutural, a "Cerâmica A" e a "Cerâmica B" concentram a 

produção em uma única planta. Localizadas próximo às fontes de matéria-prima e ao 

principal mercado consumidor, utilizam tecnologia de produto e de processo menos 

sofisticados (massa vermelha e via seca), e têm uma estrutura laboratorial reduzida, cuja 

função está restrita, na maioria das vezes, a atividades de inspeção de materiais e de 

produtos acabados. A "Cerâmica A", particularmente, possui uma capacidade de 

produção alta para o setor, principalmente se for considerado que essa produção está 

restrita a apenas uma planta, enquanto a "Cerâmica B" tem uma capacidade instalada 

considerada média. 

Na área infra-estrutural essas empresas possuem atuação limitada, com pessoal pouco 

qualificado e uma utilização restrita de sistemas, conceito e técnicas de gestão. Seus 

sistemas de informação para PCP não são informatizados, a relação com os 

fornecedores ainda é pouco desenvolvida, as ações na área da gestão da qualidade são 

limitadas e o desenvolvimento de produto é feito principalmente através da colaboração 

dos colorificios. 

As empresas "Cerâmica D" "Cerâmica E" "Cerâmica H" "Cerâmica C" e "Cerâmica 
' ' ' 

F' possuem estratégias competitivas e de produção distintas das empresas anteriores e 

poderiam ser consideradas como pertencentes a um mesmo "grupo estratégico", embora 

dentro do próprio grupo sejam observadas diferenças nas variáveis (aspectos) que 

caracterizam tais estratégias. Em geral buscam ocupar posições de diferenciação pela 

qualidade, produzem pequena variedade de produtos e possuem capacidade de produção 
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menor do que as empresas anteriores, exceto com relação à "Cerâmica B", cuja 

capacidade instalada é de 500.000 m2 por mês. Orientam seus produtos, 

predominantemente, para segmentos intermediários de renda, nos quais a demanda é 

relativamente sensível a variações de preço. Dentre as prioridades competitivas, as mais 

relevantes para esse conjunto de empresas são a qualidade e os custos de produção. 

Para dar suporte a essa estratégia competitiva, as empresas desse quarto grupo 

centralizam a produção em uma ou duas plantas localizadas próximo ao principal 

mercado consumidor (quando a empresa tem duas plantas elas estão localizadas na 

mesma cidade), empregam tecnologia de massa branca por via úmida e fabricam uma 

ou duas tipologias de produto. A principal diferença entre as empresas classificadas 

neste grupo estratégico, relativa às áreas estruturais, diz respeito à capacidade de 

produção. Por exemplo, a "Cerâmica F" tem capacidade instalada de 450.000 m2/mês 

enquanto a "Cerâmica C", 540.000; a "Cerâmica D", 620.000; a "Cerâmica E", 

800.000; e a "Cerâmica H', 1.200.000. 

Nas áreas infra-estruturais, essas empresas apresentam diferenças significativas quanto 

ao grau de profissionalização e especialização da estrutura organizacional, quanto ao 

sistema de informação para PCP e quanto à sistemática de desenvolvimento de novos 

produtos. No que diz respeito à gestão de suprimentos, as empresas do "Grupo 4" estão 

buscando uma relação mais seletiva e duradoura com os fornecedores. Já a gestão da 

qualidade ainda carece de iniciativas capazes de resultarem em melhorias da qualidade 

não só no curto prazo, mas também a médio e longo prazos. 

No caso da "Cerâmica G", observa-se uma estratégia competitiva focada em uma 

determinada linha de produtos que visa atender um nicho específico de mercado 

(revestimentos para fachadas, produzidos por encomenda para atender especialmente 

construtoras), caracterizando um quinto "grupo estratégico". Neste grupo, a 

flexibilidade e os custos são fundamentais para viabilizar o posicionamento de mercado. 

A estratégia de produção da "Cerâmica G" caracteriza-se pela fabricação de grande 

variedade de produtos em baixos volumes. A produção está concentrada em uma única 

planta, pouco automatizada, utiliza tecnologia de preparação da massa por via úmida e 

fabrica produtos em duas faixas de absorção de água. 
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Seu sistema de gestão é pouco desenvolvido e não profissionalizado. O sistema de 

informação para PCP não é totalmente informatizado, a administração dos fornecedores 

é feita nos moldes tradicionais, as ações na área da gestão da qualidade estão limitadas à 

obtenção da certificação do sistema da qualidade e o desenvolvimento de produto é 

realizado com predominância interna. 

A tabela 6.22 mostra o agrupamento das empresas de acordo com as estratégias 

competitivas genéricas adotadas. 

Tb I 622 Gru a ea 1pos estrateg~cos 
Grupo Empresa Estratégia Dimensões Estratégicas Estratégia de 

Competitiva Produção: 
Genérica prioridades 

competitivas 
1 Cerâmica Foco (grupo Mercado interno e externo; Qualidade, 

J comprador) Segmento de mercado de alto poder aquisitivo; Flexibilidade 
/Diferenciação Marca forte; e Serviço 

Cerâmica (qualidade, Linha completa; 
L marca, Alta variedade; 

variedade) Qualidade alta (qualidade percebida, estética, 
conformidade, durabilidade) 

2 Cerâmica Diferenciação Mercado interno e externo; Qualidade, 
I (qualidade, Diversos segmentos de mercado; Flexibilidade 

marca, Marca forte; e Serviço 
Cerâmica variedade) Linha completa; 

K Alta variedade; 
Qualidade alta (qualidade percebida, estética, 
conformidade, durabilidade) 

3 Cerâmica Liderança no Predominantemente o mercado interno; Custo 
A Custo Total Segmento de mercado de baixa renda; 

Linha reduzida; 
Cerâmica Pouca variedade; 

B Qualidade com ênfase na conformidade 
4 Cerâmica Diferenciação Mercado interno e externo; Qualidade e 

D (qualidade) Segmentos de mercado de renda intermediária; Custo 
Cerâmica Linha média; 

E Variedade média; 
Cerâmica Qualidade alta (conformidade, estética e 

H durabilidade) 
Cerâmica 

c 
Cerâmica 

F 
5 Cerâmica Foco (segmento Mercado interno; Flexibilidade 

G da linha de Segmento específico de mercado; e Custo 
produtos) Linha reduzida; 

Alta variedade; 
Qualidade (conformidade e durabilidade) 

Particularmente, no que se refere às empresas que adotam a estratégia de liderança em 

custo, pode-se verificar que ambas estão localizadas no pólo de Santa Gertrudes. Deve-
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se ressaltar que nessa região, favorecida pela existência de um determinado tipo de 

argila, existe uma alta concentração de empresas que adotam um posicionamento 

visando à competição baseada em custo. 

Tendo como referência o agrupamento realizado acuna com base nas estratégias 

competitivas genéricas, procurou-se mostrar sinteticamente, na tabela 6.23, as 

características gerais das estratégias de produção apresentadas pelos componentes de 

cada grupo, destacando-se as principais semelhanças e diferenças. 

Deve-se destacar que as estratégias de produção utilizadas pelas empresas estudadas são 

efetivamente condicionadas pelas estratégias competitivas adotadas. Pode-se observar, 

também, que existem diversas combinações dos elementos estruturais e infra

estruturais, resultando em diferentes projetos do sistema produtivo e, portanto, 

diferentes estratégias de produção. Algumas dessas diferenças estão destacadas na 

tabela 6.23, internamente a um mesmo grupo e entre grupos; entretanto, outras 

importantes diferenças no projeto do sistema produtivo só poderiam ser observadas e 

destacadas a partir de uma análise detalhada dos diversos componentes das áreas 

estruturais e infra-estruturais. 

Embora se admita que para uma determinada estratégia competitiva seJa possível 

combinar os componentes das áreas estruturais e infra-estruturais de formas diferentes, 

algumas diferenças destacadas na tabela 6.23, para empresas que utilizam estratégias 

competitivas semelhantes, chamam a atenção como, por exemplo, as diferenças 

significativas de capacidade instalada entre empresas nos "Grupos 1, 3 e 4", a iniciativa 

da "Cerâmica L" de verticalização através das franquias ou a iniciativa da "Cerâmica 

K" através das lojas monomarcas_ 

Também chamam a atenção as diferenças de esforços realizados nas áreas infra

estruturais entre as empresas dos "Grupos 1 e 2" e as empresas dos "Grupos 3, 4 e 5". 

Entretanto, é importante salientar que a área de produção é valorizada na estrutura 

organizacional das empresas, mantendo posição igual ou superior às áreas financeira e 

comercial. Isso se explica, em parte, pelo fato de várias das empresas estudadas serem 

pequenas e médias, ainda não totalmente profissionalizadas, nas quais o fundador, que 

tem um forte apego à tecnologia, ou sua família, ainda terem uma influência destacada 

nos destinos da empresa. 
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Tabela 6.23. Estratégia de produção das empresas no 1° sem./2000, de acordo com as 
áreas de decisão estabelecidasj)<)_r HAYES e WHEELWRIGHT (1988) 

Empresas Eo3 ... -~a de Produção 
Areas Estruturais Areas Infra-estnrturais 

Cerâmica l planta próxima as principais fontes de PCP: sistema infonnatizado e integrado comprado 
J matéria-prima; de terceiros; 

Diversas tipologias de produto (massa Suprimentos: trabalho bem desenvolvido junto aos 
Cerâmica branca); fornecedores; 

L Processo de preparação da massa via úmida; Programa da Q. implementado já há algum tempo; 
Jazida própria e terceiros; Sistema da qualidade certificado; 

Estrutura adm. especializada e profissionalizada; 
Desenvolvimento próprio de produtos 

Observações: Observações: 
Capacidades instaladas muito diferentes; Cerâmica J tem certificação de qualidade do 
Cerâmica L atua com lojas franqueadas. produto 

Cerâmica Várias plantas em diferentes Estados; PCP: sistema informatizado e integrado 
I Algumas plantas focadas em produto outtas desenvolvido internamente; 

fabricando diferentes tipologias; Suprimentos: trabalho bem desenvolvido junto aos 
Cerâmica Alta capacidade de produção; fornecedores; 

K Diversas tipologias de produto (massa Programa da Q. implementado já há algum tempo; 
branca); Sistema da qualidade certificado; 
Processo de preparação da massa via úmida; Produto com certificação de qualidade; 
Jazida própria e terceiros Estrutura adm. especializada e profissionalizada; 

Desenvolvimento próprio de produtos 

Observações: 
Cerâmica I 5 plantas e Cerâmica K 12 plantas; 
Cerâmica I possui fábrica de 
esmaltes/corantes. 

Cerâmica 1 planta próxima às fontes de matéria-prima e PCP não informatizado; 
A ao principal mercado consumidor; Suprimentos: relação com fornecedor pouco 

1 tipologia de produto (massa vermelha); desenvolvida; 
Cerâmica Processo de preparação da massa via seca Certificação da qualidade de produto; 

B Estrutura adm. não totalmente profissionalizada; 
Desenvolv. de produto através de colorificios. 

Observações: Observações: 
Capacidades instaladas diferentes; Cerâmica A:. desenvolvendo trabalho para 
Cerâmica A utiliza 1000/o de argila própria; certificação do sistema da qualidade. 
Cerâmica B comp_ra 100% da~ 

Cerâmica 1 ou 2 plantas próximas às fontes de matéria- Suprimentos: relação com fornecedor em estágio 
D prima e ao principal mercado consumidor; intermediário de desenvolvimento; 

Cerâmica Plantas focadas no produto (tipologia); Gestão da qualidade pouco desenvolvida; 
E 1 ou 2 tipologias de produto (massa branca); Certificação da qualidade de prodnto; 

Cerâmica Processo de preparação da massa via úmida; 
H Jazida ~1ÚIJ1Í4 e terceiros. 

Cerâmica Observações: Observações: 
c Cerâmica H tem 1 planta, que fabrica 2 Sistemas para PCP diferenciados; 

Cerâmica tipologias; Estrutura organizacional com diferentes graus de 
F Capacidades instaladas médias e alta; profissionalização e especialização; 

Cerâmica C não tem jazida própria Cerâmica C: iniciando um trabalho junto aos 
fornecedores 

Cerâmica 1 planta próxima às fontes de matéria-prima; PCP não totalmente informatizado; 
G Capacidade instalada pequena; Suprimentos: relação com fornecedor pouco 

2 tipologias (massa branca) desenvolvida; 
Processo de preparação da massa via úmida; Certificação da qualidade de produto; 
Processo de :fàbricação pouco automatizado; Estrutura adm. não totalmente profissionalizada; 

Desenvolvimento próprio de produto. 
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Embora a área de produção seja valorizada, existem amplas possibilidades de melhorias 

no gerenciamento dessas empresas, principalmente investindo-se nas áreas infra

estruturais. A maioria das ações em desenvolvimento nas empresas, no periodo da 

pesquisa de campo, estava relacionada à área estrutural, visando resolver um 

determinado problema ou atingir um objetivo a partir da compra de tecnologia na forma 

de equipamento, de uma linha de produção, ou de uma nova tecnologia de produto junto 

a empresas italianas ou espanholas. Por outro lado, poucas eram as iniciativas 

relacionadas à área infra-estrutural. 

6.4.2. Indicadores de desempenho e eficácia operacional 

A apresentação e a análise dos resultados da pesquisa mostraram que as empresas 

combinam os componentes das áreas estruturais e infra-estruturais de forma diferente, 

resultando em projetos distintos dos sistemas produtivos que sustentam as estratégias 

competitivas adotadas. Além disso, também é possível observar que elas operam com 

diferentes níveis de eficácia operacional, que reforçam a existência de diversas 

possibilidades de ações a serem desenvolvidas para a melhoria de seus sistemas de 

gestão. 

É importante ressaltar que o conceito de eficácia não deve ser confundido com o de 

eficiência. De acordo com SIPPER e BULFIN (I 997), eficiência é uma medida de 

desempenho local e definida como a relação entre as saídas e as entradas (a idéia é fazer 

certo as coisas). Já a eficácia focaliza as exigências do sistema e não de parte dele (a 

idéia é fazer as coisas certas). 

De maneira similar, GIANESI e CORRÊA (1994) associam eficiência à comparação 

entre as saídas e as entradas de um processo de transformação, e eficácia à relação entre 

as saídas do processo de transformação e determinados objetivos da organização. 

O conceito de eficácia também é desenvolvido por SLACK et al. (1997). Para este 

autor, a função produção na organização (reunião de recursos destinados à produção de 

seus bens e serviços) é eficaz se utilizar eficientemente seus recursos e produzir bens e 

serviços de maneira que satisfaça a seus consumidores. 

Neste trabalho, adota-se a definição de Slack, apresentada no parágrafo anterior, para 

eficácia operacional. Essa forma de compreensão do conceito de eficácia é 
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compartilhada por PORTER (1997), para quem o conceito de eficácia operacional 

abrange eficiência, mas não se limita apenas a esse aspecto. 

O fato de os sistemas de produção das empresas estudadas terem diferentes níveis de 

eficácia, pode ser verificado a partir da análise de alguns indicadores como os 

apresentados na tabela 6.24. 

Tab I 6 24 Ind. d e a 1ca ores d d e nh d o esempe as empresas no sem. /2000 
Empresas Produção M' M' Produtos Estoque Faturamento Faturamento 

Extra (dias) (R$) RS 
Capacidade Funcionários Funcionários (%) Milhões 

Instalada (fotal) (Produção) Funcionários 
(fotal) 

Cerâmica A 0,92 3429 3774 92 18 144.000 50,40 
CerâmicaS 0,88 2234 2933 76 * 121.827 24,00 
Cerâmica C 0,71 1582 1856 93 60 122.951 30,00 
CerâmicaD 0,82 1500 1962 88 25 116.176 39,50 
Cerâmica E 0,94 1630 1843 84 20 108.696 50,00 
Cerâmica F 0,96 1792 2688 80 50 125.000 30,00 
CerâmicaG 0,57 415 459 97 ** 49.756 20,40 
Cerâmica H 0,75 1385 1899 83 25 * * 
Cerâmica! 0,89 1693 2067 90 * 138.251 253,00 
CerâmicaJ 0,89 1087 1389 92 60 226.087 52,00 
CerâmicaK 0,89 1200 1323 90 7 131.283 350,00 
Cerâmica L 0,91 1154 1563 90 45 171.538 223,00 

*não informado 
**não trabalha com estoque de produto acabado 

A começar pelo indicador que mede a utilização da capacidade instalada, podem-se 

observar diferenças significativas. A "Cerâmica G" é a empresa que apresenta o menor 

índice (0,57) enquanto que a "Cerâmica F", (0,96) o maior. No caso da "Cerâmica G", o 

baixo índice reflete não apenas a falta de eficiência na utilização dos equipamentos, 

mas também um período de vendas reduzidas que a empresa estava atravessando no 

momento da pesquisa. Se comparadas às empresas de um mesmo pólo, pode-se 

observar que, com exceção das empresas localizadas em Santa Catarina, que apresentam 

valores semelhantes, existem diferenças significativas entre as localizadas nas Regiões 

de Santa Gertrudes, Mogi Guaçu ou São Paulo. Se a análise for realizada por grupos 

estratégicos, apenas nos "Grupos 1 e 2", formados pelas empresas catarinenses, pode-se 

observar maior uníformidade. Comparadas pelo porte, também se verificam diferenças 

entre empresas de pequeno ("Cerâmica G" 0,57 e "Cerâmica f' 0,89), médio 

("Cerâmica C" 0,71 e "Cerâmica F" 0,96) e grande porte ("Cerâmica H'' 0,75 e 

"Cerâmica E" 0,94). 

Os indicadores que medem a relação entre o volume produzido mensalmente e o 

número de funcionários utilizados (m2/total funcionário e m2/funcionário da produção) 

também mostram que as empresas operam com diferentes graus de eficiência 
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(produtividade). A "Cerâmica A" é a empresa que apresenta o maior valor no índice 

m2/total de funcionários (3429), enquanto a "Cerâmica G" é a que apresenta menor 

valor (415). As diferenças também podem ser observadas entre empresas de um mesmo 

pólo cerâmico ("Cerâmica A" 3249 e "Cerâmica B" 2234; "Cerâmica H' 1385 e 

"Cerâmica G" 415; "Cerâmica f' 1693 e "Cerâmica r' 1087), entre empresas de um 

mesmo grupo estratégico ("Grupo 2": "Cerâmica f' 1693 e "Cerâmica K" 1200; "Grupo 

3": "Cerâmica A" 3429 e "Cerâmica B" 2234; "Grupo 4": "Cerâmica H' 1385 e 

"Cerâmica F" 1792) ou entre empresas de diferentes grupos estratégicos ("Cerâmica A" 

3429 e "Cerâmica L" 1154). Deve-se destacar que se observam valores próximos neste 

indicador quando se comparam as empresas de Mogi Guaçu, todas pertencentes ao 

"Grupo estratégico 4". Comparadas pelo porte, também se verificam diferenças entre 

empresas de pequeno ("Cerâmica G" 415 e "Cerâmica r' 1087), médio ("Cerâmica D" 

1500 e "Cerâmica B" 2234) e grande porte ("Cerâmica L" 1154 e "Cerâmica A" 3429). 

As observações são praticamente as mesmas para o indicador que considera apenas os 

funcionários da produção. 

Os percentuais de produtos com qualidade extra no final da linha de produção também 

mostram resultados diferentes obtidos pelas empresas. Embora existam diferenças nos 

processos de fabricação, nos design dos produtos e mesmo no rigor de classificação 

utilizado pelas empresas, os produtos que recebem a classificação "extra" (ou "A") 

devem atender aos requisitos das normas estabelecidas pela ABNT. Dessa forma, é 

razoável utilizar esse índice como um indicador para a avaliação do processo de 

fabricação. A empresa com o menor índice de produtos "extra" é a "Cerâmica B", com 

apenas 76%, o que significa que 26% de sua produção não atende as normas mínimas 

de qualidade, sendo vendida no mercado a preços bem reduzidos (aproximadamente 

50% do valor), representando um expressivo custo da não-qualidade. A empresa que 

apresenta o melhor índice de produtos "extra" é a "Cerâmica G'', com 97%. As análises 

internas aos pólos e aos grupos estratégicos, e entre empresas de mesmo porte, também 

apresentam diferenças e semelhanças. Destaque deve ser feito às empresas de Santa 

Catarina (grupos estratégicos 1 e 2), que possuem percentuais de classificação tipo extra 

muito próximos. 

Os níveis de estoque, representados na tabela 6.24 na forma de dias de produção, 

mesmo com a falta dos dados referentes aos estoques da "Cerâmica B" e da "Cerâmica 

f', também evidenciam diferenças importantes entre as empresas e que podem ter 
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origens em políticas diferentes, ou em deficiências no processo de planejamento e 

programação da produção. A "Cerâmica K" apresenta o menor valor em dias de 

estoque, 7 dias, enquanto que a "Cerâmica C" e a "Cerâmica f' representam o outro 

extremo, com estoques em tomo de 60 dias. Diferenças existem entre empresas de um 

mesmo pólo ("Cerâmica F" 50 e "Cerâmica D" 25 dias), entre empresas de um mesmo 

grupo estratégico ("Cerâmica f' 60 e "Cerâmica L" 45 dias) e entre empresas de mesmo 

porte ("Cerâmica C" 60 e "Cerâmica E" 20 dias). Entre as empresas estudadas, a 

"Cerâmica G" é a única que não possui estoque de produto acabado, pois atua apenas 

por encomenda. 

O indicador que mede a relação entre o que as empresas faturam anualmente e o número 

de funcionários utilizados para gerá-lo (R$/funcionários ano), também evidencia 

diferenças de desempenho entre elas. A "Cerâmica f' (226.087) e a "Cerâmica L" 

(171.538) são as empresas que apresentam os maiores valores nesse quesito. Esse 

resultado pode ser explicado, em parte, pelo fato dessas empresas concentrarem sua 

atuação em uma faixa de mercado de alta renda, oferecendo produtos mais elaborados, 

que possibilita atuar como preços mais elevados. Entretanto, é importante salientar que 

esse indicador deve ser analisado com cautela, uma vez que as empresas utilizam 

materiais diferentes, possuem distintos graus de integração vertical e, portanto, possuem 

diferentes estruturas de custo. A análise realizada internamente aos grupos estratégicos 

(Grupo 3: "Cerâmica A" 144.000 e "Cerâmica B" 121.827), ou aos pólos (Criciúma: 

"Cerâmica f' 226.087 e "Cerâmica K": 131.283), também mostra diferenças 

significativas de resultado das empresas estudadas. 

É importante destacar que os indicadores, mostrados na tabela 6.24 e comentados 

anteriormente, evidenciam que essas empresas operam com diferentes graus de 

eficiência; entretanto, nenhum deles deve ser analisado de maneira isolada. Cada 

indicador é importante, mas dentro do contexto global da empresa (dentro de uma 

abordagem sistêmica) que considere a estratégia competitiva utilizada, as necessidades 

dos clientes, o projeto do sistema produção e os resultados globais da organização 

refletidos, por exemplo, na participação de mercado e no retomo proporcionado aos 

acionistas (proprietários). Apenas como ilustração, a "Cerâmica A" tem um índice 

m2/funcionário muito superior ao da "Cerâmica f' (3429 e 1087); entretanto, a 

"Cerâmica f' fatura mais que a "Cerâmica A" (R$ 52,00 milhões e R$ 50,40 milhões) 

com uma produção muito menor (250.000 m2/mês e 1.300.000 m2/mês). Assim, se 
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analisado isoladamente o índice m2 /funcionário dessas duas empresas, provavelmente 

algumas conclusões equivocadas seriam tiradas. 

Assim como esses indicadores mostram diferenças de desempenho entre as empresas, 

também reafirmam as observações apresentadas quando da apresentação e da análise 

dos componentes estruturais e infra-estruturais, que apontam para diversas 

possibilidades de desenvolvimento desses componentes, principalmente na área infra

estrutural, visando à melhoria da eficiência e, em conseqüência, da eficácia operacional. 

No próximo item, apresenta-se uma síntese das informações e das análises realizadas 

anteriormente neste capítulo, visando proporcionar uma visão de conjunto dos 

resultados obtidos com a pesquisa de campo. 

6.5. Síntese dos Principais Resultados 

A pesquisa de campo realizada possibilitou a geração de diversas informações relativas 

à caracterização e à administração de um conjunto de empresas pertencente a um setor 

industrial importante da economia brasileira, no caso a indústria de revestimentos 

cerâmicos. 

No que diz respeito à caracterização das empresas pesquisadas, vários aspectos 

merecem ser destacados. Quanto às atividades iniciais, observa-se que todas as 

empresas paulistas começaram fabricando cerâmicas estruturais passando 

posteriormente a produzir revestimentos cerâmicos. Já as empresas catarinenses, desde 

o início de suas atividades, fabricam azulejos ou pisos cerâmicos. 

As doze empresas são de capital nacional, como é a grande maioria do setor. Quanto à 

natureza juridica, predomina entre as empresas do Estado de São Paulo a sociedade 

limitada - a única exceção é a "Cerâmica D" -, enquanto que entre as de Santa Catarina 

todas são sociedades anônimas. 

Tendo com referência a capacidade instalada e o número de funcionários, pode-se 

observar que convivem no setor empresas de pequeno, médio e grande porte. A 

"Cerâmica f' e a "Cerâmica K", duas das estudadas, são as maiores do setor no Brasil e 

estão entre as maiores empresas de revestimentos cerâmicos do mundo. 
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Outro fato importante relativo à caracterização das empresas diz respeito ao tipo de 

administração. A administração familiar ainda é um fato marcante nesse segmento 

industrial. Entre as do Estado de São Paulo, a "Cerâmica G", a "Cerâmica B" e a 

"Cerâmica A" ainda têm a administração fortemente ligada à família proprietária. 

Outras empresas como a "Cerâmica E", "Cerâmica H', "Cerâmica D", "Cerâmica F" e 

"Cerâmica C", ou passaram recentemente por um processo de reestruturação, ou ainda 

estão redefinindo um novo formato organizacional. Entre as de Santa Catarina todas têm 

uma estrutura administrativa profissionalizada. 

Empresas com características diversas como as destacadas acima se pos1c1onam no 

mercado de maneiras diferentes. Esse fato pôde ser observado a partir das informações 

obtidas junto às empresas referentes às linhas de produtos ofertados, ao mercado 

geográfico em que a empresa atua, ao segmento de mercado visado, aos canais 

utilizados para venda e distribuição, ao tipo de promoção utilizada e a outros serviços 

oferecidos. 

No que diz respeito às linhas de produtos, observou-se que a "Cerâmica A" e a 

"Cerâmica B", duas empresas da região de Santa Gertrudes, produzem uma quantidade 

reduzida de referências (40 e 48) de apenas pisos e azulejos. Já a "Cerâmica C", 

"Cerâmica D", "Cerâmica E", "Cerâmica F' e "Cerâmica H' oferecem uma quantidade 

maior de referências, entre 11 O e 220, e alguns complementos como faixas, tozettos e 

rodapés. A "Cerâmica G" produz grande variedade de um produto específico, 

revestimentos para fachadas de edificios, e as empresas catarinenses apresentam 

números muito elevados de referências, que chegam a 2600 no caso da "Cerâmica K", 

de uma linha completa de produtos que envolvem pisos, azulejos e um conjunto de 

complementos. 

Quanto à segmentação geográfica, no mercado interno as empresas procuram vender 

seus produtos na maioria dos Estados da Federação. Entretanto, o Estado de São Paulo, 

ou mais precisamente a Capital do Estado, é o principal mercado consumidor dos 

produtos das empresas estudadas. Já no mercado externo, quatro empresas têm uma 

participação mais expressiva. A "Cerâmica K", que é a empresa brasileira líder em 

exportação, seguida pela "Cerâmica f', "Cerâmica L" e "Cerâmica D". 
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As empresas deste setor vendem seus produtos diretos para lojas de varejo. Com 

exceção da "Cerâmica C", que tem como política não atuar com grandes varejistas e 

distribuir suas vendas entre pequenas e médias lojas de material de construção, as outras 

empresas estudadas vendem seus produtos para varejistas de diferentes portes. 

Outra forma de segmentação adotada pelas empresas neste setor é a segmentação por 

preço ou por faixa de renda do cliente final. Esta segmentação, grosso modo, é 

composta por quatro principais faixas de preço. Entre as empresas de São Paulo, a 

"Cerâmica A" e a "Cerâmica B" atuam na primeira faixa de preços, ou seja, direcionam 

seus produtos aos consumidores de menor poder aquisitivo. A "Cerâmica C", a 

"Cerâmica H'', a "Cerâmica D", a "Cerâmica E" e a "Cerâmica F' atuam em uma faixa 

intermediária de preço e, portanto, clientes de faixa de renda também intermediária. Já a 

"Cerâmica G" atua em um segmento específico de mercado vendendo direto para 

construtoras. 

As duas maiores empresas de Santa Catarina, a "Cerâmica f' e a "Cerâmica K", atuam 

em diversas faixas de mercado visando atingir, com linhas de produtos diferentes, 

distintas classes de renda. Já a "Cerâmica L" e a "Cerâmica r' vendem seus produtos 

com preços elevados visando o público de maior poder aquisitivo. 

Os principais canais utilizados pelas empresas para a venda dos produtos são os 

representantes comerciais e o sistema de televendas. Algumas empresas vendem direto 

para construtoras como é o caso da "Cerâmica G", "Cerâmica f', "Cerâmica K" e 

"Cerâmica L". Em relação à "Cerâmica L", cabe destacar ainda que ela mantém uma 

rede de lojas franqueadas vendendo exclusivamente seus produtos. 

A divulgação dos produtos feita pela "Cerâmica A", "Cerâmica B" e "Cerâmica G" é 

limitada à atuação dos representantes. Já as demais empresas utilizam outros recursos, 

como show room, nas revendas e em feiras do setor da construção civil, propagandas 

em revistas, etc. As empresas maiores, como a "Cerâmica L", por exemplo, investem 

também em propagandas institucionais. 

A distribuiç~o dos produtos de todas as empresas estudadas é feita por terceiros 

contratados pelos varejistas. A relação dos fabricantes com os varejistas ainda é pouco 

desenvolvida, existindo restritas iniciativas de cooperação. 
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No que diz respeito a serviços, a totalidade das empresas tem um sistema de 

atendimento ao cliente (SAC), que oferece informações referentes à especificação e 

assentamento, além de prestar assistência no caso da ocorrência de problemas técnicos 

com os produtos. A "Cerâmica r' e a "Cerâmica K", em especial, têm uma atuação 

destacada neste quesito, pois oferecem, além do padrão ofertado pela maioria das 

empresas, cursos para diversos tipos de profissionais (engenheiros, arquitetos, 

vendedores, assentadores) e projetos de paginações. 

As diferentes combinações das dimensões mencionadas anteriormente apontam para 

diferentes posicionamentos utilizados pelas empresas no mercado, ou diferentes 

estratégias competitivas. Também foi possível observar semelhanças de 

posicionamentos, refletindo estratégias competitivas também semelhantes. Assim, 

utilizando-se as abordagens de Porter referentes às estratégias competitivas genéricas e 

ao conceito de grupos estratégicos, foi possível identificar entre as doze empresas 

estudadas, cinco grupos diferentes. 

O "Grupo 1" adota uma estratégia que envolve foco e diferenciação (qualidade, marca e 

variedade), sendo constituído pela "Cerâmica f' e "Cerâmica L". A "Cerâmica f' e a 

"Cerâmica K", embora possuam semelhanças com as empresas do "Grupo 1 ", 

importantes diferenças as colocam no "Grupo 2", caracterizado pela diferenciação 

baseada na marca, na qualidade e na variedade. O "Grupo 3", constituído pela 

"Cerâmica A" e pela "Cerâmica B", adota uma estratégia de liderança em custo. O 

maior é o "Grupo 4", constituído pela "Cerâmica D", "Cerâmica E", "Cerâmica H", 

"Cerâmica C" e "Cerâmica F", que busca diferenciação através da qualidade do 

produto. Finalmente, o "Grupo 5" é constituído apenas pela "Cerâmica G", cuja 

estratégia é de foco em um segmento específico da linha de produtos. 

Para suportar suas estratégias competitivas, as empresas projetaram (ou desenvolveram) 

sistemas produtivos constituídos por diferentes combinações dos elementos 

pertencentes ao que se denominou de áreas estruturais e infra-estruturais, caracterizando 

a existência entre as empresas estudadas de diferentes estratégias de produção. Mesmo 

internamente a um grupo estratégico (agrupamento baseado na estratégia competitiva), 

observaram-se semelhanças e diferenças nos elementos estruturais e infra-estruturais 

que apontam para a existência de diversas possibilidades de desenho do sistema 

produtivo e, também, para a possibilidade da existência de incompatibilidades entre a 
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estratégia competitiva utilizada e determinadas decisões nas áreas estruturais ou infra

estruturais. 

As diferentes combinações dos elementos estruturais e infra-estruturais (diferentes 

estratégias de produção) resultam em sistemas de produção que operam com diferentes 

níveis de eficácia como foi mostrado no tópico anterior a partir de um conjunto de 

indicadores. Os indicadores e as observações realizadas quando da apresentação e da 

análise dos componentes estruturais e infra-estruturais sugerem que existem boas 

possibilidades de melhorias na gestão das empresas pesquisadas, principalmente na área 

infra-estrutural. 

Conforme já se destacou anteriormente, no período da realização da pesquisa de campo 

a maioria das ações, ou projetos, em desenvolvimento nas empresas estava relacionada 

às áreas estruturais. A "Cerâmica A" estava instalando equipamentos para automatizar a 

seleção do produto por tamanho em duas linhas de produção, a "Cerâmica B" também 

automatizava a seleção por tamanho em uma das linhas e instalava um equipamento 

para aumentar o estoque de produto em processo (pulmão) antes da queima, a 

"Cerâmica C" havia recentemente inaugurado sua nova planta, a "Cerâmica F" e a 

"Cerâmica H' haviam adquirido novos equipamentos para decoração, a "Cerâmica E" 

estava iniciando a fabricação de monoporosa, a "Cerâmica L" e a "Cerâmica f' estavam 

investindo na construção de uma unidade para a fabricação do porcelanato, etc. 

Todas essas ações e outras tomadas nas áreas estruturais em geral exigem investimentos 
-

significativos, proporcionam retornos no médio e no longo prazo e não são facilmente 

revertidas, a não ser a custos elevadíssimos para as empresas. 

As informações relativas à capacidade instalada, localização, tecnologia de produto e de 

processo e integração vertical possibilitaram um conhecimento geral do que se 

denominou de área estrutural dos projetos dos sistemas produtivos das empresas 

estudadas. Deve-se destacar que existem inúmeras particularidades nos projetos de cada 

empresa como, por exemplo, número e capacidade dos equipamentos, layout utilizado, 

tipo de integração entre plantas e grau de automação, que influenciam as características 

do sistema · (tempo de fabricação, flexibilidade, qualidade), mas que não foram 

explorados nessa pesquisa. 
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Verificou-se que as empresas possuem diferentes capacidades instaladas. Chamou a 

atenção o fato de empresas que têm estratégias competitivas semelhantes apresentarem 

diferenças significativas de capacidades instaladas, como são os casos, por exemplo, da 

"Cerâmica A" e da "Cerâmica B", da "Cerâmica L" e da "Cerâmica r', e da "Cerâmica 

F" e da "Cerâmica If'. 

Quanto ao número de plantas e à localização, observou-se que as empresas paulistas 

operam com uma ou duas plantas com localizações privilegiadas, próximas tanto das 

principais fontes de matéria-prima quanto do principal mercado consumidor do país. 

Entre as catarírierises, óúas defâs apresentam apenas uma planta localizada no próprio 

Estado, enquanto as outras duas, "Cerâmica f' e "Cerâmica K" possuem cinco e doze 

plantas respectivamente em diversos estados. 

Deve-se destacar que a "Cerâmica f' e a "Cerâmica K" não possuem planta no Estado 

de São Paulo, seu principal mercado consumidor. Além disso, essas empresas, as duas 

maiores empresas brasileiras nessa indústria, acumulam capacidades instaladas não 

muito diferentes ("Cerâmica f' 3.500.000 m2/mês e "Cerâmica K" 3.600.000 m2/mês) 

em números distintos de plantas ("Cerâmica f' 5 e "Cerâmica K" 12), caracterizando 

projetos diferentes que provavelmente têm desempenho diferenciado. 

No que diz respeito á tecnologia de produto, existem cinco tipologias, de acordo com o 

grau de absorção de água do produto cerâmico, que conferem ao produto diferentes 

características fisicas. Quanto à tecnologia de processo, o tipo de preparação da massa, 

que pode ocorrer por via seca ou por via úmida, é uma das etapas mais críticas da 

fabricação dos revestimentos cerâmicos e, portanto, a escolhida para a comparação das 

empresas. 

A "Cerâmica A" e a "Cerâmica B", duas empresas localizadas na região de Santa 

Gertrudes e que pertencem ao mesmo grupo estratégico, fabricam apenas uma tipologia 

utilizando o processo pro via seca. As empresas da região de Mogi Guaçu, somadas à 

"Cerâmica C" e à "Cerâmica Ir', todas com estratégias competitivas semelhantes, 

fabricam produtos com uma ou duas tipologias utilizando o processo a úmido. A 

"Cerâmica G", que possui uma estratégia competitiva particular, também utiliza o 

processo a úmido para fabricar duas tipologias. Finalmente, as empresas de Santa 
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Catarina, pertencentes aos "Grupos estratégicos 1 e 2", utilizam o processo a úmido 

para fabricar diversas tipologias. 

No que diz respeito aos quesitos tecnologia de produto e de processo, observou-se que 

as escolhas realizadas pelas empresas mostraram uma certa uniformidade e coerência 

interna aos grupos estratégicos. As empresas cuja estratégia é baseada na liderança em 

custo ("Cerâmica A" e "Cerâmica B") utilizam o processo a seco, de menor custo, e 

fabricam uma tipologia cujo padrão exigido pelas normas técnicas atendem as 

necessidades dos clientes visados. As empresas do "Grupo 4", cujo fator de 

diferenciação é qualidade, e a "Cerâmica G" que é focada no tipo de produto, utilizam o 

processo a úmido, superior tecnicamente, mas fabricam apenas uma ou duas tipologias. 

Já as empresas de Santa Catarina pertencentes aos "Grupo 1 e 2", no qual variedade e 

qualidade são fundamentais, utilizam o processo por via úmida e fabricam diversas 

tipologias. 

No que diz respeito à verticalização, com exceção da "Cerâmica B", "Cerâmica C" e 

"Cerâmica G", todas as empresas possuem atividades na cadeia de produção e 

comercialização que excedem a fabricação do revestimento cerâmico. A atuação mais 

comum é a verticalização no sentido para trás da cadeia - a maioria das empresas possui 

jazida mineral que atende parcialmente as suas necessidades. Destaque deve ser dado à 

"Cerâmica A", que é auto-suficiente em argila e à "Cerâmica f', que possui uma fábrica 

de esmaltes e corantes que atende em tomo de 65% de suas necessidades. A "Cerâmica 

L", também, merece ser citada pela sua atuação no sentido posterior da cadeia através 

da criação de uma extensa rede de lojas franqueadas com sua marca. 

Ao contrário do verificado nas áreas estruturais, os projetos, ou as ações, envolvendo as 

áreas infra-estruturais, desenvolvidos pelas empresas estudadas ao longo dos últimos 

anos são em menor número. Dessa forma, principalmente entre as empresas localizadas 

no Estado de São Paulo, notam-se amplas possibilidades de avanços em cada um dos 

elementos analisados na pesquisa de campo, ou seja, no planejamento e controle da 

produção, na gestão de suprimentos e da qualidade e no desenvolvimento de produtos. 

Deve-se salientar que qualquer ação de melhoria deve ser compatível com a estratégia 

competitiva e de produção de cada empresa. 
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No que diz respeito ao planejamento e controle da produção, verificou-se que empresas 

como a "Cerâmica f', "Cerâmica K" e "Cerâmica L", cujos sistemas de produção 

operam com altos volumes e grande variedade de produtos, atribuem significativo valor 

à área de PCP e têm um sistema de informação bem desenvolvido. O mesmo acontece 

com a "Cerâmica r, que produz um volume pequeno mas com grande variedade, e com 

a "Cerâmica H'', que tem alto volume e variedade limitada. 

Outras empresas como a "Cerâmica A", "Cerâmica B", "Cerâmica G" e "Cerâmica F", 

têm um sistema de PCP pouco desenvolvido, caracterizado por ser pouco informatizado, 

não integrado e conduzido por profissionais não especializados. A "Cerâmica D", por 

sua vez, embora seja uma empresa que atue com produção e variedade de produtos 

média, tem uma área administrativa e um sistema bem estruturado. Por outro lado, a 

"Cerâmica E" e a "Cerâmica C", embora possuam ainda algumas limitações, estão 

empenhadas no desenvolvimento de seus sistemas. 

De maneira geral, entende-se que existem boas possibilidades de melhoria nos sistemas 

de PCP das empresas estudadas visando à redução de estoques, à diminuição do prazo 

de entrega e ao aumento da flexibilidade do sistema. Essas oportunidades podem ser 

identificadas tanto no trabalho realizado internamente quanto na interface com 

fornecedores e varejistas. 

As empresas do Estado de São Paulo, em especial a "Cerâmica A", a "Cerâmica B", a 

"Cerâmica G" e a "Cerâmica F", necessitam de um avanço expressivo nesse processo, 

embora em nenhuma delas tenha sido relatado algum projeto que esteja em 

desenvolvimento ou algum plano de ação para o futuro. Entretanto, entende-se que a 

postura dessas empresas está mais relacionada à falta de compreensão das 

possibilidades de melhorias do que à falta de necessidade. 

Mesmo as empresas que têm um sistema mais desenvolvido entendem que são 

necessários novos investimentos para a melhoria, como está nos planos da "Cerâmica 

r, e como já estão fazendo a "Cerâmica L", que estuda a viabilidade da compra de um 

sistema ERP, e a "Cerâmica H'', que está implantando um sistema ERP. 

No que diz respeito à gestão de suprimentos, deve-se ressaltar que os principais insumos 

utilizados na produção dos revestimentos cerâmicos são as argilas, os esmaltes e os 

corantes. O fornecimento de argilas é feito por mineradoras, enquanto que os esmaltes e 
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corantes, por colorificios. Existe um número grande de mineradoras enquanto que os 

colorificios somam aproximadamente vinte e cinco empresas instaladas no Brasil. 

Analisando-se quesitos, como o número de fornecedores que cada empresas atua, o tipo 

de relacionamento com os principais fornecedores, o critério utilizado para a sua 

escolha, o tipo de controle de recebimento dos insumos realizado, a existência de 

sistemas de avaliação e, também, de fornecedores com garantia da qualidade, procurou

se avaliar a gestão de suprimentos das empresas estudadas. 

Pode-se observar que as empresas têm acumulado esforços diferenciados na gestão de 

suprimentos. De maneira geral, as empresas de Santa Catarina, comparadas às empresas 

paulistas, estão em um estágio mais avançado. 

As empresas paulistas podem ser classificadas em dois estágios de desenvolvimento. No 

primeiro, que se denominou de inicial, encontram-se as empresas localizadas na região 

de Santa Gertrudes, "Cerâmica A", "Cerâmica B" e "Cerâmica C", e mais a "Cerâmica 

G". Neste estágio o relacionamento é muito pouco desenvolvido, prevalecendo a 

compra feita com base no menor preço, os contratos são de curta duração, as empresas 

não têm sistema de avaliação dos fornecedores e, quando tem, é pouco elaborado ou só 

existe por ser um requisito para a obtenção da certificação do sistema da qualidade. 

No segundo estágio, no qual também se encontram a "Cerâmica D", a "Cerâmica E" e a 

"Cerâmica F", mais a "Cerâmica H'', as empresas já têm um conjunto de iniciativas que 

mostram um avanço na maneira de gerenciar os fornecedores. Por exemplo, são mais 

seletivas na escolha dos fornecedores, qualidade e serviço, dividem a liderança como 

principal critério de escolha do fornecedor, os contrato são mais duradouros, etc. 

Finalmente, as empresas pesquisadas de Santa Catarina se encontram no estágio mais 

desenvolvido em relação à função suprimentos. Procuram se relacionar com um grupo 

selecionado de fornecedores, qualidade é o fator determinante na escolha, têm sistema 

de avaliação bem elaborado, fazem auditorias periódicas nos fornecedores e os contratos 

são mais duradouros. 

Dessa forma, as empresas localizadas no Estado de São Paulo, em especial, deveriam 

desenvolver um trabalho no sentido de melhorar o gerenciamento de seus fornecedores, 

buscando alcançar, pelo menos, as características das que se encontram no estágio mais 
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desenvolvido, como as catarinenses. Certamente, ações nesse sentido resultarão em 

beneficios para elas melhorando a qualidade e a produtividade de seus sistemas de 

produção. As empresas do Sul, embora estejam mais avançadas que as paulistas, ainda 

podem evoluir através, por exemplo, do desenvolvimento de cooperações para designes, 

novas tecnologias de produto ou de processo, ou novas formas de fornecimentos. 

No que diz respeito à gestão da qualidade, chama atenção o fato de que, enquanto as 

empresas de Santa Catarina têm um amplo programa de melhoria da qualidade 

implantado já há vários anos, nos moldes da qualidade total, nenhuma empresa paulista 

tem qualquer iniciativa nesse sentido. Todas as empresas catarinenses estudadas têm 

certificação do sistema da qualidade, enquanto que entre as paulistas nenhuma tem, 

embora a "Cerâmica A", a "Cerâmica E" e a "Cerâmica G" estejam desenvolvendo 

trabalhos neste sentido. Quanto à certificação da qualidade do produto, a "Cerâmica L" 

é a única que não possui, pois avalia que a certificação do sistema, obtida junto a um 

organismo internacional reconhecido, é suficiente para os objetivos da empresa. 

As empresas localizadas no Estado de São Paulo, com exceção da "Cerâmica If' e da 

"Cerâmica E", possuem um número limitado de profissionais com formação superior 

atuando na área administrativa. As empresas do Sul, devido ao porte e por já terem 

iniciado seu processo de profissionalização há mais tempo, têm uma estrutura 

administrativa especializada constituída por profissionais com formação superior em 

maior número. Já no que diz respeito aos funcionários da produção, na maioria das 

empresas estudadas a formação predominante é a de primeiro grau, sendo que em oito 

delas existem pessoas com o primeiro grau incompleto. Destaque deve ser dado à 

"Cerâmica J", na qual todos os funcionários da produção têm o segundo grau completo. 

No que diz respeito ao treinamento, todas as empresas têm alguma iniciativa nesse 

sentido. Entretanto, poucas têm um programa de longo prazo abrangendo desde a 

educação básica até a formação gerencial, esta fazendo parte de um programa maior de 

melhoria da qualidade da empresa. Entre as empresas pesquisadas, a "Cerâmica f' é 

certamente a que apresenta um programa mais eláborado envolvendo desde a educação 

básica até a pós-graduação. 

Nesse sentido, entende-se que as empresas localizadas no Estado de São Paulo, em 

especial, deveriam analisar seu quadro de funcionários visando adequá-lo às 
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necessidades do mercado. Quanto aos treinamentos oferecidos pelas empresas, eles 

também devem ser reavaliados dentro da perspectiva de um programa de médio e longo 

prazo, que envolva a formação geral e técnica dos funcionários. 

As atividades de controle de processo realizadas pelas empresas ao longo da linha de 

produção diferem entre si pelos seguintes fatores: variáveis controladas, freqüência de 

medição, forma de registro, procedimentos para leitura, interpretação e tomadas de 

medidas corretivas ou preventivas. 

As atividades de controle ao longo da linha de produção são realizadas, pela maioria das 

empresas, em parte manualmente e em parte automaticamente. As exceções são as 

empresas localizadas na região de Santa Gertrudes, "Cerâmica A", "Cerâmica B" e 

"Cerâmica C", e a "Cerâmica G", nas quais predominam as atividades de controle 

realizadas manualmente. Destaque deve ser dado à "Cerâmica E" e à "Cerâmica f', que 

possuem as atividades de controle de processo totalmente informatizadas. 

Os índices de qualidade apresentados pelas empresas no final da linha de produção 

mostram que as empresas operam em condições bastante diferenciadas. O menor índice 

de produtos "extra" foi o apresentado pela "Cerâmica B" (76%), enquanto que o maior 

foi o da "Cerâmica G" (97% ). As outras empresas encontram-se no intervalo que 

compreende 80% e 93%. Esses indicadores mostram que existem boas possibilidades de 

melhoria da qualidade nas empresas através de ações na gestão do sistema produtivo. 

Deve-se ressaltar que os indicadores destacados anteriormente ainda não refletem outros 

tipos de problemas que essas empresas encontram no processo de fabricação como, por 

exemplo, diferenças de tonalidades e de tamanho. Esses problemas, muitas vezes, não 

desclassificam o produto, mas tomam a administração da produção muito mais 

complexa, dificultam o gerenciamento dos estoques dos clientes e, por vezes, resultam 

em insatisfações dos varejistas ou dos usuários finais dos produtos. 

No que diz respeito à utilização de conceitos e de técnicas para a melhoria da qualidade 

de produto e de processo, observou-se que entre as empresas localizadas no Estado de 

São Paulo, as chamadas ferramentas da qualidade são pouco difundidas, isto é, 

desconhecidás em algumas delas e utilizadas de maneira restrita em outras. Por outro 

lado, as empresas catarinenses já utilizam as ferramentas básicas de maneira 

sistemática, os trabalhos de melhoria são desenvolvidos em equipes, o MASP 
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(metodologia para análise e solução de problemas) e o ciclo de Deming são referências 

para os projetos desenvolvidos pelas equipes, etc. 

Outro aspecto verificado pela pesquisa de campo foi o trabalho desenvolvido pelas 

empresas para a avaliação das reclamações dos clientes. De maneira geral, todas as 

empresas utilizam-se das informações obtidas em seu SAC (sistema de atendimento ao 

cliente) para identificar as origens das não-conformidades. Entretanto, as diferenças 

observadas ocorrem na forma de registro e na maneira de analisar os dados. Dessa 

forma, entende-se que a qualidade das informações, assim como a rapidez das respostas 

aos clientes e à solução dos problemas, é diferenciada entre as empresas. Algumas como 

a "Cerâmica B", a "Cerâmica G" e a "Cerâmica D", realizam essas atividades de uma 

maneira muito pouco estruturada, enquanto que as outras já têm um trabalho mais bem 

desenvolvido. 

Finalmente, fechando-se as observações relativas à gestão da qualidade das empresas 

estudadas, dois principais aspectos gerais podem ser destacados. Em primeiro lugar, a 

confirmação da existência de um caminho a ser percorrido por todas as empresas na 

melhoria da qualidade de produto e de processo que eleve os índices de classificação 

dos produtos "extra" no final da linha de produção e que reduza a variabilidade de 

tamanho dos produtos e de tonalidade. Para as empresas que possuem mais que uma 

planta, existe também a questão de buscar uma maior uniformidade de desempenho 

entre as diferentes plantas. O segundo aspecto a ser destacado é que, enquanto as 

empresas de Santa Catarina vêm desenvolvendo um trabalho, respaldado nos conceitos 

e nas técnicas do TQM, já há vários anos, as empresas paulistas ainda têm iniciativas 

muito limitadas no que diz respeito à gestão da qualidade. 

Quanto ao desenvolvimento de produtos, pode-se observar que existem, na indústria de 

revestimentos cerâmicos, alternativas diferentes de atuação nessa área. É possível 

desenvolver todo o projeto internamente à empresa, comprar os projetos dos colorificios 

ou de empresas especializadas em design, simplesmente copiar um produto existente no 

mercado ou, ainda, outras alternativas que combinem as possibilidades anteriores. 

As empresas estudadas possuem estruturas de laboratório e de pessoal diferenciadas e 

utilizam diferentes caminhos para o desenvolvimento de seus novos produtos. A 

estratégia competitiva utilizada pela empresa, de certa maneira, aponta para 
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detenninadas necessidades da área de desenvolvimento. As empresas catarinenses que 

utilizam a estratégia competitiva de diferenciação baseada na variedade, na qualidade e 

no reconhecimento da marca, priorizam o desenvolvimento próprio de produto e, para 

isso, mantêm uma estrutura que conta com diversos laboratórios, engenheiros, técnicos 

e designers atuando nessa função. 

As empresas paulistas dos pólos de Mogi Guaçu, mais a "Cerâmica C" e a "Cerâmica 

H', cuja estratégia competitiva é de diferenciação baseada na qualidade, na qual o custo 

é uma prioridade competitiva importante, buscam dividir esse trabalho com os 

colorificios e com as empresas de design, ou utilizam políticas bem radicais como a 

utilizada pela "Cerâmica D", que praticamente faz todo o seu desenvolvimento com o 

auxílio de terceiros. 

As empresas da região de Santa Gertrudes que competem por custo, produzindo altos 

volumes e pequena variedade, centralizam suas atividades de desenvolvimento nos 

colorificios. A "Cerâmica G", por sua vez, que é uma empresa focada em um segmento 

da linha de produto e que atua por encomenda, desenvolve a grande maioria dos 

projetos internamente visando atender as necessidades específicas de seus clientes. 

O desafio que as empresas enfrentam é selecionar a melhor alternativa para o 

desenvolvimento de novos produtos para uma determinada estratégia competitiva. 

Escolha que considere as reais necessidades da empresa de estar apresentando ao 

mercado novos produtos que acompanhem as tendências da moda, de estar 

diferenciando seus produtos dos concorrentes e de ter uma estrutura de custos cada vez 

mais reduzida. Essa tarefa é cada vez mais difícil em um mercado que, a cada dia, exige 

maior rapidez nos lançamentos e no qual a prática da cópia é amplamente utilizada, 

faciiitada pelas tecnologias de informática, e difícil de ser evitada. 

6.6. Revisão das Proposições Iniciais da Pesquisa 

No capítulo anterior, foram apresentadas algumas proposições que deveriam ser 

avaliadas a partir da elaboração desse estudo. Deve-se ressaltar a importância das 

proposições para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que auxiliam o pesquisador 

na definição de determinados rumos a serem seguidos pelo trabalho de campo. 
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A avaliação das proposições deverá ser realizada com base nas evidências empíricas 

obtidas pela pesquisa de campo. Assim, a partir dos doze estudos de caso realizados e 

apresentados nos tópicos anteriores, faz-se uma breve avaliação de cada proposição 

visando confirmá-las ou refutá-las. 

Proposição l: O setor de revestimentos cerâmicos no Brasil é constituído por um 

número elevado de empresas que, quando têm o mesmo porte, podem ter 

estratégias competitivas e de produção diferentes. 

A pesquisa confirmou esta proposição. Comparando-se as empresas pelo porte, pôde-se 

verificar que realmente existem empresas de mesmo porte utilizando estratégias 

competitivas e de produção diferentes. No que diz respeito à estratégia competitiva, a 

partir da análise da tabela 6.22, é possível verificar a ocorrência de vários exemplos que 

confirmam está proposição, conforme ilustra a figura 6.1. 

Grupo estratégico 

-------------T-------------,-------------, 
I I I 

5 Cerâmica G l l l 
I I I 
I I I 
1 I I 
1 I I 

-------------+-------------~-------------~ 
: Cerâmica D : Cerâmica E : 

4 l Cerâmica C l Cerâmica H : 
l Cerâmica F l l 
I I I 

-------------t-------------1-------------~ 
I 1 I 

3 
I I c ~ . A I 
: Cerâmica B : erannca : 
I I I 
I 1 I 
I I I 

-------------t-------------i--------------: 
I I I 

2 
t I "' • • 
: : Ceranuca I : 
l l Cerâmica K l 
I I 1 

-------------~-------------~--------------1 I 1 I 
I I I 

1 
I I I 
I I I 

Cerâmica J l : Cerâmica L l 
I 1 1 
I I I 

Porte 

Pequeno Médio Grande 

Figura 6.1. Relação entre porte e estratégia competitiva das empresas. 

A "Cerâmica lf', a "Cerâmica A", a "Cerâmica f' e a "Cerâmica L", por exemplo, são 

empresas de grande porte que, conforme pode ser observado na figura 6.1, se encontram 

em grupos estratégicos diferentes e, portanto, adotam estratégias competitivas distintas. 

A comparação entre a "Cerâmica B" e a "Cerâmica C", duas empresas de porte médio, 
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ou entre a "Cerânúca J" e a "Cerânúca G", empresas de pequeno porte, também 

confirma esta proposição. 

Quanto à estratégia de produção, também se verificou com a pesquisa que empresas de 

mesmo porte podem adotar estratégias de produção distintas. A "Cerâmica A" e a 

"Cerâmica L", por exemplo, duas empresas de grande porte, apresentam projetos do 

sistema produtivos bem distintos. A "Cerâmica A" utiliza o processo de preparação da 

massa por via seca, fabrica apenas uma tipologia de produto, é auto-suficiente em argila, 

comercializa através de varejistas, seus sistemas de gestão (PCP, qualidade e 

suprimentos) são pouco desenvolvidos e sua estrutura administrativa não é totalmente 

profissionalizada. A "Cerâmica L", por sua vez, utiliza o processo de preparação de 

massa por via úmida, fabrica diversas tipologias de produto, parte do fornecimento de 

argila é de empresas do grupo e parte é obtida através de terceiros, utiliza franquias para 

a venda de seus produtos, seus sistemas de gestão (PCP, qualidade e suprimentos) são 

bem desenvolvidos e sua estrutura administrativa é especializada e profissionalizada. 

Outras comparações que confirmam a proposição, no que se refere à estratégia de 

produção, podem ser realizadas com o auxilio da tabela 6.23. 

Proposição 2: As empresas localizadas em um mesmo pólo cerâmico têm 

estratégias competitivas e de produção iguais (adotam as mesmas estratégias 

competitivas e de produção). 

Esta proposição foi refutada. Quanto à estratégia competitiva, verificou-se que, em um 

mesmo pólo, podem existir empresas com estratégias competitivas diferentes. A 

"Cerânúca J" e a "Cerâmica K", na região de Criciúma, e a "Cerâmica A" e a 

"Cerânúca C", na região de Santa Gertrudes, são exemplos de empresas desse tipo. A 

tabela 6.22 e a figura 6.2 ilustram os comentários anteriores. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que na região de Santa Gertrudes, por exemplo, existe 

uma alta concentração de empresas que adotam a estratégia de liderança em custo, como 

é o caso de duas das três empresas estudadas desse pólo. Esse fato pode ser justificado, 

em grande parte, pelo fato de existir nessa região um determinado tipo de matéria-prima 

(argila) em abundância, que favorece o processo de preparação da massa por via seca. 

Conforme já se destacou em tópico anterior, o processo por via seca tem um custo 

muito menor que o processo alternativo por via úmida. 
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-------------.-------------,--------------.-------------1 
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Santa Gertrudes Mogi Guaçu São Paulo Criciúma 

Figura 6.2. Relação entre localização e estratégia competitiva das empresas. 

No que se refere à estratégia de produção, observou-se que, internamente aos pólos, as 

empresas também combinam de maneira diferenciada os elementos estruturais e infra

estruturais como é o caso da "Cerâmica B" e a "Cerâmica C", ambas localizadas em 

Santa Gertrudes, ou entre a "Cerâmica lf' e a "Cerâmica G", na região de São Paulo. 

Mesmo entre empresas que utilizam estratégias competitivas semelhantes, existem 

diferenças no projeto do sistema produtivo (integração vertical, capacidade instalada, 

equipamento, arranjo fisico, sistemas gerenciais, estrutura administrativa, etc), por 

exemplo, a "Cerâmica /1\' e a "Cerâmica B", em Santa Gertrudes, ou a "Cerâmica F' e a 

"Cerâmica E", em Mogi Guaçu. Dessa forma, também é possível afirmar que empresas 

com mesma estratégia competitiva podem possuir diferentes estratégias de produção. 

Por outro lado, empresas com diferentes estratégias competitivas terão necessariamente 

diferentes estratégias de produção. 

A tabela 6.23 apresenta mais detalhadamente as características das estratégias de 

produção utilizadas pelas empresas citadas anteriormente. 
.. 
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Proposição 3: As empresas operam com diferentes níveis de eficácia, 

independentemente do porte que possuem e do pólo em que estejam localizadas. 

Essa proposição foi confirmada. As diferentes combinações dos elementos estruturais e 

infra-estruturais resultam em sistemas de produção que operam com diferentes níveis 

de eficácia. A discussão apresentada anteriormente no tópico 6.4.2 envolvendo 

indicadores de desempenho, apresentados na tabela 6.24, confirma esta proposição. 

Deve-se lembrar que, neste trabalho, adota-se a definição de SLACK et ai. (1997) para 

eficácia, para quem a função produção na organização (reunião de recursos destinados à 

produção de seus bens e serviços) é eficaz se utilizar eficientemente seus recursos e 

produzir bens e serviços de maneira que satisfaça a seus consumidores. 

A comparação dos indicadores (conforme tabela 6.24) da "Cerâmica A" e da "Cerâmica 

B", duas empresas localizadas na região de Santa Gertrudes, ou da "Cerâmica D" e da 

"Cerâmica F", instaladas na região de Mogi Guaçu, são exemplos de empresas que se 

localizam no mesmo pólo e apresentam valores diferentes nos indicadores avaliados. 

Esses resultados mostram que essas empresas operam com diferentes níveis de 

eficiência e, conseqüentemente, diferentes níveis de eficácia operacional. 

No que diz respeito ao porte, é possível observar-se os mesmos resultados quando se 

comparam, por exemplo, empresas de pequeno porte como a "Cerâmica G" e a 

"Cerâmica r, ou empresas de porte médio como a "Cerâmica C" e a "Cerâmica F", ou 

ainda duas empresas grandes como a "Cerâmica K" e a "Cerâmica f'. 

Proposição 4: Os recursos humanos das empresas cerâmicas de portes pequeno e 

médio carecem de melhor formação (gerencial e operacional). 

Proposição confirmada. A pesquisa realizada mostrou que as empresas de porte pequeno 

e médio, em sua maioria, necessitam desenvolver ações visando à melhoria de seu 

quadro de funcionários. Em geral, essas empresas possuem, na área administrativa, um 

número limitado de profissionais com formação superior. Se forem considerados apenas 

os profissionais formados em escolas de primeira linha, o número ainda é mais restrito. 

Entre os funcionários que atuam na área operacional das empresas de menor porte, 

predomina o primeiro grau incompleto. Pode-se observar, também, que, quando a 

empresa tem alguma iniciativa na melhoria da formação de seus funcionários da 
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produção, os esforços estão direcionados ao oferecimento de cursos em áreas técnicas. 

A maioria também não oferece possibilidades de melhoria da formação escolar de seus 

funcionários. 

As tabelas 6.18 e 6.19 apresentam com mais detalhes as informações comentadas acima 

relativas à formação dos funcionários e aos programas de treinamento oferecidos pelas 

empresas. 

Proposição 5: Os conceitos e as técnicas da gestão da qualidade são amplamente 

conhecidos e utilizados por todas as empresas de revestimentos cerâmicos. 

Essa proposição não se confirmou. A pesquisa mostrou que os conceitos e as técnicas da 

gestão da qualidade ainda não são conhecidos e utilizados por todas as empresas de 

revestimentos cerâmicos estudadas. Mais precisamente, é necessário separar-se para a 

análise as empresas localizadas no Estado de São Paulo das localizadas em Santa 

Catarina, independentemente do porte. Se forem consideradas apenas as empresas 

catarinenses, essa proposição pode ser confirmada, pois as quatro empresas estudadas 

têm um amplo programa de qualidade centrado nos conceitos da qualidade total. Além 

disso, já desenvolvem seus programas há vários anos, o que significa que acumulam 

muitas horas de treinamento e diversas experiências na implementação de ações, 

visando à melhoria da qualidade, como mostram as tabelas 6.17 e 6.20. 

No que diz respeito às empresas paulistas estudadas (8 no total), a situação é totalmente 

diversa. Nenhuma empresa tem um amplo programa de gestão da qualidade, algumas 

estão empenhadas atualmente na obtenção da certificação de seu sistema da qualidade e 

outras não possuem iniciativa alguma (tabela 6.17). A utilização das técnicas e 

ferramentas não é amplamente difundida pela organização; ao contrário, ocorre de 

maneira restrita e não sistemática (tabela 6.20). Dessa forma, a proposição não pôde ser 

confirmada. 
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Proposição 6: A administração dos fornecedores das empresas fabricantes de 

revestimentos cerâmicos catarinenses se encontra em um estágio mais avançado 

que a das empresas paulistas. 

Proposição confirmada. As informações obtidas junto às empresas pesquisadas, 

conforme tabela 6.15, mostraram que as empresas se encontram em diferentes estágios 

de desenvolvimento no que diz respeito à administração de fornecedores. 

Foi possível classificá-las em três estágios, como mostra o quadro 6.1. O pnmetro 

estágio é o menos desenvolvido, portanto as empresas que se encontram nessa posição 

necessitam de melhorias significativas. No segundo, se encontram as empresas que já 

têm algumas iniciativas visando estreitar o relacionamento com os fornecedores e 

melhorar seu gerenciamento, mas que ainda necessitam de expressivos esforços nesse 

sentido. As empresas paulistas se encontram nesses dois primeiros estágios (tabela 

6.16), confirmando a proposição, pois realmente possuem amplas possibilidades de 

melhorarem a maneira de selecionar seus fornecedores através, por exemplo, do 

alongamento dos prazos dos contratos, da priorização da qualidade como elemento de 

escolha do fornecedor, da elaboração de sistemas de avaliação que considere, além da 

qualidade, outros fatores como preço, serviço e prazo, etc 

Finalmente, o terceiro estágio é o constituído por empresas que têm a administração de 

fornecedores mais desenvolvida. Entre as que se encontram nesse estágio, no caso as 

quatro catarinenses (tabela 6.16), as necessidades são menos evidentes; entretanto, ainda 

existem boas possibilidades de avanço através, por exemplo, da realização de programas 

de cooperação tecnológica que envolvam o desenvolvimento de tipologias de produto, e 

de design. Outras possibilidades de cooperação estão relacionadas a projetos visando 

melhorias nas diversas etapas do processo de fabricação. •' 

Proposição 7: O relacionamento dos fabricantes com os clientes (varejistas) é 

pouco desenvolvido no que diz respeito a estoques, a pedidos de reposição e 

principalmente às tendências das necessidades dos usuários. 

Proposição confirmada. O relacionamento das empresas cerâmicas com os varejistas é 

diferenciado, mas, de maneira geral, ainda é pouco desenvolvido. 
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Algumas empresas, as que fabricam produtos menos elaborados, limitam sua atuação 

junto aos varejistas à relação comercial, ou seja, apenas procuram vender seus produtos. 

Outras já estão mais presentes nas lojas de varejo, visando à divulgação do produto e/ou 

à agilização das vendas. Entretanto, ainda são limitadas as iniciativas visando a uma 

maior aproximação entre as partes permitindo o desenvolvimento de trabalhos 

conjuntos que resultem na melhoria do nível de serviço e na redução de custos para 

fabricantes e varejistas. 

Entre as empresas estudadas, conforme mostrado na tabela 6.7, o trabalho desenvolvido 

pela "Cerâmica K" merece destaque, pois possui um sistema integrado aos grandes 

varejistas, via internet, que permite consulta ampla a seus estoques na fábrica, e emissão 

e monitoramento de pedidos. Em escala menos avançada, a "Cerâmica L", também 

através da internet, permite consulta ampla a seus estoques a apenas seus representantes 

e lojas franqueadas. Empresas como a "Cerâmica f', a "Cerâmica r', a "Cerâmica D", a 

"Cerâmica E" e a "Cerâmica F", apenas respondem a disponibilidade de estoque contra 

demanda pelos varejistas e emitem pedidos com uso de sistemas informatizados. As 

demais empresas pesquisadas apenas efetuam vendas da maneira tradicional. 

Deve-se ressaltar, conforme já comentado em tópico anterior, que muitos fabricantes 

afirmam que as práticas adotadas pelos grandes varejistas para a realização de compras 

dificultam a aproximação entre ambos visando à cooperação. 

A melhoria da relação entre fabricantes e varejistas e o desenvolvimento de projetos 

objetivando, por exemplo, o compartilhamento de informações para a gestão dos 

estoques, a agilização da emissão e do atendimento dos pedidos ou o acompanhamento 

das mudanças das necessidades e desejos dos consumidores, certamente trariam 

resultados positivos para ambas as partes. 

6. 7. Considerações Finais 

Os resultados obtidos a partir da pesquisa de campo, apresentados e analisados neste 

capítulo, mostraram alguns dos principais aspectos relacionados à gestão dos sistemas 

produtivos de um conjunto de empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos. 

Entende-se que os objetivos foram atingidos, ou seja, elaborou-se um quadro real da 
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administração dos sistemas de produção dessas empresas visando subsidiar a proposição 

de um modelo de gestão. 

A principal critica que se pode fazer às empresas pesquisadas no que diz respeito à 

gestão do sistema produtivo é que as ações implementadas nas áreas estruturais e infra

estruturais não parecem fazer parte de um amplo projeto para o sistema de produção, ou 

de outra forma, não aparentam fazer parte de uma estratégia de produção que combine 

em doses certas a capacidade de produção, o número de plantas ou unidades, a 

tecnologia de produto e de processo, o grau de ~tegração vertical, o sistema de 

informação para PCP, a administração de suprimentos, a gestão da qualidade, a política 

de recursos humanos e o desenvolvimento de produtos para, em conjunto, cumprir 

determinadas tarefas destinadas ao sistema de produção visando suportar a estratégia 

competitiva adotada. 

Afinal, o somatório das decisões tomadas no âmbito das áreas estruturais e infra

estruturais ao longo do tempo vai definindo o perfil da empresa e, dessa forma, as 

potencialidades e as fraquezas que ela possui. Potencialidades e fraquezas que 

determinam a maior facilidade ou o grau de dificuldade com que ela enfrenta os 

desafios apresentados pelo ambiente empresarial. 

Assim, no próximo capítulo, baseado nos resultados obtidos com a pesquisa de campo e 

no referencial teórico desenvolvido nos Capítulos 2 e 3 - que abordam os temas 

Estratégias Competitiva e de Produção e Gestão da Qualidade Total - desenvolve-se um 

modelo que poderá ser utilizado pelas empresas desse setor como referência para a 

melhoria da gestão de seus sistemas produtivos. 
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7. O MODELO DE GESTÃO 

Neste capítulo, a partir do referencial teórico apresentado e da pesquisa de campo 

realizada, desenvolve-se um modelo conceitual de gestão direcionado a empresas 

pertencentes ao setor de revestimentos cerâmicos. Espera-se que o modelo proposto seja 

uma referência para que elas busquem uma posição competitiva que lhes possibilite não 

apenas suportar as pressões impostas pela concorrência, mas também o 

desenvolvimento de seus negócios. 

De acordo com ACKOFF e SASIENI (1979), modelos são representações da realidade, 

utilizados para prever e explicar fenômenos. Ainda segundo esses autores, ele podem 

ser de três tipos: icônicos, analógicos e simbólicos. Nos modelos icônicos as 

propriedades relevantes dos objetos reais são representadas como tais, geralmente com 

mudanças de escala. Os modelos analógicos usam um conjunto de propriedades para 

representar outro conjunto de propriedades. Finalmente, os modelos simbólicos usam 

letras, números e outros tipos de símbolos para representar as variáveis e suas relações, 

constituindo-se no tipo de modelo mais abstrato. A abordagem apresentada por Ackoff e 

Sasieni é adequada, por exemplo, aos modelos utilizados em Pesquisa Operacional 

(simbólicos), em Projetos de Produto e de Construção Civil (icônicos) e outros 

relacionados principalmente às ciências exatas. Entretanto, essa definição não é 

suficiente para explicar todos os usos que se faz da palavra modelo, como pode ser 

observado a seguir. 

BOYER e FREYSSENET, citados por ZILBOVICIDS (1999, p. 42), referindo-se a 

modelos organizacionais, os definem como "processos periódicos que tomam 

internamente coerentes ou internamente compatíveis, e externamente apropriados, os 

elementos que estruturam a vida das empresas e as instituições que governam as 

relações de mercado e de salário." 

Para ZILBOVÍCIDS (1999, p. 43), Boyer e Freyssenet "enfatizam os modelos como 

processos de atribuição de coerência a um conjunto de elementos e a questão da 

viabilidade de determinadas combinações desses elementos." Ainda segundo 

Zll..BOVICnJS (1999, p. 45), os modelos "interconectam logicamente as práticas e 

permitem que os tomadores de decisão operem com uma dada lógica oferecida pelo 

modelo. As condições ambientais, gerais e locais farão com que cada empresa 
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implemente práticas diversas ou específicas, porém sempre referentes a um dado 

modelo." 

Neste trabalho, desenvolve-se um modelo a ser utilizado para a gestão de empresas de 

revestimentos cerâmicos. Nesse sentido, o modelo proposto poderá ser utilizado pela 

organização como um ideal a ser atingido ou como uma referência, na qual ela se 

espelhará para dar coerência às práticas utilizadas no gerenciamento de seu sistema 

produtivo. 

7.1. Proposição do Modelo de Gestão 

O modelo a ser proposto é direcionado a empresas fabricantes de revestimentos 

cerâmicos. Essas empresas guardam entre si similaridades relativas ao tipo de produto e 

de processo, mas apresentam muitas particularidades relativas ao sistema de 

administração, à cultura, ao porte, ao conhecimento tecnológico, à forma de atuação no 

mercado, etc. 

Essas características do objeto de estudo exigem que o modelo de gestão seja específico, 

uma vez que é destinado a empresas pertencentes a um mesmo setor industrial, e ao 

mesmo tempo genérico, para poder ser aplicado em empresas com características 

distintas. 

A proposição . é que o modelo seJa fundamentado em dois principais aspectos. 

Considera-se que para uma empresa alcançar bons resultados no longo prazo, isto é, 

ampliar os seus negócios, aumentar sua participação no mercado e proporcionar bons 

rendimentos a seus acionistas, são necessários uma estratégia bem definida e um 

sistema de operações eficaz. 

Deve-se lembrar que, neste trabalho, conforme descrito no Capítulo 2, considera-se 

como estratégia: o conjunto de planos que orienta o comportamento da organização para 

se atingir determinados fins; o padrão de ações desenvolvidas pela organização ao longo 

de um período de tempo; o posicionamento de mercado adotado pela organização. Já 

para o conceito de eficácia operacional, conforme apresentado no Capítulo 6, utiliza-se 

definição de SLACK et al. (1997), para quem a função produção_ na organização 

(reunião de recursos destinados à produção de seus bens e serviços) é eficaz se utilizar 
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eficientemente seus recursos e produzir bens e serviços de maneira que satisfaça a seus 

consumidores. 

Os dois elementos são fundamentais, ou seja, não adianta a empresa empenhar-se em 

melhorar o seu sistema de operações utilizando um conjunto de técnicas e conceitos já 

amplamente conhecido e divulgado - manufatura celular, computer integrated 

manufacturing (CIM), just in time (TIT), total quality management (TQM), lean 

manufacturing, controle estatístico de processo (CEP), benchmarking etc - e não ter 

uma estratégia bem elaborada. O contrário também é verdadeiro, ou seja, a empresa não 

deve despender enormes esforços definindo sua estratégia e não dar atenção à maneira 

como desempenha as diversas atividades necessárias ao desenvolvimento, fabricação, 

comercialização, distribuição e assistência ao cliente. 

Dessa forma, entende-se que a competitividade da empresa é fortemente influenciada 

por esses dois principais elementos, como pode ser observado na figura 7.1, e o sistema 

de gestão deve ser desenvolvido tendo esta referência. 

COMPETITIVIDADE 

ESTRATÉGIA EFICÁCIA OPERACIONAL 

Figura 7.1. Fatores de competitividade. 

O modelo de gestão proposto é constituído por quatro principais componentes, ou seja, 

estratégia competitiva e prioridades competitivas, elementos estruturais, elementos de 

gestão e resultados da organização, conforme figura 7 .2. 

O primeiro componente representa o posicionamento da empresa no mercado, seus 

planos de atuação para os próximos cinco a dez anos e as prioridades competitivas 

originárias da estratégia. O segundo está relacionado com o projeto das instalações 

industriais e escolhas tecnológicas relativas a processos. O terceiro é responsável pelo 

gerenciamento do processo produtivo e, finalmente, o quarto componente avalia o 
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resultado global da organização, fruto da combinação do posicionamento de mercado e 

da eficácia com que as atividades estão sendo gerenciadas. 

' 

' 
Figura 7.2. Principais componentes do modelo de gestão. 

É importante destacar que a abordagem é sistêmica, ou seja, que as diversas partes estão 

estreitamente correlacionadas e qualquer ação relativa a um componente deve ser 

tomada tendo como referência o todo. A seguir, descrevem-se os quatros componentes 

do modelo, iniciando-se pela estratégia competitiva. 

7 .2. Estratégia Competitiva e Prioridades Competitivas 

A estratégia competitiva é o primeiro componente do modelo a ser apresentado. Isso se 

deve ao fato de estar representada na estratégia competitiva a forma como a empresa se 

relaciona com o ambiente externo, o que é fundamental para o sucesso de seus 

empreendimentos. 

A formulação da estratégia competitiva é feita a partir de uma completa compreensão 

dos diversos elementos (componentes) que fazem parte do ambiente econômico no qual 

a empresa atua. Mais precisamente, é fundamental uma perfeita compreensão do modo 

como ocorre a competição entre as empresas pertencentes a uma mesma indústria, como 

podem ser ameaçadas por novos concorrentes que venham a participar do mercado ou 

por empresas de outras indústrias que possam ofertar produtos substitutos e, também, 

compreender o poder dos clientes e dos fornecedores na cadeia produtiva. Além disso, é 

necessário que a empresa avalie suas potencialidades e fraquezas diante da 

concorrência. 



286 

A partir das avaliações externa e interna da empresa, define-se a estratégia competitiva 

que, conforme PORTER (1996), significa criar uma posição exclusiva e valiosa, 

envolvendo um diferente conjunto de atividades. Entendem-se as atividades como as 

tarefas necessárias para a criação, produção, venda e entrega dos produtos ou serviços 

aos clientes. 

O posicionamento assumido por uma empresa pode ser caracterizado através do 

conceito de Estratégias Competitivas Genéricas - liderança em custo, diferenciação e 

foco- introduzido por POR TER (1986) e já abordado no capítulo dois deste trabalho. 

Em artigo mais recente, POR TER ( 1996) utiliza outras três classificações para 

caracterizar as posições estratégicas das empresas. Na primeira, o posicionamento é 

baseado na produção de um subconjunto de produtos ou serviços de um setor, 

denominado de "posicionamento baseado na variedade". Um segundo critério utilizado 

para o posicionamento é atender a maioria das necessidades de um especifico grupo de 

clientes, originando o "posicionamento baseado nas necessidades". Finalmente, o 

terceiro critério é o da segmentação dos clientes de acordo com as modalidades de 

acesso, denominado de "posicionamento baseado no acesso". Neste terceiro tipo de 

estratégia, a segmentação é feita em função da geografia, ou do porte do cliente, ou de 

qualquer outro parâmetro que exija um conjunto de atividades diferentes para atingir os 

clientes desejados. 

Em um mesmo setor, as empresas podem utilizar-se de estratégias competitivas 

diferentes, ou, de outro modo, podem posicionar-se de maneiras distintas visando 

diferenciar -se de seus concorrentes e atender a um segmento específico de mercado ou 

mesmo a uma ampla variedade de clientes. A pesquisa de campo apresentada no 

capítulo anterior ilustra esta afirmação: no caso das doze empresas estudadas, 

pertencentes ao setor de revestimentos cerâmicos, foram identificados cinco grupos 

estratégicos diferentes. Ainda assim, dentro de um mesmo grupo existem 

particularidades no posicionamento que cada empresa escolheu. 

O fundamental do posicionamento é escolher as atividades que ela realizará e o que a 

diferenciará de seus concorrentes. Ainda segundo POR TER (1996), a escolha do 

posicionamento exclusivo não garante uma posição competitiva sustentável, ou seja, 

não é suficiente para proteger a empresa de outras que possam se reposicionar no 
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mercado ou daquelas que têm uma posição vacilante entre diferentes posicionamentos. 

É fundamental que as empresas realizem trade-offs em relação a outros 

posicionamentos e se preocupem com a compatibilidade entre as atividades. 

A realização de trade-offs é necessária para que a empresa defina o que não deve fazer. 

Certas atividades são incompatíveis ou conflitantes, exigindo da empresa a opção por 

apenas uma, para um dado posicionamento. Assim como definir quais atividades 

realizar é importante, definir quais não realizar também é fundamental para a estratégia. 

A compatibilidade entre as atividades também é fundamental, uma vez que o 

posicionamento não é definido apenas pela escolha das atividades a serem realizadas, 

mas também pela forma como elas se relacionam umas com as outras. A estratégia é 

resultado da combinação das diversas atividades, o todo é mais importante que qualquer 

parte individual e a vantagem competitiva é resultado da totalidade do sistema de 

atividades. Assim sendo, a compatibilidade traz inúmeros beneficios para a empresa em 

custos e em diferenciação, além de tomar muito mais dificil a cópia do posicionamento 

por parte de qualquer competidor. 

ANSOFF (1990) também destaca que, para a estratégia competitiva ser bem sucedida, é 

fundamental que exista compatibilidade entre os componentes. Uma empresa que busca 

a diferenciação de produto através da inovação não poderá ao mesmo tempo buscar a 

diferenciação de mercado via menor preço. 

Dessa forma, a compreensão da estratégia como um sistema constituído por diversas 

atividades exige, segundo PORTER (1996), que a estrutura organizacional, os sistemas 

e os processos de uma empresa sejam específicos em relação à estratégia. 

Skinner, argumentando a favor da importância da produção para o sucesso da 

organização, também destaca a existência de especificidades entre a estratégia e o 

desenho do sistema produtivo. Para SKINNER (1985, p. 57), "a estratégia competitiva 

de uma empresa, em um determinado tempo e espaço particular, exige que a política da 

manufatura seja especificamente projetada para atender as necessidades definidas no 

mvel estratégico." 

Assim, a estratégia competitiva, ao mesmo tempo em que define como a empresa 

buscará atender as necessidades de seus clientes e diferenciar-se de seus concorrentes, 
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também sinaliza à organização quais as competências necessárias para suportar um 

determinado posicionamento. A estratégia atua como um direcionador das ações 

administrativas da empresa, voltadas tanto para os clientes internos quanto para os 

externos, podendo ser desdobrada em prioridades que, por sua vez, podem sofrer outros · 

desdobramentos, sendo utilizados como indicadores de desempenho, ou medidas de 

eficácia de processos chave e também de medidas de alinhamento entre a estratégia e o 

sistema administrativo. 

Conforme já se destacou no capítulo dois, a estratégia competitiva define algumas 

tarefas para o sistema de produção que podem ser traduzidas em ·prioridades 

competitivas. Segundo GARVIN (1993, p. 87), "embora todas as prioridades sejam 

importantes, a empresa deve escolher quais enfatizar e quais simplesmente ·manter em 

um nivel aceitável, sem o que não conseguirá desenvolver uma superioridade 

competitiva." . 

Cada prioridade competitiva ainda pode ser desdobrada oferecendo um interessante 

referencial para a gestão do sistema produtivo, em consonância com a estratégia de 

negócio (competitiva) da empresa. Tendo como referência os trabalhos de SKINNER 

(1969), SKINNER (1985), HAYES e WHEELWRIGHT (1984), HAYES e 

WHEELWRIGHT e CLARK (1988), LEONG, SNYDER e WARD (1990), GARVIN 

(1993), SLACK (1993), :MILLS, PLATTS e GREGORY (1995), WHEELWRIGHT e 

BOWEN (1996), escolheram-se seis dimensões competitivas para fazer parte do modelo 

proposto: Custo, Qualidade, Flexibilidade, Serviço, Entrega e Velocidade. A seguir, 

apresentam-se as prioridades e uma proposição de desdobramento das mesmas. 

Custo 

Essa prioridade apresenta indicações relativas aos custos de um determinado produto, 

ou conjunto de produtos, e, por conseqüência, ao preço pelo qual o produto poderá ser 

ofertado aos clientes. 

A estratégia competitiva tradicional utilizada por diversas empresas em diferentes 

indústrias, predominante durante a primeira metade do século XX, foi caracterizada pela 

busca de uma participação dominante no mercado através da fabricação em massa de 
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produtos padronizados a baixo custo. O baixo custo pennitia às empresas praticarem 

preços reduzidos, sendo este o fator fundamental de competitividade. 

A partir da segunda metade do século XX, a saturação de determinados mercados e o 

desenvolvimento tecnológico fizeram com que houvesse um acirramento da 

concorrência entre as empresas. Em conseqüência, surgiram outras estratégias nas quais 

nem sempre o baixo preço é fator fundamental. A qualidade do produto, refletida nas 

dimensões descritas por GARVIN (1984), por exemplo, passou a ser, em muitos casos, 

o principal fator diferenciador que procura seduzir o cliente, e não mais simplesmente o 

preço. 

Evidentemente que o preço não deixou de ser um elemento importante na escolha do 

cliente, mas, atualmente, mais do que no passado, divide sua relevância com outros 

fatores de que a empresa se utiliza para atrair a atenção dos clientes como a qualidade, 

os serviços e a promoção. Além disso, a sensibilidade da demanda em relação ao preço 

depende do segmento de mercado a que o produto é direcionado, portanto, sua 

relevância é variável. 

Tornando como referência o cliente, ou o usuário de um produto, este avalia o custo do 

produto não apenas pelo valor pago no ato da compra, mas também pelo gasto ao longo 

do período de utilização do produto, podendo ser representado, de acordo com 

GARVIN (1993), pela somatória de três elementos: 

• Custo inicial- representa o preço ou o custo de um produto comprado; 

• Custo operacional - é o custo de uso de um produto ao longo de sua vida útil; e 

• Custo de manutenção - é o custo de manter um produto ao longo de sua vida. 

O custo total, representado pelo somatório dos três elementos descritos anteriormente, é 

fundamental para a competitividade da empresa e, portanto, a gestão do sistema 

produtivo deve estar orientada para atender os padrões de custo (preço) exigidos pela 

estratégia competitiva desejada. 
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Qualidade 

A compreensão da qualidade como um fator estratégico para a competitividade da 

empresa não é recente. Já há algumas décadas, empresas vêm utilizando a qualidade de 

seus produtos como um fator de diferenciação em relação à concorrência, existindo na 

literatura diversos relatos de sucesso de mercado originário dessa abordagem. O 

exemplo das empresas japonesas talvez seja o mais conhecido, especialmente a atuação 

dos fabricantes de automóveis no mercado norte americano. Entretanto, os exemplos 

não se limitam apenas ao setor automobilístico, atingem outros setores como, por 

exemplo, a indústria de eletroeletrônicos e a siderurgia. 

PETERS (1989, 67) descreve que uma pesquisa realizada por pesquisadores do SPS 

(Strategic Planing. Institute - entidade independente de pesquisa de Cambridge, 

Massachusetts ), utilizando o PIMS (Proft lmpact of Market Strategy - banco de dados 

que contém informações confidenciais de mais de 3000 unidades de negócios, 

representando todos os setores da economia americana) mostrou que a alta participação 

de mercado de fato traz lucro; entretanto, uma participação sustentável tem origem 

naquilo que os pesquisadores chamam de "qualidade relativa percebida do produto ou 

serviço". Qualidade "relativa" está relacionada aos concorrentes e "percebida" significa 

a forma como é vista pelos olhos dos clientes. Os pesquisadores ainda afirmam que a 

qualidade relativa é o fator isolado que mais afeta o desempenho de uma unidade de 

negócio, e suas mudanças têm um efeito muito mais forte na participação de mercado, 

que as alterações de preço, por exemplo. 

Assim, a qualidade é um fator de competitividade muito importante podendo ser 

compreendida e trabalhada de diferentes maneiras, como pode ser observado pela 

proposição feita a seguir, selecionada a partir da proposição de GARVIN (1993). 

• Desempenho - representa as características primárias de operação de um 

produto ou serviço; 

• Características - são os atributos secundários de um produto ou serviço; 

• Confiabilidade - está relacionada à probabilidade de um produto ou sefVlço 

falhar durante um específico período de tempo; 
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• Conformidade - é o grau em que um produto ou serviço reúne os padrões 

preestabelecidos em projeto; 

• Durabilidade - está relacionada ao número de vezes que um produto pode ser 

usado antes de deteriorar-se fisicamente ou não ser viável economicamente 

repará-lo; 

• Nível de serviço - depende da velocidade, da cortesia e da competência dos 

reparos; 

• Estética - relaciona-se à aparência, ao sentimento, ao gosto, ao cheiro e ao som 

de um produto ou serviço; e 

• Qualidade percebida - representa o impacto da marca, a imagem da empresa e a 

propaganda. 

Dessa forma, a estratégia competitiva acena para quais parâmetros relativos à qualidade 

devem ser trabalhados de forma mais intensa pela empresa. Se a estratégia estiver 

direcionada para um amplo mercado, oferecendo produtos padronizados a baixo custo, 

certamente a conformidade será um parâmetro muito valorizado, enquanto a qualidade 

percebida ou as características nem tanto. As dimensões devem ser selecionadas de 

modo a atender às necessidades do mercado alvo. 

Flexibilidade 

O conceito de flexibilidade, de maneira geral, está relacionado à capacidade de a 

empresa atender rapidamente às flutuações de mercado, mantendo os padrões atuais ·de 

custo. SLACK (1993) associa flexibilidade à habilidade de mudar, de fazer algo 

diferente. 

PARK e SON (1988) afirmam que o fator-chave que possibilita uma rápida resposta ao 

mercado é a capacidade de o sistema produtivo implementar as mudanças requeridas em 

volume e mix de produtos. Entretanto, uma melhor compreensão do significado de 

flexibilidade·· exige um detalhamento de algumas de suas dimensões que, segundo 

GARVIN (1993), podem ser as segumtes: 
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• Flexibilidade de produto - é a velocidade com que novos produtos são 

projetados, produzidos e introduzidos no mercado; é a habilidade para projetar 

um produto para um cliente particular; ou ainda a capacidade de modificar os 

produtos existentes para atender necessidades especiais; 

• Flexibilidade de volume - representa a habilidade de vanar o volume de 

fabricação de um produto particular para atender a solicitações do mercado e, 

também, a velocidade com que novos processos de manufatura podem variar a 

produção, de uma pequena para uma grande escala; e 

• Flexibilidade de processo - representa a capacidade de fabricar uma variedade 

de produtos sem modificar as instalações existentes; a habilidade de ajustar as 

mudanças no mix de produtos ao longo do tempo; o grau com que a seqüência de 

fabricação ou de montagem pode ser alterada para atender determinada 

necessidade; a habilidade para acomodar variações ou substituições de matérias

primas; e a habilidade em modificar a ordem na qual as partes são alimentadas 

no processo de manufatura. 

Estratégias diferentes exigem maior ou menor flexibilidade do sistema produtivo, ou 

ainda, ênfase em diferentes dimensões da flexibilidade conforme as apresentadas 

anteriormente. 

Serviço 

Os serviços oferecidos ao cliente representam uma forma de diferenciação muito 

utilizada pelas empresas atualmente. Qualquer que seja a estratégia competitiva, um 

conjunto de produtos e serviços é colocado no mercado para atender as necessidades 

dos clientes. O sucesso da empresa requer uma correta determinação dos serviços 

desejados em consonância com a estratégia competitiva adotada. A seguir, descrevem

se algumas das principais dimensões relacionadas aos serviços prestados ao cliente a 

partir da proposição de GARVIN (1993). 

• Substituição de produtos - relacionada à rapidez da substituição de produtos 

defeituosos; 
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• Resolução de problemas - representa a habilidade em assistir os clientes na 

resolução de problemas; 

• Apoio às vendas - refere-se à habilidade de melhorar as vendas por meio de 

informações sobre o produto que a empresa está vendendo; e 

• Informação - representa a habilidade de fornecer dados a respeito de 

desempenho dos produtos, parâmetros de processo e custos para grupos internos 

à organização, como P&D, e para clientes que utilizam os dados para melhorar o 

produto ou a sua operação. 

Entrega 

A entrega do produto é uma prioridade competitiva importante para a garantia da 

satisfação do cliente e, se bem planejada, um valioso recurso a ser utilizado pelas 

empresas visando à diferenciação de seus concorrentes. A entrega implica diversas 

atividades a serem desenvolvidas pela própria empresa fabricante ou por terceiros 

contratados. Algumas das dimensões da prioridade entrega, também selecionadas a 

partir da proposição de GARVIN (1993), são as seguintes. 

• Precisão - se os itens corretos foram entregues nas quantidades certas; 

• Confiabilidade de entrega - está relacionada à probabilidade de entregar o 

produto na quantidade correta e na data acordada; 

• Acesso à informação - representa o grau com que as informações a· respeito do 

transporte estão disponíveis em tempo real; 

• Qualidade - a condição do produto após o transporte; 

• Flexibilidade de transporte - representa a habilidade de modificar o roteiro de 

entrega para atender a uma circunstância especial; e 

• Facilidade de retomo - a disposição de absorver os custos de retomo de um 

produto e a velocidade com que os retornos são processados. 
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Velocidade 

Em um ambiente competitivo como o atual, o tempo se tomou um elemento 

fundamental para a competitividade, seja qual for a estratégia adotada. Para SLACK 

(1993), tempo é valor, pois possibilita a redução de custos para a operação e 

proporciona beneficios ao consumidor. Dessa forma, as empresas têm procurado 

administrá-lo da melhor maneira possível, visando obter vantagem competitiva sobre 

seus concorrentes. 

A administração do tempo e as vantagens obtidas através da velocidade envolvem, 

ainda segundo SLACK (1993), todo o ciclo do fluxo de produção, ou seja, o 

desenvolvimento de produtos, o processamento dos pedidos, a compra de materiais e 

componentes, a produção e a entrega. A seguir, apresenta-se uma das possibilidades de 

desdobramento da prioridade velocidade. 

• Velocidade de entrega - o tempo decorrido entre a emissão do pedido e a 

entrega do produto ao cliente; 

• Facilidade de emissão de pedidos- está relacionada à maneira como a empresa 

recebe ordens (eletronicamente ou não) e informa os itens que estão em estoque; 

• Flexibilidade de emissão de pedidos - refere-se à existência, ou não, de 

tamanhos mínimos para a emissão de pedidos e seleção de itens para um dado 

pedido; 

• Disponibilidade - é a probabilidade de um item estar em estoque no momento da 

emissão do pedido; 

• Facilidade de emissão de ordens - a maneira como a empresa gera as ordens de 

fabricação e as incorpora ao sistema de planejamento e controle da produção 

para programação de atividades; 

• Velocidade de fabricação - a capacidade de o sistema de produção cumprir as 

ordens de produção no que diz respeito a prazo, quantidade e qualidade; 

• Velocidade de compra - agilidade da empresa para suprir o sistema de produção· 

com matenais e componentes adquiridos junto a fornecedores. 
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A estratégia competitiva, ou melhor, o posicionamento estratégico de uma empresa deve 

ser definido e moldado para extensos horizontes de tempo. PORTER (1996) defende 

que as posições estratégicas devem ter um horizonte de uma década ou mais e não 

apenas de um único ciclo de planejamento. Apenas desta forma a empresa conseguirá 

ser bem sucedida em suas intenções, uma vez que a continuidade possibilita a melhoria 

da eficácia na realização das atividades individualmente e o aumento das 

complementaridades entre as atividades, resultando em uma maior sustentabilidade por 

parte da empresa proporcionada por sua estratégia. 

O fato de o posicionamento ser definido para longos horizontes de tempo não significa 

que, em prazos mais curtos, a empresa não deva estar revisando os planos e reavaliando 

metas e objetivos. Ao contrário, periodicamente, anualmente, por exemplo, ela deve 

estar analisando o seu desempenho no mercado e seus resultados financeiros, e 

definindo ações relativas à linha de produto, a melhorias em relação às prioridades 

competitivas (qualidade, custo, flexibilidade, serviço, entrega e velocidade), ao 

desenvolvimento de diferentes tipos de relacionamento com clientes ou fornecedores e, 

também, a possíveis mudanças tecnológicas de produto ou processo que possam mudar 

de maneira significativa a indústria à qual a empresa pertence. 

O que deve ser evitado é o vacilo em relação à posição competitiva, ou seja, a empresa 

precisa ter um posicionamento bem definido, é necessário dar-se um tempo adequado 

para que o sistema de gestão possa realizar com perfeição as atividades e possibilitar 

que a empresa e seus produtos possam ser facilmente identificados e, desta forma, estar 

atendendo as necessidades dos clientes. 

A figura 7.3 ilustra os comentários realizados anteriormente. A partir de uma série de 

decisões tomadas pela empresa relativa a um conjunto de dimensões, selecionadas a 

partir da proposição de PORTER (1986), define-se a estratégia competitiva ou o seu 

posicionamento adotado no mercado. O posicionamento pode ser caracterizado através 

das estratégias competitivas genéricas, definidas por PORTER (1989) como sendo: 

Liderança em Custo, Diferenciação, Foco (Custo/ Diferenciação). A estratégia escolhida 

pode, então, ser traduzida em prioridades competitivas ou, de outra maneira, em tarefas 

a serem cumpridas pelo sistema de produção em termos de Custo (C), Qualidade (Q), 

Serviço (S), Flexibilidade (F), Entrega (E) e Velocidade (V). 
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A estratégia estando bem definida e seu desdobramento em prioridades competitivas 

tendo sido realizado, devem-se definir os elementos estruturais e de gestão do sistema 

produtivo, capazes de viabilizar a operacionalização das atividades que suportam tal 

estratégia. Como já se destacou, a competitividade da empresa e, portanto, o seu sucesso 

no mercado, depende da correta definição do posicionamento e da eficácia com que são 

realizadas as atividades necessárias ao projeto, fabricação, venda, distribuição e serviços 

pós-venda. 

A seguir, descrevem-se os componentes e os tipos de decisões relacionadas ao que se 

está denominando de elementos estruturais. 
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Figura 7.3. Estratégia competitiva e prioridades. 
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7 .3. Elementos Estruturais 

O segundo componente do modelo tem origem nas proposições de SKINNER (1969) e 

HAYES e WHEELWRIGH (1988), relativas às áreas de decisão. Os elementos 

estruturais do sistema de produção, fundamentais para viabilizar a estratégia 

competitiva pretendida, podem ser agrupados em quatro categorias pnnctprus: 

capacidade, instalações, tecnologia de produto e processo e integração vertical. 

A capacidade do sistema de produção é um dos primeiros elementos a ser definido no 

projeto do sistema produtivo, e a referência para essa decisão é a estratégia competitiva 

adotada. Uma empresa que opte por competir em custos em um amplo mercado 

geográfico, como é o posicionamento de algumas empresa do setor mostrado pela 

pesquisa de campo apresentada no capítulo anterior, deve operar com um volume de 

produção significativamente alto para se aproveitar dos beneficios da escala e realizar 

um lucro satisfatório, uma vez que a margem no segmento de baixa renda é pequena. 

Por outro lado, a empresa que optar por focar sua atuação em um segmento específico 

de mercado, oferecendo uma ampla variedade de produtos com alto valor agregado, 

poderá atuar com volumes pequenos, pois as economias de escala já não são tão 

fundamentais e a margem de lucro no segmento alvo é significativamente ampla. 

Baseado no volume de produção em que a empresa deverá operar, é necessário definir o 

número de plantas a ser utilizado para produzi-lo. Na situação em que a empresa atuará 

com várias plantas, é necessário determinar a distribuição geográfica delas. Um 

tradicional tradeo.ff relativo à localização é: instalar a planta próximo ao mercado 

consumidor, ou próximo às fontes de matéria-prima. Também é necessário definir se as 

plantas serão focadas erri produtos ou em.processos. 

No que diz respeito às tecnologias de produto e de processo, a administração precisa 

selecionar um produto e um processo que estejam afinados com a estratégia competitiva 

da empresa. A tecnologia de produto deve ser escolhida visando ao atendimento das 

necessidades dos clientes e à capacidade tecnológica possuída pela empresa. A 

definição da tecnologia de produto deve ser feita em conjunto com a tecnologia de 

processo considerando não apenas os aspectos tecnológicos, mas também os 

econômicos. A escolha do processo, por sua vez, é fator determinante da seleção das 
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máquinas e equipamentos de produção, do arranjo fisico dos equipamentos, dos 

sistemas de manuseio de materiais, do grau de automação e da forma de ligação entre as 

plantas. 

Finalmente, o quarto elemento estrutural diz respeito ao grau de verticalização que a 

empresa irá adotar. Mais especificamente, deve-se definir o que deverá ser fabricado 

internamente, o que deverá ser adquirido junto a terceiros e qual a atuação da empresa 

no que diz respeito à distribuição e venda do produto. 

A cadeia de produção e comercialização de um produto envolve diversas atividades 

como: produção de matérias-primas (naturais ou não), fabricação de equipamentos, 

desenvolvimento de projetos de produtos, desenvolvimento de projetos de processos, 

fabricação de partes ou componentes, produção ou simplesmente a montagem do 

produto final, vendas do produto no atacado e no varejo, assistência técnica, etc. 

O estudo empírico mostrou que existem empresas com diferentes graus de 

verticalização, tanto para frente como para trás na cadeia produtiva. Algumas possuem 

jazida mineral, outras adquirem todas as argilas junto a terceiros, algumas têm designers 

e engenheiros de projeto, outras preferem adquirir os designes e os projetos de 

processos junto a terceiros. Uma unanimidade nas empresas estudadas é a distribuição, 

que é feita por terceiros. 

Na comercialização, observam-se atuações também diferentes: algumas empresas têm 

se verticalizado para frente na cadeia utilizando-se de lojas próprias para venda aos 

consumidores finais, outras possuem lojas de varejo franqueadas, enquanto outras têm 

como política não realizar qualquer tipo de comercialização para o consumidor final. As 

decisões tomadas nesse âmbito, assim como as anteriores, são fundamentais para a 

viabilidade da estratégia competitiva e da eficácia operacional. A figura 7. 4 ilustra os 

elementos estruturais do modelo proposto. 

Definidos os elementos estruturais, apresenta-se a seguir o que se denominou de 

elementos de gestão do modelo proposto. 
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ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

Capacidade Instalações 

• Volume de produção N° de plantas 
Localização: próximo ao 

mercado consumidor 
ou às matérias-primas 

• • Tecnologia de Produto e 
de Processo. Integração Vertical 

Produto e Processos • Matérias-primas 
Máquinas e equipamentos Componentes 
Grau de automação Distribuição 

Comercialização 

Figura 7. 4. Elementos estruturais. 

7 .4. Elementos de Gestão 

Os elementos de gestão, inspirados nos conceitos e técnicas da qualidade total, são 

desenvolvidos tendo como base alguns princípios. Esses princípios fundamentam o 

sistema de gestão oferecendo aos administradores uma referência para as políticas que 

venham a ser traçadas e as ações que serão desenvolvidas pela organização. 

7 .4.1. Princípios· 

A proposição desse modelo é que a gestão seja desenvolvida com base nos seguintes 

princípios: "total satisfação dos clientes" e "melhoria contínua dos produtos e 

processos". 

• 
c::-:t 

I 
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Total satisfação dos clientes 

O cliente é, sem dúvida alguma, o fator mais importante para qualquer empresa; afinal, 

sem clientes que comprem seus produtos, a empresa não tem razão de existir. Estando a 

estratégia competitiva definida, já se determinaram o segmento de mercado alvo e as 

formas de atingi-lo, sendo requerido, posteriormente, estar atento às práticas 

operacionais necessárias para satisfazer aos clientes. 

A satisfação do cliente está associada ao fornecimento de um produto ou serviço que 

atenda suas necessidades superando as expectativas iniciais em relação às possibilidades 

oferecidas pela empresa em questão. Um cliente satisfeito certamente voltará a fazer 

negócio com a empresa e servirá de meio de comunicação dos produtos ou serviços da 

empresa no mercado. 

Um cliente satisfeito toma-se leal à empresa e sua lealdade é fundamental para a 

continuidade dos negócios no longo prazo. Um relacionamento forte com um cliente -

um indivíduo ou uma empresa - é importante, pois facilita a transação, tomando-a mais 

previsível e eficiente. 

De acordo com REICHHELD (1996), um índice de retenção de clientes 

consistentemente alto pode criar vantagem competitiva, elevar o moral dos funcionários 

e gerar vantagen·s em termos de produtividade e de crescimento. Por outro lado, um 

índice de deserção expressivo significa que, em algum momento, o número de ex

clientes será maior que os atuais clientes, fazendo com que predomine no mercado uma 

imagem negativa da empresa. Sendo assim, qualquer ação no sentido de lançar novos 

produtos, melhorar a posição de preço ou tentar adquirir novos clientes será muito 

prejudicada, ou até mesmo impossível, independentemente dos esforços do 

departamento de marketing ou da criatividade de uma campanha publicitária. 

Melhoria contínua 

O ambiente no qual as empresas operam apresenta, de forma ininterrupta, modificações 

que são originárias de diferentes fontes: o desenvolvimento de novas tecnologias 

possibilitando a criação de novos produtos e/ou processos, a renovação periódica da 

linha de produtos das empresas participantes de um segmento industrial, estratégias de 
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mercado apoiadas na redução de custos ou no oferecimento de novos conjuntos de 

serviços, e a entrada de novos competidores. Enfim, existem muitas variáveis atuando 

no ambiente, mudando ou criando novas necessidades aos consumidores. 

A empresa que atua voltada para o mercado tem que estar atenta às mudanças ocorridas 

no ambiente e próxima aos clientes para tentar superar suas expectativas. Para isso, é 

necessário que ela esteja constantemente buscando melhorar seus produtos e serviços. 

Tendo esses dois principais princípios como referência, a empresa deverá desenvolver 

algumas ações que viabilizem a busca incessante da satisfação dos clientes. 

Fundamentalmente, é necessário que as práticas utilizadas viabilizem a criação de um 

ambiente favorável à adoção da qualidade como objeto central. A construção desse 

ambiente não ocorre em um curto espaço de tempo; ao contrário, os resultados são 

obtidos a médio e longo prazo, sendo originados de ações desenvolvidas em quatro 

áreas básicas: recursos humanos, ferramentas de melhoria, sistemas da qualidade e 

gestão de processos. 

7 .4.2. Gestão de pessoas 

Os funcionários são o ativo mais valioso de qualquer organização, e a criação de um 

ambiente favorável à melhoria contínua dos produtos e serviços só é possível por meio 

de um efetivo envolvimento das pessoas na melhoria dos diversos processos. É 

necessário que se busque a participação de todos os funcionários da empresa no 

programa de qualidade. Embora este objetivo seja dificil, deve-se procurar obter a 

participação efetiva do maior número de pessoas possível. 

Entre os principais autores da área de qualidade, Deming foi o primeiro a chamar a 

atenção para alguns aspectos relacionados à administração de recursos humanos. De 

outra maneira, Deming foi o primeiro autor dessa área a considerar os aspectos 

comportamentais como fundamentais para a gestão da qualidade. 

Deve-se destacar que as proposições apresentadas por Deming em seus princípios estão 

em consonância com o desenvolvimento teórico a respeito de dois temas de 

fundamental importância para a administração, que são: motivação e liderança. 
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Recorrendo aos princípios enunciados por Deming, é possível destacar os seguintes 

aspectos relativos à administração de recursos humanos importantes para qualquer 

sistema de gestão: 

Instituição de liderança 

Instituir liderança em uma organização significa reconhecer sua importância para o 

desenvolvimento do sistema de gestão da empresa e utilizá-la para substituir algumas 

práticas, que visam aumentar a produtividade do trabalho e a melhoria da qualidade dos 

produtos, mas que, na visão de DEMING (1990), têm um resultado contrário ao 

esperado. São as seguintes: 

a) Utilização de slogans, exortações e metas para melhoria da produtividade. 

Metas, como atendimento às especificações ou slogan como "zero defeito", não 

representam proposições de ação para os funcionários, mas pedidos da gerência por um 

resultado desejado: Estes artificios derivam do pressuposto da administração de que os 

funcionários poderiam, caso mostrassem maior zelo, melhorar a qualidade e a 

produtividade. Na verdade, muitos dos problemas têm origem no sistema e, portanto, 

não dependem apenas da disposição dos funcionários. 

Desta forma, cartazes e exortações com o sentido descrito acima geram frustrações e 

ressentimento. Anunciam aos operários que a administração não tem consciência das 

barreiras que se interpõem à realização profissional deles. 

b) Padrões de trabalho (cotas) na linha de produção 

Uma cota é um empecilho à melhoria da qualidade e da produtividade, e totalmente 

incompatível com a melhoria contínua. De acordo com GITLOW (1993), em um 

sistema de cotas os trabalhadores são envolvidos por problemas que estão fora de seu 

controle e são encorajados a produzir peças defeituosas para atingirem a cota. As 

conseqüências são muito ruins. 

O trabalho pago por peças é ainda pior do que os padrões de trabalho. O horista, 

trabalhando por peças produzidas, não demora a perceber que ganha seu salário 
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produzindo peças defeituosas e rejeites. A auto-realização e o orgulho pelo trabalho são 

totalmente desconsiderados com este tipo de procedimento. 

c) Administração por objetivos numéricos. 

Metas internas colocadas pela administração se tomam, na ausência de um método, 

meramente uma farsa. Suponha que uma empresa estabeleça como objetivo aumentar a 

produtividade em 3% no próximo ano ou as vendas em 10%. Uma flutuação na direção 

certa será interpretada como êxito, enquanto que uma flutuação na direção contrária 

colocará todas as pessoas da empresa à procura de explicações, o que resulta em mais 

problemas e em frustrações. 

A administração com base em objetivos numéricos representa uma tentativa de 

administrar sem conhecimento sobre o que fazer e, de fato, acaba resultando o que 

Deming chama de administração pelo medo. 

d) Avaliação anual de desempenho ou de mérito 

O sistema de avaliação anual ou de mérito priva as pessoas da gerência de seu direito ao 

orgulho pelo trabalho, pois destrói o trabalho em grupo, reduz a iniciativa ou a 

disposição de assumir riscos, reduz o nível de desempenho planejado de forma a 

aumentar suas chances de atingir os objetivos, pode obstruir o desempenho para criar 

uma reserva para o ciclo seguinte, aumenta a variabilidade de desempenho e enfoca o 

curto prazo. 

Se as funções de coordenação em uma organização forem exercidas por pessoas que 

têm as características de liderança desenvolvidas, os resultados, em todos os aspectos, 

serão muito melhores. 

De acordo com BURNS, citado por BERGAMINI (1994), a liderança deve ser definida 

como um processo de dupla direção entre líder e seguidor na qual ambos se elevem a 

níveis mais altos de motivação. O verdadeiro líder é aquele que é capaz de coordenar 

seguidores motivados e, além disso, consegue que as pessoas o sigam de maneira 

habitual sem se sentirem invadidas ou ameaçadas em sua identidade. Para 

BERGAMINI (1994, p. 92), "o líder eficaz seria aquele que atua junto ao liderado no 

sentido de facilitar-lhe o conhecimento de suas próprias necessidades e viabiliza o 

caminho do ser em estado de carência até os fatores de satisfação que complementem 
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suas necessidades".Já para DEMING (1990), o líder é uma pessoa capaz de ajudar as 

pessoas, melhorar o trabalho e também o lucro da empresa. 

Dessa forma, o líder deve ser uma pessoa com muita sensibilidade, que cultiva um 

relacionamento de estímulo mútuo e de elevação, mantém uma ligação estável e, 

portanto de longo prazo, e sua autoridade é baseada na habilidade de interagir e não no 

poder formal. 

Capacitação 

Partindo do princípio de que os funcionários são o mais importante recurso de uma 

organização e que o compromisso entre eles e a empresa deve ser de longo prazo, é 

fundamental que se invista na sua formação. Além disso, é necessário que os 

funcionários estejam sempre evoluindo para que a empresa consiga manter 

continuamente a melhoria de seus produtos e serviços. 

Deve-se destacar que os cursos e outras atividades desenvolvidas para a capacitação dos 

funcionários não devem ser oferecidos de maneira isolada ou sem coordenação. Ao 

contrário, é necessário que a empresa tenha um programa no qual cada atividade tenha a 

sua finalidade e seja oferecida de acordo com uma programação. 

Em relação ao programa de capacitação proposto, alguns aspectos merecem ser citados. 

O primeiro destaque diz respeito à sua abrangência, ou seja, o programa deve ser 

direcionado para todos os funcionários da empresa, independentemente do cargo ou da 

função que ocupam. Evidentemente que as atividades devem estar adequadas ao 

público. 

Em segundo lugar, o programa deve ter como objetivo a elevação da formação geral do 

indivíduo. Isso quer dizer que a formação deve estar direcionada tanto para os aspectos 

técnicos, específicos do trabalho do indivíduo, quanto para os aspectos relacionados à 

sua elevação enquanto cidadão. Explicitamente, seria recomendável que um programa 

de capacitação poss4Ísse: 

• cursos supletivos de primeiro e segundo graus para os funcionários que, por 

algum motivo, não concluíram essas etapas da vida escolar; dessa forma, a 

empresa estaria contribuindo para a sua formação geral; 
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• cursos de estatística e ferramentas da qualidade constituiriam outro conjunto de 

cursos importantes para o entendimento de procedimentos a serem utilizados na 

rotina de trabalho e em projetos de melhoria; e 

• cursos técnicos direcionados ao tipo de produto e processo utilizado pela 

empresa. Por exemplo, em uma empresa cerâmica poderiam ser oferecidos 

cursos sobre o processo de queima ou de esmaltação, ou ainda a respeito da 

conformação da massa. 

Ainda é importante que todos os funcionários tenham uma compreensão, mesmo que 

superficial, do mercado em que a empresa atua, de como ela se posiciona nesse 

mercado, quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos em relação à concorrência, 

que devem ser trabalhados. Também é relevante o fato de o funcionário ter 

entendimento da contribuição de sua função para a organização, e um programa de 

capacitação deve ter como objetivo ajudá-lo nessa compreensão. 

Um trabalhador que conheça bem o seu trabalho, que entende como a sua tarefa 

relaciona-se com as outras tantas existentes na empresa, que consegue compreender a 

atuação da empresa no mercado e o seu papel dentro da organização, certamente será 

um profissional mais preparado e capaz de contribuir satisfatoriamente para a melhoria 

constante da qualidade. 

Trabalho em equipe 

O trabalho em equipe é um importante elemento de gestão das empresas e, portanto, 

deve ser incentivado e operacionalizado. 

Muitas empresas, principalmente as grandes, possuem uma estrutura organizacional 

caracterizada pela utilização de departamentos e divisões. Essa forma de organização 

funcional, de acordo com GITLOW ( 1993 ), cria barreiras nas organizações e resulta na 

diminuição da qualidade e da satisfação dos clientes. Essas barreiras seriam: 

• dificuldades de comunicação entre pessoas de departamentos diferentes ou de 

níveis hierárquicos distintos; 
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• competição entre departamentos que podem priorizar seus objetivos em 

detrimento dos objetivos da organização; e 

• interpretações diferentes· aos problemas existentes gerando definição de 

prioridades diferentes. 

O trabalho em equipe, ou em comitês, que reúne um conjunto de pessoas que atuam em 

áreas distintas é uma iniciativa no sentido de romper essas barreiras, permitindo que seja 

alterada a forma tradicional de atuação funcional e favorecendo a definição de objetivos 
. . . 

orgaruzac10mus. 

De acordo com ISlllKA W A ( 1993 ), a prática administrativa adotada pelas empresas 

japonesas que utilizam equipes ou comitês formados por pessoas de diferentes funções é 

chamada de gerenciamento por funções cruzadas. Essa prática é uma forma de a 

empresa trabalhar transversalmente na organização sendo uma importante iniciativa no 

sentido da gestão por processos. 

7.4.3. Ferramentas de melhoria da qualidade 

Outro importante fator que contribui efetivamente para que a empresa possa 

operacionalizar a satisfação do cliente e a melhoria contínua da qualidade é o 

conhecimento e a ampla utilização dos métodos e das ferramentas da qualidade. 

O ciclo de Shewhart, ou de Deming, como preferem os japoneses, auxilia os 

administradores a melhorar constantemente os produtos e os processos buscando reduzir 

as diferenças entre as necessidades dos clientes e o desempenho do produto ou do 

processo. O ciclo é constituído por quatro etapas básicas: 

• Primeira etapa: planejar; 

• Segunda etapa: fazer; 

• Terceira etapa: conferir; 

• Quarta etapa: agir. 
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Inicialmente um plano é desenvolvido, a seguir é testado em escala reduzida para, 

posteriormente, os resultados (efeitos) serem conferidos (estudados) e as melhorias 

apropriadas realizadas. Implementadas as melhorias, um novo ciclo é realizado de 

maneira a se reduzirem as diferenças entre as necessidades dos clientes e o desempenho 

do processo. Esse ciclo é também conhecido como PDCA, com base nas iniciais das 

etapas escritas em inglês (Plan, Do, Check, Action). 

Em conjunto com o PDCA, uma série de métodos e ferramentas podem ser utilizados 

para auxiliar a melhoria da qualidade através da melhoria dos processos. De acordo com 

GITLOW (1993), os métodos e as ferramentas podem ser classificados em três grupos: 

ferramentas básicas, ferramentas gerenciais e as ferramentas avançadas. 

As ferramentas básicas são de fácil utilização e muito úteis no processo de melhoria, 

principalmente na etapa "Fazer" do ciclo PDCA. Essas ferramentas são as seguintes: 

Fluxograma, brainstorming e diagrama de causa e efeito (também chamado de diagrama 

de Ishikawa), folha de verificação, diagrama de Pareto e histograma, gráficos de 

controle, diagrama de dispersão e estratificação. 

As ferramentas gerenciais têm uso mais intenso nas atividades de planejamento das 

melhorias e são as seguintes: diagrama de afinidade, diagrama de inter-relacionamento, 

diagrama sistemático, diagrama de matriz, análise de dados de matriz, Análise PDPC 

(Process Decision Program Chart) e diagrama de setas. 

Finalmente, as chamadas ferramentas avançadas para o controle da qualidade são úteis 

para verificar a eficácia das medidas adotadas na etapa "Fazer" do ciclo PDCA. São as 

seguintes: projeto de experimentos, experimento de Taguchi, análise de regressão, 

análise multivariada e planos de amostragem. 

7 .4.4. Sistema da qualidade 

O sistema da qualidade, ou o sistema de garantia da qualidade, compreende um 

conjunto de atividades que a empresa deve realizar para garantir a qualidade do produto 

ou do serviço produzido. 

De acordo com MARTINS e TOLEDO (1998, p. 56), "as ações do sistema da qualidade 

devem ter como objetivo principal a formalização dos procedimentos de garantia da 



309 

qualidade, da organização, para a manutenção dos padrões de desempenho esperados, 

visando à previsibilidade da qualidade dos processos e dos produtos ou serviços." 

Dessa forma, o sistema da qualidade é um elemento básico para a obtenção de um 

padrão de qualidade especificado e, portanto, um componente fundamental do modelo 

de gestão proposto. Além disso, é também um elemento precursor para o 

desenvolvimento futuro de planos e ações de melhorias dos processos, pois não é 

possível melhorar a qualidade sem garantir a constância nos padrões atuais em que a 

empresa opera. 

Cada empresa pode desenvolver o seu próprio sistema, adequado às suas necessidades e 

às suas possibilidades e recursos. Entretanto, considerando-se que o Brasil é o quarto 

maior produtor mundial de revestimentos cerâmicos, que apenas dez por cento de sua 

produção é exportada e que existem excelentes possibilidades para a expansão da 

atuação das empresas brasileiras no mercado externo, recomenda-se a utilização do 

padrão das normas da série ISO 9000 como referência para o desenvolvimento do 

sistema da qualidade. 

A ISO (lnternational Organizacion for Standardization) é uma federação mundial que 

representa os organismos nacionais de normalização de cada país membro (o Brasil é 

representado pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas) e tem como 

objetivo o desenvolvimento da normalização com vistas a facilitar o comércio 

internacional de produtos e serviços. As normas ISO, além de terem um reconhecimento 

mundial, já são amplamente conhecidas e utilizadas no Brasil, principalmente em outros 

segmentos industriais, o que reforça a recomendação desse padrão para o sistema da 

qualidade das empresas do setor de revestimentos cerâmicos. 

A ISO 9000 é uma norma de gestão e garantia da qualidade que visa auxiliar o usuário 

na escolha de um parâmetro apropriado para o âmbito de atuação da empresa. Entre as 

normas a serem selecionadas estão a 9001, 9002 e 9003, que são modelos de sistemas 

de garantia da qualidade. 

A ISO 9001 é a mais completa, sendo recomendada a empresas que atuam no projeto, 

desenvolvimento, produção, instalação e assistência técnica. Esta norma é constituída 

por um conjunto de requisitos que estão sintetizados no quadro 7.1, conforme a NBR 

ISO 9001 (set./2000). 
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Quadro 7 .1. Requisitos do sistema da qualidade 
Requisitos Desdobramentos 

Sistema de gestão da qualidade Requisitos gerais 
Requisitos de documentação: 

• Generalidades 

• Manual da qualidade 

• Controle de documento 

• Controle de registros da qualidade 

Responsabilidade da alta Comprometimento da alta administração 
administração Foco no cliente 

Política da qualidade 
Planejamento: Objetivos da qualidade 

• Planejamento do sistema de gestão da qualidade 
Responsabilidade, autoridade e comunicação 

• Responsabilidade e autoridade 

• Representante da administração 

• Comunicação interna 
Análise critica pela administração 

• Generalidades 

• Entradas para análise critica 

• Saídas para análise critica 
Gestão de recursos Provisão de recursos 

Recursos humanos 

• Generalidades 

• Competência, conscientização e treinamento 
Infra-estrutura 

Ambiente de trabalho 
Realização do produto Planejamento da realização do produto 

Processos relacionados ao cliente 

• Determinação dos requisitos relacionados ao produto 

• Análise critica dos requisitos relacionados ao produto 

• Comunicação com o cliente 
Projeto e desenvolvimento 

• Planejamento do projeto e desenvolvimento 

• Entradas de projeto e desenvolvimento 

• Saídas de projeto e desenvolvimento 

• Análise critica de projetos e desenvolvimento 

• Verificação de projetos e desenvolvimento 

• Validação de projeto e desenvolvimento 

• Controle de alterações de projeto e desenvolvimento 
Aquisição 

• Processo de aquisição 

• Informações de aquisição 

• Verificação do produto adquirido 
Produção e fornecimento de serviço 

• Controle de produção e fornecimento de serviço 

• Validação dos processos de prod. e fornec. de serviços 

• Identificação e rastreabilidade 

• Propriedade do cliente 

• Preservação de produto 
Controle de dispositivos de medição e monitoramento 

Medição análise e melhoria Generalidades 
Medição e monitoramento 

• Satisfação dos clientes 

• Auditorias internas 

• Medição e monitoramento de produtos 
Controle de produto não-<:onforme 
Análise de dados 
Melhorias 

• Melhoria contínua 

• Ações corretivas 

• Ações preventivas 

Fonte: Adaptado de ABNT- Projeto NBR ISO 9001 (set./2000). 
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Existe também a ISO 9004, que é uma norma constituída por um conjunto de critérios a 

ser seguido para o desenvolvimento de um sistema da qualidade próprio. Tanto a ISO 

9000 quanto a 9004 têm uso interno e, portanto, não são sujeitas a auditorias para 

certificação. 

Finalmente, completando os elementos de referência para gerenciamento das atividades 

produtivas, tem-se a gestão de processos. A eficácia com que as atividades são 

realizadas e a qualidade dos produtos ou serviços de uma empresa é resultado da 

qualidade dos processos para gerá-los. Assim, a qualidade de um produto vendido a um 

cliente depende da pesquisa de mercado realizada, do projeto desenvolvido, do 

planejamento da produção, dos insumos e componentes comprados, do processo de 

fabricação e finalmente da distribuição do produto ao cliente final. Enfim, a gestão dos 

processos é fundamental para se atingir o nível de eficácia esperado na produção de um 

produto com a qualidade desejada pelo consumidor. 

A seguir, apresenta-se uma breve discussão de aspectos relativos à gestão de processos 

que envolvem a proposição apresentada pelo modelo. 

7 .4.5. Gestão de processos 

A maioria das empresas possui uma estrutura organizacional funcional constituída por 

divisões ou departamentos relacionadas às funções de Marketing, Finanças, Produção, 

Recursos Humanos, Engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento. De acordo com 

GARVIN (1998), esta forma de organização resulta em um isolamento dos 

departamentos, em uma pobre coordenação das atividades e em uma limitada 

comunicação lateral. Uma maneira de se buscar eliminar esses problemas, ou pelo 

menos reduzi-los, é instituir iniciativas, como a proposição japonesa, de administração 

por funções cruzadas, ou a gestão por processos. 

A gestão ou a administração por processo tem sido apresentada por diversos autores 

como uma maneira efetiva de se melhorar os processos e, em conseqüência, os produtos 

e os serviços oferecidos aos clientes. Antes de se caracterizar melhor o que venha a ser a 

gestão por processo, é necessária uma compreensão do que vem a ser considerado um 

processo. Algumas definições apresentadas por importantes pesquisadores desse tema 

são as seguintes: 
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"Um processo é simplesmente um conjunto de atividades estruturadas e medidas 

destinadas a resultar num produto especificado para um determinado cliente ou 

mercado." DAVENPORT (1994, p. 6). 

"Um processo pode ser definido como uma coleção de tarefas e atividades que, juntas -

e somente juntas - transforma insumos em produtos." GAR VIN ( 1998, p. 3 3). 

"Processos são definidos como uma série de atividades inter-relacionadas que, em 

conjunto, produzem valor ao cliente." RENSBURG (1998, p. 217). 

"Um processo é uma série sistemática de ações direcionadas para a obtenção de uma 

meta. A expressão inclui todas as funções fabris e não fabris e, também, inclui as forças 

humanas envolvidas, assim como as instalações fisicas." JURAN (1990, p. 126). 

Como podem ser observadas, as definições apresentadas acima não apresentam 

diferenças substanciais. De modo geral, estão centradas na maneira como o trabalho é 

realizado, ou como é agregado valor aos insumos ou às informações, objetivando 

atender as necessidades dos clientes, sejam eles internos, ou sejam externos à 

organização. 

JURAN (1994) ainda faz uma divisão em macroprocessos e microprocessos. Os 

macroprocessos seriam aqueles de maior extensão e de natureza multifuncional. Os 

microprocessos seriam processos menores, em geral segmentos de um macroprocesso, 

que tipicamente são executados dentro de uma única unidade organizacional funcional. 

A figura 7. 5 ilustra um macroprocesso. 

DEPARTAMENTOS 
FORNECEDORES 

Departamentos internos 

Figura 7.5. Um processo em sucessão. 

Fonte: JURAN (1994, p. 225). 

Para teste e 
uso 
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A partir do conceito de processo, é possível definir o que seria a administração por 

processos. De acordo com MERLI (1993, p. 108), a administração por processo 

significa "administrar por processo todas as atividades da corporação relacionadas aos 

principais fatores do negócio." Ainda segundo MERLI (1993), esses processos são 

chamados de processos de negócio. 

Existem controvérsias em relação à quantidade de processos de negócio existentes em 

uma empresa. Esta dificuldade é natural, uma vez que não existem fronteiras fixas que 

definam onde inicia e onde termina um processo. Um macroprocesso, como definido 

anteriormente, é constituído por vários microprocessos, podendo estes ter diversas 

extensões. 

O número e os tipos de processo também são influenciados pelo tipo de empresa, ou 

seja, se é uma empresa de manufatura, ou uma empresa de serviços. Ainda, empresas de 

manufaturas que atuam em segmentos distinto poderão possuir diferentes quantidades 

de processos de negócio. A figura 7.6 apresenta exemplos de processos típicos para 

empresas de manufatura. 

Operacional 

Gerenciamento 

Desenvolvimento de produto 
Aquisição do cliente 
Identificação das exigências do cliente 
Fabricação 
Logística integrada 
Gerenciamento de pedidos 
Serviço de venda pelo correio 

Monitoração do desempenho 
Gerenciamento das informações 
Gerenciamento das avaliações 
Gerenciamento dos recursos humanos 
Planejamento e alocação dos recursos 

Figura 7.6. Processos típicos de uma empresa de fabricação. 

Fonte: DAVENPORT (1994, p. 8). 

Conforme se destacou anteriormente, a maneira como a empresa desempenha (realiza) 

as diversas atividades necessárias ao desenvolvimento, fabricação, comercialização, 

distribuição e assistência ao cliente é fundamental para sua competitividade. Os 
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processos - como o trabalho é feito - são fundamentais para a eficácia com que as 

atividades venham a ser realizadas e, portanto, para a competitividade da empresa. 

De acordo com DETORO e MCCABE (1997, p. 55), "os processos de negócio são 

ativos estratégicos da organização como são as patentes, os direitos autorais, as marcas 

registradas, a propriedades dos produtos, a localização geográfica e os funcionários 

chave." 

Desta forma, a proposição deste modelo é que a gestão de processos seja utilizada como 

propulsora da melhoria da qualidade do produto da empresa e, em conseqüência, da 

melhoria da eficácia, sendo, portanto, um componente fundamental para a 

competitividade da empresa. Deve-se destacar que a melhoria dos processos deve ser 

feita de maneira incrementai, utilizando-se dos procedimentos recomendados pelos 

teóricos da qualidade total, como Juran, por exemplo. 

Identificação dos principais processos 

Tendo como pressuposto que os processos estão entre as principais referências para as 

atividades de melhoria e que, como destacado anteriormente, as empresas possuem 

grande quantidade deles, a proposição desse modelo é que se selecionem, entre o 

conjunto de processos existentes, aqueles que deverão ser objeto de maior atenção por 

parte da administração. 

A seleção pode iniciar a partir de um exercício no qual são listados os diversos 

processos existentes na empresa responsáveis pela produção dos produtos ou serviços 

oferecidos aos clientes. Nesse primeiro momento, não se deve preocupar com o número 

de processos listados: alguns são grandes, complexos e envolvem diversas áreas 

funcionais, enquanto outros têm extensões menores estando, por vezes, restritos a 

apenas uma área funcional. 

Listados os processos, o próximo passo é selecionar os mais importantes para tornarem

se objetos de análise e de ações de melhoria. Os processos fundamentais são também 

chamados de "core process". Para DETORO e MCCABE {1997, p.55), "um core 

process é um processo que resultada em produtos (out puts) para o cliente, é crítico para 

sua satisfação e tem alto impacto nas metas e objetivos estratégicos da organização. Um 
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processo não é um core process se monitora um outro processo e se não for essencial 

para a sobrevivência da organização." 

Ainda segundo DETORO e MCCABE (1997), core process são normalmente 

identificados como competências essenciais, ou coisas que a organização faz bem e, 

portanto, são consideradas propriedades ou ativos estratégicos. 

Quanto ao número de processos essenciais, como já se destacou, depende da natureza da 

organização, do produto ou serviço produzido, da estratégia competitiva, do setor em 

que atua e, fundamentalmente, da avaliação realizada pelos administradores da empresa 

na escolha dos principais processos. Tendo como referências os processos de maior 

amplitude, que Juran chama de macroprocesso, de acordo com COOPER et al. (1997), o 

International Center for Competitive Excellence identificou sete processos de negócio. 

DAVENPORT (1994) e MERLI (1993) consideram que existem em tomo de dez a 

vinte principais processos. 

A proposição desse modelo relativa à escolha dos principais processos, que passará a ser 

denominado de "processos essenciais", em primeiro lugar, é que a seleção esteja restrita 

a um número reduzido de processos. Em segundo lugar, entende-se que essa seleção 

deve ser realizada tendo como referência a relação entre os processos e a estratégia 

competitiva utilizada pela empresa. De outra maneira, os "processos essenciais" são 

aqueles de fundamental importância para a obtenção dos desempenhos desejados em 

relação às prioridades competitivas (custo, qualidade, flexibilidade, serviço, entrega e 

velocidade) e, portanto, cuja melhoria resulta em valor adicionado ao cliente. 

Embora a proposição do modelo esteja calcada na escolha dos processos essenciais pela 

empresa em particular, baseada em sua estratégia competitiva e em seu desempenho 

operacional, é possível, a partir das proposições apresentadas por DA VENPORT 

(1994), MERLI (1993) e GARVIN (1998), destacar alguns processos operacionais cujo 

gerenciamento, em geral, é fundamental para o bom desempenho do sistema produtivo. 

De acordo com GARVIN (1998), os processos operacionais são aqueles que criam, 

produzem e distribuem os produtos e serviços que os clientes desejam. Exemplos desses 

processos, adaptados a partir de uma classificação de processos proposta pela American 

Productivity & Quality Center e Athur Andersen (I 996), seriam os seguintes: 

entendimento do mercado e dos clientes, desenvolvimento de produto, marketing e 
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vendas, suprimentos, planejamento e programação da produção, produção, distribuição 

e serviços aos clientes. A figura 7.7 ilustra uma possibilidade de encadeamento desses 

processos. 

Distribuição 

Serviço ao cliente 

., '" ··~ . ' 

Figura 7. 7. Processos operacionais. 

A seguir, destacam-se algumas das principais atividades compreendidas nos processos 

contidos na figura 7. 7. 

Entendendo o mercado e o cliente 

• Determinar as necessidades e os desejos dos clientes: 

o Realizar avaliações qualitativas e quantitativas; 

o Prever o comportamento de compra do consumidor. 
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• Medir a satisfação do cliente: 

o Monitorar a satisfação com produtos e serviços; 

o Monitorar a satisfação em relação ao atendimento de reclamações; 

o Monitorar satisfação com comunicação. 

• Monitorar mudanças no mercado ou nas expectativas dos clientes: 

o Determinar fraquezas dos produtos ou serviços; 

o Identificar inovações que atendem necessidades dos clientes; 

o Estudar as reações dos clientes em relação às ofertas dos concorrentes. 

Desenvolvimento de produto 

• Desenvolver novos produtos: 

o Transferir necessidades e desejos dos clientes para os produtos; 

o Planejar e desdobrar objetivos da qualidade; 

o Planejar e desdobrar objetivos de custo; 

o Desenvolver o ciclo de vida do produto e objetivos de tempo. 

• Projetar, construir e avaliar protótipos: 

o Desenvolver especificações para os produtos; 

o Conduzir engenharia simultânea; 

o Implementar engenharia do valor; 

o Documentar especificações de projeto; 

o Desenvolver protótipos. 
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• Refinar os projetos existentes: 

o Eliminar problemas de qualidade (confiabilidade); 

o Eliminar produtos obsoletos. 

• Testar a eficácia de produtos novos e produtos que foram projetados novamente. 

• Preparar para a produção: 

o Desenvolver e testar protótipos ~e processos de produção; 

o Projetar e obter os materiais e equipamentos necessários; 

o Instalar e verificar processos ou metodologias. 

• Administrar o processo de desenvolvimento de produto. 

Vendas 

• Comercializar os produtos aos segmentos de clientes: 

o Desenvolver estratégia de propaganda; 

o Desenvolver mensagens de marketing para comunicar beneficios; 

o Estimar recursos para propaganda; 

o Desenvolver previsão de vendas; 

o Vender os produtos; 

o Negociar termos. 

• Processar pedido dos clientes: 

o Receber pedidos dos clientes; 

o Introduzir as solicitações dos clientes no processo de produção e 

distribuição. 
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Suprimentos 

• Planejar e adquirir os recursos necessários: 

o Selecionar fornecedores; 

o Certificar fornecedores; 

o Comprar bens de capital; 

o Comprar materiais e suprimentos; 

o Adquirir tecnologia. 

Planejamento e controle da produção 

• Desenvolver planejamento agregado; 

• Definir plano mestre; 

• Calcular as necessidades de matéria-prima e componentes; 

• Administrar os estoques; 

• Emitir ordens de fabricação; 

• Emitir ordens de compra; 

• Emitir ordens de montagem; 

• Controlar o cumprimento das ordens; 

• Monitorar o andamento do plano-mestre de produção. 

Produção 

• Movimentar recursos e materiais; 

• Fabricar produtos; 
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• Assegurar a qualidade do produto; 

• Empacotar produtos; 

• Armazenar produtos; 

• Organizar produtos para entrega. 

Distribuição 

• Planejar distribuição; 

• Manusear produtos; 

• Organizar o carregamento dos produtos para distribuição; 

• Entregar o produto ao cliente. 

Serviços ao cliente 

• Orientar o cliente na escolha do produto; 

• Instalar o produto; 

• Orientar o cliente quanto aos cuidados na utilização e manutenção; 

• Responder as informações solicitadas; 

• Receber possíveis reclamações; 

• Atender as solicitações para resolução de problemas técnicos. 

Melhoria dos processos 

Uma vez selecionados os processos essenciais, planos e ações deverão ser 

desenvolvidas visando à melhoria da eficácia com que as atividades que formam os 

processos essenciais são realizadas. 



321 

As atividades de melhoria devem ser desenvolvidas utilizando-se das metodologias e 

ferramentas da qualidade, já destacadas anteriormente, e de indicadores de desempenho 

relacionados aos processos. 

No que diz respeito aos indicadores, cabe ressaltar que são elementos importantes do 

modelo de gestão proposto, pois, além de servirem de referência para as atividades de 

melhoria, também têm a função de serem utilizados para o. alinhamento da estratégia 

competitiva e o gerenciamento dos processos. 

Assim, os indicadores devem mostrar se a empresa está desenvolvendo ações de 

melhoria buscando a eficácia naqueles pontos cruciais para a sua competitividade, 

devendo, portanto, ser os indicadores fruto do desdobramento das prioridades 

competitivas. 

A figura 7.8 ilustra a proposição relativa aos elementos de gestão. 

PRINCÍPIOS 

Satisfação dos clientes 

Sistema da 
Qualidade 

Gestã.o de Pessoas 

Instituição de liderança 
Capacitação 
Trabalho em equipe 

Ferramentas 

Básicas 
Gerenciais 
Avançadas 

Melhoria contínua 

Gestão de Processos 

Processos Essenci,is 

Desenvolvimento ~e produto 
Vendas 
Planej. e controle da produção 
Suprimentos 
Fabricação 
Distribuição 
Serviço ao cliente 

Figura 7.8. Elementos de gestão. ··~ 
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Finalmente, completando o modelo proposto, devem-se avaliar os resultados obtidos 

pela organização. 

7 .5. Resultados 

O último componente do modelo proposto procura verificar se aquilo que foi planejado 

e se as ações que foram colocadas em prática tiveram resultados positivos para a 

empresa. 

A maneira mais tradicional de se fazer essa avaliação é através de indicadores 

financeiros que, de maneira geral, mostram como estão sendo cumpridos os 

compromissos com terceiros e como está sendo remunerado o capital dos acionistas. 

Entretanto, a abordagem da qualidade total enfatiza que devem ser avaliados os 

resultados da corporação não apenas com relação aos acionistas, mas também com 

relação aos clientes, funcionários, fornecedores e a sociedade de maneira geral, ou 

conforme ISHIKAWA (1993), a todos os stakeholders. 

O modelo de excelência do PNQ (Prêmio Nacional da Qualidade) propõe que os 

resultados da organização sejam avaliados tendo-se como referência os clientes e o 

mercado, as finanças, as pessoas, os fornecedores e os processos organizacionais. De 

maneira semelhante, MARTINS e COSTA NETO (1998) apresentam uma prop
1
clsta na 

qual, em um primeiro nível, a partir de alguns indicadores, avaliam-se os resultados da 

corporação em relação aos stakeholders e, posteriormente, desdobram-sJ esses 

indicadores para se atingir os macro e microprocessos, de maneira a avaliar como estão 

sendo conduzidos os processos para se chegar aos resultados da corporação. 

No modelo proposto, os indicadores de desempenho que avaliam os processos 

organizacionais ou os macro e microprocessos já estão contemplados na gestão de 

processos, conforme pode ser verificado no tópico anterior. O objetivo desse último 

componente do modelo é avaliar os resultados globais· da organização e, para tanto, 

propõe-se que sejam utilizados indicadores que avaliem o resultado da organização em' 

relação aos stakeholders. Mais especificamente, propõe-se que sejam utilizádos os 

seguintes indicadores: participação de mercado, retenção de cliente, captação de 

clientes, rentabilidade do patrimônio líquido e do ativo, rotatividade de mão-de-obra, 

segurança no trabalho, preservação do meio ambiente e comportamento social. f r'· 
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O quadro 7.2 ilustra as medidas propostas. Deve-se destacar que os critérios de escolha 

dos indicadores se basearam, em primeiro lugar, na importância da medida pelos 

interessados e posteriormente na facilidade ou viabilidade de se calcular os índices. 

Quadro 7 .2. Resultados da organização 
Stakeholders Indicador 

Cliente Participação de Mercado = f (vendas da empresa, venda total do setor) 

Retenção de clientes = f (n° de clientes retidos, n° total de clientes atuais) 

Captação de clientes= f (n° de novos clientes no período) 

Acionistas ROI = f (lucro liquido, ativo total) 

Retomo sobre o Patr. Líq. =f (lucro liquido, patr. liquido) 

Funcionários Rotatividade= f (n° de saída de funcionários, n° total de funcionários) 

Segurança no trabalho= f (n° de acidentes no trabalho) 

Fornecedores f (n° de fornecedores dos principais insumos) 

f (n° de transações, n° de fornecedor) 

Sociedade Preservação do meio ambiente = f (n° de ocorrências ambientais) 

Comportamento social = f (n° de multas por não cumprimento de legislação fiscal, 

trabalhista ou ambiental) 

A participação de mercado é uma medida relativa das vendas da empresa no mercado, 

ou seja, é uma medida que mostra o quanto das vendas do setor a empresa detém e, mais 

que isso, mostra a posição de vendas da empresa em relação à concorrência. Deste 

modo, pode ser utilizada tanto como indicador da satisfação das necessidades dos 

clientes como de desempenho em relação aos concorrentes. A participação de mercado 

pode ser desdobrada em dois outros indicadores que avaliam a satisfação dos clientes: a 

retenção e a captação de clientes. A retenção é uma medida de lealdade dos clientes e 

procura avaliar a capacidade da empresa de fazer com que o cliente volte a realizar, ou 

se mantenha realizando transações com a empresa. Por outro lado, a captação mede a 

capacidade da empresa de angariar novos clientes. 

Os indicadores financeiros mostram a relação entre o capital investido na empresa e o 

retorno obtido através de possíveis lucros obtidos a cada período contábil. Dois desses 

indicadores mais utilizados são o lucro líquido/patrimônio líquido, que mede a 

remuneração do capital investido pelos acionistas, e o ROI, que avalia a capacidade da 

empresa de utilizar seus ativos para gerar lucros. 
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Os indicadores propostos para avaliar a satisfação dos funcionários são a rotatividade e 

a segurança no trabalho. A rotatividade avalia a porcentagem de troca de funcionários 

ao longo de um determinado período de tempo e reflete possíveis insatisfações dos 

trabalhadores em relação ao conteúdo do trabalho, à remuneração recebida etc. Já a 

medida de segurança visa avaliar as condições de higiene e segurança às quais os 

trabalhadores estão submetidos. Contrariamente aos índices propostos para avaliar os 

resultados em relação aos clientes e aos acionistas, quanto menores forem a rotatividade 

e o número de acidentes de trabalho melhor é o resultado da empresa. 

No que diz respeito à sociedade, os indicadores procuram avaliar o comportamento da 

empresa em relação ao cumprimento das regulamentações que visam preservar direitos 

dos trabalhadores e cidadãos. Mais especificamente, procura-se medir o comportamento 

da empresa em relação ao estabelecido pelas legislações fiscal, trabalhista e ambiental. 

A proposição desse modelo é que se utilize dessas medidas para anualmente avaliar os 

resultados globais obtidos pela organização, fruto das ações que foram colocadas em 

prática no exercício. É importante destacar que, embora esteja se propondo que a 

avaliação seja anual, não se quer dizer que a análise deva estar restrita à observação 

desses índices pontualmente, ao contrário é importante verificar seus comportamentos 

ao longo dos últimos anos (cinco anos), só assim é possível se realizar qualquer análise 

mais consistente. 

Essa análise deve servir de subsídio para que seja reavaliado o posicionamento da 

empresa, bem como o sistema de gestão, responsável pela eficácia do sistema produtivo. 

Avaliações positivas devem confirmar as medidas tomadas anteriormente, enquanto que 

avaliações negativas podem significar que mudanças de rumos devem ser tomadas em 

qualquer um dos níveis, operacional ou estratégico. 



n. 

~ 

..... 
~ 

' 
i Fgur a7.9 

ESTRATÉGIA COMPETITIVA .. ... Liderança em custo Diferenciação Foco (Custo/Diferenciação) 

j_L. 
PRIORIDADES COMPETITIVAS 

Custo Qualidade Flexibilidade Serviço Entrega Velocidade 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS --CL ELEMENTOS DE GESTÃO 

PRINCÍPIOS 

Capàddade Instalações I Satisfação dos clientes I I Melhoria contínua I Volume de produção 

~ 
Nro de plantas 
Localização: 

~t ~ próximo ao 
mercado 
·consumidor ou as 

Gestão de Proce.~sos 

J} matérias-primas Gestão de Pessoas 

\=; Processos Essenciais 

J} ~ <.? 
Instituição de liderança 
Capacitação Desenvolvimento de produto 

'! ecnotn:;a dl;\ 
Trabalho em equipe Vendas 

Planej. e controle da produção 
Produto e de n Proc:.>.'l~u 

Integração Vertical Sistema da Suprimentos 
Fabricação 

Matérias-primas 
Qualidade Distribuição 

Produto e Processos Ferrnnncntat.<l 

Máquinas e Componentes \=; 
Serviço ao cliente 

equipamentos 

~ 
Distribuição 

~ Básicas -ComercialiZação Gerenciais -=í -r-
GTau de automação Avançadas I Indicadores desempenho 

_J 1-
RESULTADOS DA ORGANIZAÇÃO 

eode estão .Mod 1 g 

~ .. 

I 

.. ... 

w 
N 
Vo 



326 

7 .6. Implementando o Modelo 

O modelo de gestão apresentado anteriormente tem um enfoque sistêmico, sendo 

composto por quatro principais elementos:. estratégia competitiva e prioridades 

competitivas, elementos estruturais, elementos de gestão e resultados da organização. 

Para se introduzir um programa nos moldes do modelo proposto, é necessário definir, 

além dos componentes, qual o processo ou a seqüência a ser utilizada para o 

desenvolvimento de cada elemento. 

A abordagem utilizada para a implantação do modelo prioriza as decisões de maior 

amplitude. Desta forma, o ponto de partida é a formulação da estratégia competitiva. 

O processo pode começar a partir da identificação da estratégia atual, uma vez que toda 

empresa participante de uma determinada indústria possui estratégia competitiva, esteja 

ela implícita ou explícita na organização. Identificada a estratégia vigente, a empresa 

deve iniciar o processo de reformulação visando reafirmar determinado posicionamento, 

fazer ajustes, ou mesmo realizar mudanças profundas. 

A reformulação deve iniciar pela análise do ambiente competitivo no qual a empresa 

está inserida, avaliando aspectos macroeconômicos, tecnológicos, sociais e as forças 

que influenciam a competição no setor. Os aspectos macroeconômicos estão 

relacionados às condições de funcionamento geral da economia, como as possibilidades 

de crescimento do país e os reflexos sobre a indústria à qual a empresa pertence, a 

política econômica adotada pelo governo, as fontes de financiamentos disponíveis, os 

custos de créditos, etc. 

No que diz respeito aos aspectos tecnológicos, deve-se analisar quais são as tecnologias 

que estão em desenvolvimento ou que poderão surgir nos próximos anos, qual o efeito 

dessas tecnologias nos produtos e processos existentes, de que forma a empresa poderá 

se beneficiar desse processo, ou, então, quais são as atitudes a serem tomadas de modo a 

proteger a empresa da concorrência. 

Os aspectos sociais estão relacionados às demandas da sociedade no que diz respeito à 

preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento da ética empresarial, ao 

aprimoramento das relações de trabalho, etc. 
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Finalmente, deve-se proceder a uma avaliação da forças competitivas que, de acordo 

com PORTER (1986), são representadas pela rivalidade entre os concorrentes da 

própria indústria, pelo poder de negociação dos fornecedores de insumos e 

componentes, pelo poder de negociação dos compradores dos produtos, pela ameaça de 

entrada de novas empresas para participar do setor e pela concorrência originária das 

empresas de outras indústrias que fabricam produtos substitutos. 

Feita a avaliação externa, deve-se proceder a uma análise na qual se procura identificar 

os pontos fortes e fracos da empresa em relação aos atuais concorrentes e a novos 

possíveis entrantes na indústria. Esta avaliação pode ser feita sob diversos pontos de 

vista como, por exemplo, verificando os pontos fortes e fracos relacionados ao produto, 

ao processo de fabricação e aos recursos humanos, etc. 

No que diz respeito ao produto, devem-se analisar as linhas oferecidas ao mercado, a 

qualidade apresentada, a sua adequação ao segmento de clientes alvo, os produtos 

oferecidos pela concorrência, a política de preço estabelecida, etc. Todas essas 

informações devem ser analisadas tendo como referência os objetivos da empresa e 

evidentemente o comportamento da concorrência. 

Quanto ao processo de fabricação, deve-se verificar, por exemplo, se existem diferentes 

alternativas de processo para a fabricação do produto ou se existem pesquisas em 

andamento que apontem para mudanças tecnológicas significativas relativas à 

fabricação de revestimentos cerâmicos. Existindo, devem-se analisar quais as vantagens 

competitivas oferecidas pelos processos alternativos. 

Se as pessoas são o principal ativo de uma empresa, é importante avaliar a capacitação 

da mão-de-obra utilizada, compará-la à da concorrência e verificar se esse fator está 

sendo limitante de algumas ações pretendidas. Além disso, deve-se avaliar se a empresa 

tem investido o suficiente para melhorar a capacitação dos funcionários, se está 

possibilitando o seu desenvolvimento profissional, etc. 

Enfim, existem outros aspectos que poderiam ser considerados para a avaliação interna 

à empresa vi~ando identificar as principais potencialidades e fraquezas apresentadas por 

ela. Entretanto, estes devem ser definidos pela administração, considerando-se 

particularidades da empresa e do setor. 
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Assim, com base em seus objetivos traçados para médio e longo prazo, na avaliação dos 

aspectos relacionados ao ambiente externo à empresa e nas suas potencialidades e 

fraquezas, ela define a sua estratégia competitiva. Fundamentada em sua estratégia 

competitiva, a empresa deverá definir quais as prioridades competitivas (qualidade, 

custos, flexibilidade, serviço, entrega e velocidade) e suas respectivas dimensões a 

serem enfatizadas. 

A estratégia competitiva reflete o posicionamento da empresa no mercado e, portanto, o 

conjunto de atividades que ela deverá realizar para atingir um segmento de clientes 

especificado. Além disso, sinaliza para a organização os atributos que o seu sistema 

produtivo deve desenvolver para viabilizar aquela estratégia a partir das prioridades 

competitivas. O próximo passo é desenvolver um sistema de produção que viabilize a 

realização das atividades eficazmente. O desenvolvimento do sistema produtivo deve 

ser baseado nos elementos estruturais e de gestão que compõem o modelo de gestão 

apresentado no tópico anterior. 

No que diz respeito aos elementos estruturais, a empresa deverá inicialmente fazer uma 

avaliação interna, diante das necessidades da estratégia competitiva estabelecida. Essa 

avaliação deve contemplar elementos como a experiência técnica possuída pelos 

funcionários, os processos utilizados pela empresa e as novas tecnologias existentes no 

mercado, os tipos de equipamentos possuídos, bem como seus estados de conservação. 

No caso de possuir várias plantas, analisar suas atribuições, assim como suas principais 

virtudes e deficiências. 

Finda a avaliação interna, relativa aos aspectos estruturais, devem-se tomar as decisões 

que definam a capacidade total de produção, o número e a localização das plantas, as 

tecnologias de processo e de produto a serem utilizadas, os equipamentos a serem 

adquiridos e o grau de integração vertical. 

Posteriormente, deve-se iniciar o desenvolvimento do que se denominou de elementos 

de gestão a partir da elaboração e execução de um programa para a disseminação dos 

princípios gerais que nortearão o gerenciamento da empresa, ou seja, a satisfação do 

cliente e a melhoria contínua, visando focar a organização no cliente e no mercado. 

Para a introdução dos outros componentes de gestão, sugere-se a utilização da 

proposição de MERLI (1993), segundo a qual o modelo de referência deve ter o formato 
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de uma matriz, ou de uma grade. Nas linhas dessa matriz deverão estar representadas as 

diversas fases de desenvolvimento do sistema de gestão, planejadas pela empresa. Por 

outro lado, nas colunas, deverão estar representados os subsistemas a serem gerenciados 

e desenvolvidos. A figura 7.1 O ilu~ra a proposição de Merli. 

Subsistemas A B c ... ... z 
Fases de 

Desenvolvimento 

1 

2 

3 

... 

... 

... 
N 

Figura 7 .I O. Qualidade total: grade de referência. 

Fonte: MERLI (1993, p.63). 

Ainda segundo MERLI (1993), as fases de desenvolvimento e os subsistemas deverão 

ser definidos pela organização considerando-se as suas particularidades relativas à 

cultura da organização, à tecnologia empregada, ao relacionamento com o mercado t( às 

características própriás do ambiente no qual a empresa opera. 

As caixas formadas a partir das intersecções entre as linhas e as colunas deverão 

representar as características do subsistema específico para uma empresa que se 

encontre naquela fase de desenvolvimento. Por exemplo, na abordagem utilizada por 

Garvin para demonstrar a evolução da gestão da qualidade ao longo do tempo, a 

primeira fase de desenvolvimento é chamada de "era da inspeção". Uma caixa 

resultante da primeira fase do modelo, denominada "era da inspeção" e de um 

subsistema denominado "visão da qualidade predominante na organização", teria 

registrado que a qualidade é compreendida como um problema a ser resolvido pela 

empresa. Assim, uma empresa que estivesse implantando um sistema de gestão poderia 
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verificar se no momento atual ainda predomina esta visão de qualidade. Caso isso se 

verifique ações poderão ser planejadas para mudá-la para uma outra visão desejada. 

Deste modo, o modelo na forma de uma matriz possibilita a sua utilização para dois 

principais propósitos. O primeiro, ser um referencial para a auto-avaliação da gestão da 

empresa e o segundo, ser um recurso de planejamento para o desenvolvimento de seu 

sistema de gestão no sentido da qualidade total. 

Na realização da auto-avaliação, o modelo servirá de base para que a organização 

identifique a sua posição, verifique as diferenças entre o estágio pretendido e o atual, e 

se sensibilize em relação às suas maiores deficiências. Já na introdução, o modelo serve 

como guia para as ações a serem desenvolvidas. 

Dessa forma, tendo como referência os componentes dos elementos de gestão, descritos 

no tópico anterior, é necessário adaptá-los à forma de uma matriz para que possam ser 

cumpridos os objetivos de planejamento de sua implantação. 

No que diz respeito às fases de desenvolvimento, seguindo a recomendação de Merli, a 

proposição é que cada empresa defina o número de etapas que vai utilizar, assim como o 

que efetivamente cada fase representa. Lembrando que as fases de desenvolvimento 

deverão ser definidas a partir de uma lógica relacionada a uma escala de tempo que 

permita a empresa evoluir do estágio atual até o desejado. 

Quanto aos subsistemas, estes devem ser constituídos pelos componentes do que se 

denominou de elementos de gestão divididos em dois grupos: subsistemas básicos e 

específicos. O primeiro deve ser constituído pelos componentes básicos do sistema 

proposto, cuja utilização é imperativa para todas empresas, independentemente de suas 

características próprias. Os elementos que constituem os "subsistemas básicos", 

conforme o modelo de gestão proposto, devem ser: gestão de pessoas, métodos e 

ferramentas da qualidade e sistemas da qualidade. 

Os "subsistemas específicos" são constituídos pelos processos, mais especificamente 

pelos processos denominados "essenciais". Como já se destacou anteriormente, os 

processos essenciais são aqueles de fundamental importância para a empresa, cujo 

gerenciamento é critico para a satisfação do cliente, e, portanto, vitais para a estratégia 

da empresa e para atingir os requisitos apresentados pelas prioridades competitivas. 
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Assim, cada empresa, baseada em sua estratégia competitiva, deverá escolher quais 

serão seus "processos essenciais" que passarão a fazer parte da matriz de referência e, 

portanto, ser alvo de intensas atividades de melhoria. A figura 7.11 ilustra uma matriz 

de referência que possui em suas colunas os três elementos básicos e o con.~unto de 

processos identificados na proposição do modelo gestão, apresentado no tópico anterior, 

e nas linhas um número genérico de fases de desenvolvimento. A linha tracejada 

representa o estágio atual em que se encontram os diversos subsistemas da empresa 

enquanto a linha contínua representa o posicionamento planejado de cada subsistema. 

Definidos o posicionamento estratégico, as prioridades competitivas e a matriz de 

referência, o próximo passo é desenvolver ações utilizando as metodologias e 

ferramentas da qualidade, adequadas para cada processo selecionado, de maneira a 

gradativamente melhorar a eficácia da empresa. Cabe destacar que, durante esta etapa, a 

utilização do ciclo de Deming (PDCA) é de fundamental importância. 

Finalmente, devem-se medir os resultados alcançados pela organização periodicamente 

através de indicadores. Esses resultados serão utilizados para avaliar o planejamento e 

as ações colocadas em práticas em nível estratégico e operacional. Assim, resultados 

positivos reafirmam as decisões tomadas anteriormente, enquanto que resultados 

negativos sinalizam para análises e possíveis correções de rumo. 

A figura 7.12 mostra a seqüência de passos sugeridos para a implantação do modelo de 

gestão proposto. 
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Figura 7.12. Processo de implantação do modelo de gestão. 
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8. CONCLUSÃO 

Este capítulo sintetiza os principais resultados obtidos com o desenvolvimento deste 

trabalho. Além disso, ainda destaca algumas limitações e possibilidades de 

desdobramentos gerando projetos de pesquisas futuros. 

A indústria de revestimentos cerâmicos é um importante segmento industrial brasileiro, 

como mostram os valores que o setor fatura nos mercados interno e externo, o número 

de empregos diretos e indiretos gerados e sua influência na economia de determinadas 

regiões do país. 

Embora o setor seJa dinâmico e possua um grande potencial de crescimento, as 

empresas que atuam nesse segmento enfrentam constantes desafios, cujas origens estão 

na competição existente no setor, na instabilidade da economia, nos avanços 

tecnológicos envolvendo produto ou processo e até na entrada no mercado de novos 

concorrentes. No mercado interno, 131 empresas disputam os clientes em diferentes 

segmentos, enquanto que no externo as dificuldades não são menores, pois é preciso 

competir com concorrentes poderosos como são os fabricantes italianos e espanhóis. 

O trabalho de campo, desenvolvido através de doze estudos de casos realizados em 

empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos, possibilitou o conhecimento da 

realidade da gestão dessas empresas com suas principais características, virtudes e 

deficiências. A seguir, apresentam-se, de maneira sucinta, alguns dos principais 

aspectos observados. 

8.1 Resultados da Pesquisa de Campo 

Convivem no setor empresas de diferentes portes, que se localizam, similarmente ao que 

ocorre na Itália e na Espanha, em quatro principais regiões (pólos) do país, sendo três no 

Estado de São Paulo e uma em Santa Catarina. Entre as empresas estudadas havia 

pequenas, médias e grandes, localizadas nos pólos cerâmicos existentes. 

Puderam-se .observar algumas diferenças marcantes entre as empresas paulistas e as 

catarinenses. Todas as empresas estudadas são de capital nacional Entre as paulistas, 

com uma única exceção, todas são sociedades limitadas, enquanto que as empresas de 

Santa Catarina são sociedades anônimas. As localizadas no Estado de São Paulo 
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iniciaram suas atividades fabricando cerâmica estrutural; já as de Santa Catarina, desde 

o início de suas atividades, produzem revestimentos. 

Ainda quanto à caracterização das empresas, deve-se destacar que a administração 

familiar é muito expressiva no setor. Entre as empresas paulistas estudadas, algumas 

mantêm a administração fortemente ligada à família proprietária, outras passaram 

recentemente por um processo de reestruturação administrativa, enquanto outras estão 

redefinindo um novo formato organizacional. Todas as empresas catarinenses estudadas 

já possuem estrutura administrativa especializada e profissional. 

Empresas com características diversas, como as destacadas anteriormente, se 

posicionam no mercado de maneiras distintas. Tipologias e variedade de produtos, 

mercado geográfico de atuação, faixa de renda dos clientes visada, canais utilizados 

para venda e distribuição, tipo de promoção utilizada e serviços oferecidos são 

combinados de diversas formas, gerando estratégias competitivas diferentes. 

A pesquisa também mostrou que existem empresas com posicionamentos semelhantes 

gerando estratégias competitivas também semelhantes. Dessa forma, utilizando-se as 

abordagens de Porter referentes às estratégias competitivas genéricas e ao conceito' de 

grupos estratégicos, foi possível identificar entre as empresas estudadas cinco grupos 

diferentes. 

Ainda quanto à estratégia competitiva, pôde-se observar que existem empresas de 

mesmo porte que se encontram em grupos estratégicos distintos. Além disso, em um 

mesmo pólo cerâmico, também podem existir empresas com estratégias competitivas 

diferentes. Entretanto, verificou-se que internamente aos pólos as empresas tendem a 

adotar estratégias competitivas semelhantes. 

Para dar suporte às estratégias competitivas, as empresas combinam de manerra 

diferenciada os elementos estruturais e infra-estruturais, originando diferentes 

estratégias de produção. Pôde-se observar que, mesmo internamente aos grupos 

estratégicos, existem diferenças na utilização dos elementos estruturais e infra

estruturais, que apontam para a existência de diversas alternativas de desenho do 

sistema produtivo e, também, para a possibilidade da existência de incompatibilidades 

entre as estratégias competitivas utilizadas e determinadas decisões nas áreas estruturais 

e infra-estruturais. 
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De maneira similar ao que ocorre com a estratégia competitiva, pôde-se verificar que 

existem empresas de mesmo porte, assim como empresas localizadas no mesmo pólo 

cerâmico, adotando estratégias de produção distintas. 

As diferentes estratégias de produção utilizadas para atender a uma certa estratégia 

competitiva resultam em sistemas de produção que operam com diferentes níveis de 

eficácia, independentemente do porte ou do pólo em que a empresa esteja localizada, 

como pôde ser observado a partir da construção e da análise de alguns indicadores de 

desempenho das empresas estudadas. Esses resultados sugerem que existem boas 

possibilidades de melhorias na gestão das empresas a partir de ações que envolvam a 

área estrutural e principalmente a área infra-estrutural. 

No que diz respeito à área estrutural, verificou-se que, no período da pesquisa, a maioria 

das empresas estava desenvolvendo algum tipo de projeto relacionado a essa área. Esses 

projetos, em geral, envolviam substituição de equipamentos, automatização de linha, 

desenvolvimento de um novo produto ou processo, e até a construção de uma nova 

unidade industrial. 

Alguns aspectos relativos à área estrutural das empresas estudadas merecem ser 

destacados. Em relação à capacidade instalada, verificou-se que algumas empresas com 

estratégias competitivas semelhantes apresentam diferenças significativas de capacidade 

instalada. Quanto ao número e a localização, as empresas paulistas têm uma ou duas 

plantas na cidade-sede, ou seja, próximo ao principal mercado consumidor e também a 

fontes de matérias-primas. Entre as empresas catarinenses, duas possuem mais que uma 

planta, entretanto; nenhuma localizada no Estado de São Paulo, principal mercado 

consumidor. Chamou também a atenção o fato de essas duas empresas catarinenses 

acumularem capacidades instaladas não muito diferentes com números bastante 

distintos de plantas (cinco e doze). Essas questões, apontadas anteriormente, relativas à 

capacidade, localização e número de plantas, caracterizam projetos diferentes que 

provavelmente operam com diferentes níveis de eficácia. 

No que diz respeito à tecnologia de produto e de processo, observou-se que as escolhas 

realizadas pelas empresas mostraram uma certa uniformidade e coerência interna aos 

grupos estratégicos. As empresas cujas estratégias são baseadas na liderança em custo 

utilizam o processo de preparação da massa a seco, de menor custo, e fabricam apenas 
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uma tipologia de produto. As empresas que utilizam a estratégia de diferenciação pela 

qualidade e que têm como prioridade competitiva fundamental, custo, e a empresa cuja 

estratégia é de foco em um segmento da linha de produtos, utilizam o processo a úmido, 

superior tecnicamente, e fabricam apenas uma ou duas tipologias. Já as empresas que 

atuam com a estratégia de diferenciação baseada na variedade e na qualidade utilizam o 

processo via úmida e fabricam diversas tipologias. 

Quanto à integração vertical, pôde-se observar que existem diversas possibilidades de 

atuação das empresas na cadeia de produção e comercialização de revestimentos 

cerâmicos. O mais comum entre as empresas estudadas é a integração vertical para trás 

na cadeia: a maioria delas possui jazida mineral que atende parcialmente suas 

necessidades. 

Ao contrário do observado nas áreas estruturais, os projetos e as ações, envolvendo as 

áreas infra-estruturais, desenvolvidos pelas empresas ao longo dos últimos anos são em 

menor número, principalmente entre as empresas localizadas nos pólos cerâmicos do 

Estado de São Paulo. As empresas catarinenses, ao contrário das paulistas, já vêm 

investindo maior volume de recursos nas áreas infra-estruturais há um bom tempo. 

Pôde-se verificar que, principalmente entre as empresas paulistas, existem amplas 

possibilidades de avanços nos elementos analisados na pesquisa de campo, ou seja, no 

planejamento e controle da produção, na gestão de suprimentos e da qualidade e no 

desenvolvimento de produto. 

No que diz respeito ao planejamento e controle da produção, verificou-se que as 

empresas maiores cujo sistema de produção operam com altos volumes de uma ampla 

variedade de produtos atribuem significativo valor à área de PCP e têm sistemas bem 

desenvolvidos. Por outro lado, existe um grupo expressivo de empresas, com diferentes 

combinações de volume e variedade, que têm um sistema de . PCP muito pouco 

desenvolvido caracterizado por ser pouco informatizado, não integrado e conduzido por 

profissionais não especializados. 

Entende-se que, de maneira geral, existem amplas possibilidades de melhorias nos 

sistemas de·· PCP das empresas estudadas, inclusive nas grandes empresas que já 

possuem esforços acumulados nessa área, visando à redução de estoques, à diminuição 

do prazo de entrega e ao aumento da flexibilidade do sistema. Essas oportunidades 
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podem ser identificadas tanto no trabalho realizado internamente quanto na intetface 

com fornecedores e varejistas. 

Quanto à gestão de suprimentos, também se constatou que as empresas têm acumulado 

esforços diferenciados nessa área. Foi possível classifica-las em três estágios de 

desenvolvimento. No terceiro estágio, o mais evoluído, encontram-se as empresas 

localizadas em Santa Catarina. Essas empresas procuram se relacionar com um grupo 

selecionado de fornecedores, utilizam a qualidade como fator determinante na escolha 

dos mesmos, têm sistemas bem elaborados para avaliá-los, fazem auditorias periódicas 

nos fornecedores e realizam contratos de longa duração. 

As empresas paulistas dividem-se entre o primeiro e o segundo estágio. No primeiro, o 

menos evoluído, o relacionamento é pouco desenvolvido, as compras são realizadas 

com base no menor preço, os contratos são de curta duração e os sistemas de avaliação 

dos fornecedores quando existem são pouco elaborados. O segundo estágio caracteriza 

uma situação intermediária, na qual as empresas são mais seletivas na escolha dos 

fornecedores, qualidade e serviço são os principais critérios para seleção dos 

fornecedores, os contratos são de maior duração, etc. 

Dessa forma, ficou bastante evidente que as empresas paulistas necessitam desenvolver 

um trabalho para melhorar o gerenciamento de seus fornecedores visando alcançar, pelo 

menos, as características das empresas que se encontram no terceiro estágio conforme 

caracterizado acima. As empresas catarinenses também podem avançar através, por 

exemplo, da busca de cooperações para o desenvolvimento de designes, de novas 

tecnologias de produto ou processo, ou ainda de novas formas de fornecimento. 

No que diz respeito à gestão da qualidade, também se pôde observar diferenças 

substanciais entre as empresas localizadas em Santa Catarina e as localizadas no Estado 

de São Paulo. As quatro empresas catarinenses têm um amplo programa de melhoria da 

qualidade implantado já há vários anos nos moldes da qualidade total, todas têm 

certificação de sistema da qualidade, apenas uma não tem certificação de produto. 

Também possuem uma estrutura administrativa especializada e profissionalizada, têm 

um programa de treinamento vinculado ao programa da qualidade, utilizam as 

ferramentas básicas da qualidade de maneira sistemática e os trabalhos de melhoria são 

desenvolvidos em equipes. 
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Por outro lado, entre as empresas paulistas, nenhuma tem um amplo programa de 

melhoria da qualidade, também nenhuma possui certificação do sistema da qualidade, 

embora todas tenham certificação de qualidade do produto. O grau de profissionalização 

e o número de pessoas com formação superior, com poucas exceções, são limitados. 

Não existe uma combinação entre o treinamento oferecido e um programa da qualidade 

visando à formação geral e técnica dos funcionários. Cabe destacar ainda que as 

ferramentas básicas da qualidade são desconhecidas em algumas empresas e utilizadas 

de maneira restrita em outras. 

De maneira geral, quanto à gestão da qualidade das empresas estudadas, entende-se que 

existe um caminho a ser percorrido por todas elas no sentido de melhorar a qualidade de 

produto e de processo visando elevar os índices de classificação dos produtos extra no 

final da linha de produção, reduzir a variabilidade de tamanho dos produtos e também a 

tonalidade. Para as empresas paulistas, as tarefas são em maior número e deve começar 

pela instituição de um programa de melhoria visando resultados em médio e longo 

prazo. 

Quanto ao desenvolvimento de produto, constatou-se que existem, na indústria de 

revestimentos cerâmicos, alternativas diferentes de atuação nessa área. As empresas 

catarinenses que utilizam a estratégia de diferenciação baseada na variedade, na 

qualidade e no reconhecimento da marca priorizam o desenvolvimento próprio. As 

empresas que adotam uma estratégia de diferenciação por qualidade na qual custo é uma 

prioridade competitiva fundamental, em sua maioria dividem o desenvolvimento de 

novos produtos com colorificios e com as empresas de design. Já as empresas que 

utilizam a estratégia de liderança em custo centralizam o desenvolvimento nos 

colorificios. A empresa estudada, cuja estratégia é de foco em um segmento da linha de 

produto, desenvolve a maioria dos novos projetos internamente. 

A escolha da alternativa para desenvolvimento de novos produtos é fundamental para a 

empresa. A dificuldade está em selecionar a melhor alternativa que considere as suas 

reais necessidades de estar apresentando ao mercado produtos que acompanhem as 

tendências da moda, de estar diferenciando seus produtos e de ter uma estrutura de custo 

cada vez mais reduzida. Na realidade, o desafio é escolher um caminho para 

desenvolver novos produtos, que esteja alinhado às necessidades da estratégia 

competitiva adotada. 
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Como mostram os comentários realizados anteriormente, existem diversas 

possibilidades de melhorias na gestão dos sistemas produtivos das empresas de 

revestimentos cerâmicos envolvendo elementos da área estrutural e principalmente da 

área infra-estrutural. Entretanto, deve-se ressaltar que mais do que avançar em cada um 

dos elementos analisados nessa pesquisa, é importante desenhar uma estratégia de 

produção que combine, em doses precisas, a capacidade de produção, o número de 

plantas, a tecnologia de produto e processo, o sistema de informação para PCP, a gestão 

de suprimentos e da qualidade, a política de recursos humanos e o desenvolvimento de 

produtos para, em conjunto, cumprir determinadas tarefas destinadas ao sistema de 

produção visando suportar a estratégia competitiva da empresa. 

É nesse contexto que se desenvolveu um modelo de gestão direcionado para as 

empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos. Espera-se que o modelo proposto seja 

uma referência para que as empresas desse setor busquem uma posição competitiva que 

lhes possibilite não apenas suportar as pressões impostas pela concorrência, mas 

também o desenvolvimento de seus negócios. 

A seguir, apresenta-se de forma sintética o modelo desenvolvido neste trabalho, visando 

facilitar a compreensão de seus componentes. 

8.2. Síntese do Modelo de Gestão 

O modelo de gestão proposto (figura 7.9) tem uma abordagem sistêmica, ou seja, as 

diversas partes estão estreitamente correlacionadas e qualquer ação relativa a um 

componente deve ser tomada tendo como referência o todo. O modelo é constituído por 

quatro principais componentes, ou seja, estratégia competitiva e prioridades 

competitivas, elementos estruturais, elementos de gestão e resultados da organização. 

Estratégia competitiva e prioridades competitivas (vide parte superior da figura 

7.9) 

A estratégia competitiva representa a forma como a empresa se relaciona com o 

ambiente externo, sendo esta fundamental para o sucesso de seus empreendimentos. A 

partir de avaliações internas e externas da empresa, define-se a estratégia competitiv~ 

que, conforme PORTER (1996), significa criar uma posição exclusiva e valiosa, 
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envolvendo um diferente conjunto de atividades. Entendem-se as atividades como as 

tarefas necessárias para criação, produção, venda e entrega dos produtos ou serviços aos 

clientes. 

O posicionamento assumido por uma empresa pode ser caracterizado através do 

conceito de Estratégias Competitivas Genéricas - liderança em custo, diferenciação e 

foco- introduzido por POR TER (1986) e abordado no capítulo dois deste trabalho. 

O fundamental do posicionamento é escolher as atividades a serem realizadas visando 

diferenciar a empresa de seus concorrentes. A compatibilidade entre as atividades 

também é importante, uma vez que o posicionamento não é definido apenas pela · 

escolha das atividades a serem realizadas, mas também pela forma como elas se 

relacionam umas com as outras. A estratégia é, dessa forma, resultado da combinação 

das diversas atividades. 

A estratégia competitiva, ao mesmo tempo que define como a empresa buscará atender 

as necessidades de seus clientes e diferenciar -se de seus concorrentes, também sinaliza à 

organização quais as competências necessárias para suportar um determinado 

posicionamento. A estratégia atua como um direcionador das ações administrativas da 

empresa, voltadas tanto para os clientes internos quanto para os externos, podendo ser 

desdobrada em prioridades que, por sua vez, podem sofrer outros desdobramentos, 

sendo utilizados como indicadores de desempenho, ou medidas de eficácia de processos 

chave e de alinhamento entre a estratégia e o sistema administrativo. 

Desta forma, a estratégia competitiva define algumas tarefas para o sistema de produção 

que podem ser traduzidas em prioridades competitivas. Revisando os trabalhos de 

importantes pesquisadores do assunto, escolheram-se quatro principais dimensões 

competitivas para fazer parte do modelo: Custo, Qualidade, Flexibilidade, Serviço, 

Entrega e Velocidade. Cada prioridade ainda foi desdobrada oferecendo um amplo 

referencial para a gestão do sistema produtivo em consonância com a estratégia 

competitiva das empresas. 

Elementos estruturais (vide parte esquerda da figura 7.9) 

O segundo componente do modelo tem origem nas proposições de SKINNER (1969) e 

HAYES e WHEELWRIGH (1988) relativas às áreas de decisão. Os elementos 
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estruturais do sistema de produção, fundamentais para viabilizar a estratégia 

competitiva pretendida, podem ser agrupados em quatro categorias principais: 

capacidade, instalações, tecnologia de processo e de produto e integração vertical. 

No projeto do sistema de produção a decisão referente à capacidade é uma das primeiras 

a ser tomada e refere-se à definição da capacidade instalada a ser provida pela empresa 

para atender a um determinado mercado. Definida a capacidade, deve-se decidir qual o 

número de plantas e suas respectivas localizações. Também é necessário determinar se 

as plantas serão focadas em produtos ou processos. 

Posteriormente, deverão ser definidas as tecnologias de produto e de processo a serem 

utilizadas, visando atender as necessidades dos clientes e considerando as restrições 

tecnológicas e econômicas possuídas pela empresa. Finalmente, define-se o grau de 

verticalização que a empresa irá adotar ou, de outra maneira, o que deverá ser fabricado 

internamente, o que deverá ser adquirido junto a terceiros e qual a sua atuação no que 

diz respeito à distribuição e venda do produto. 

Elementos de gestão (vide parte direita da figura 7 .9) 

Os elementos de gestão, inspirados nos conceitos e técnicas da qualidade total, são 

desenvolvidos tendo como base os seguintes princípios: "total satisfação dos clientes" e 

"melhoria contínua dos produtos e processos". Esses princípios fundamentam o sistema 

de gestão oferecendo aos administradores uma referência para as políticas que venham a 

ser traçadas e para as ações que serão desenvolvidas pela organização. 

Tendo esses princípios como referência, a empresa deverá desenvolver ações que 

viabilizem a busca incessante da satisfação dos clientes. Fundamentalmente, é 

necessário que as práticas utilizadas possibilitem a criação de um ambiente favorável à 

adoção da qualidade como objeto central. A construção desse ambiente não ocorre em 

um curto espaço de tempo; ao contrário, os resultados são obtidos a médio e longo 

prazo, sendo originados de ações desenvolvidas em quatro áreas básicas: gestão de 

pessoas, ferramentas de melhoria, sistemas da qualidade e gestão de processos. 
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a) Gestão de pessoas 

Os funcionários são o ativo mais valioso de qualquer organização e a criação de um 

ambiente favorável à melhoria contínua dos produtos e serviços só é possível através de 

um efetivo envolvimento das pessoas na melhoria dos diversos processos. 

Entre os principais autores ·da área de qualidade, Deming foi o primeiro a chamar a 

atenção para alguns aspectos relacionados à administração de recursos humanos. 

Recorrendo-se aos princípios enunciados por Deming, é possível destacar os seguintes 

aspectos relativos à administração de recursos humanos importantes para qualquer 

sistema de gestão: instituição de liderança, capacitação dos recursos humanos e trabalho 

em equipe. 

Instituir liderança em uma organização significa reconhecer sua importância para o 

desenvolvimento do sistema de gestão da empresa e utilizá-la para substituir algumas 

práticas que visam aumentar a produtividade do trabalho e a melhoria da qualidade dos 

produtos, mas que, na visão de DEMING (1990), têm um resultado contrário ao 

esperado. Essas práticas são as seguintes: utilização de slogans, exortações e metas 

para a melhoria da produtividade, padrões de trabalho na linha de produção, 

administração por objetivos numéricos, avaliação anual de desempenho ou de mérito. 

Partindo-se do princípio segundo o qual os funcionários são o mais importante recurso 

de uma organização e que o compromisso entre eles e a empresa deve ser de longo 

prazo, é fundamental que se invista na sua formação. Assim, é necessário que a empresa 

tenha um programa de capacitação no qual cada atividade tenha a sua finalidade e seja 

oferecida de acordo com um planejamento. Além disso, o programa de capacitação deve 

ser direcionado para todos os funcionários da empresa e ter como objetivo a elevação da 

formação geral do indivíduo. 

O trabalho em equipe é outro importante elemento de gestão das empresas. A reunião de 

um conjunto de pessoas que atuam em áreas distintas em equipe, ou em comitês, é uma 

iniciativa no sentido de romper algumas barreiras, permitindo que seja alterada a forma 

tradicional de atuação funcional e favorecendo a definição de objetivos organizacionais. 

Essas barreiras seriam: a dificuldade de comunicação entre pessoas de departamentos 

diferentes ou de niveis hierárquicos distintos; a competição entre departamentos que 

podem priorizar seus objetivos em detrimento dos objetivos da organização; e as 
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interpretações diferentes dos problemas existentes gerando definição de prioridades 

distintas. 

b) Ferramentas de melhoria 

Outro importante fator que contribui efetivamente para que a empresa possa 

operacionalizar a satisfação do cliente e a melhoria contínua da qualidade é o 

conhecimento e a ampla utilização dos métodos e das ferramentas da qualidade. 

O ciclo de Shewhart, ou de Deming, como preferem os japoneses, auxilia os 

administradores a melhorar constantemente os produtos e os processos, buscando 

reduzir as diferenças entre as necessidades dos clientes e o desempenho do produto ou 

do processo. Em conjunto com o PDCA, uma série de métodos e ferramentas podem ser 

utilizados para o desenvolvimento da qualidade através da melhoria dos processos. De 

acordo com GITLOW (1993), os métodos e as ferramentas podem ser classificados em 

três grupos: ferramentas básicas (fluxograma, brainstorming, diagrama causa e efeito 

etc), ferramentas gerenciais (diagrama de afinidade, diagrama de inter-relacionamento, 

·diagrama de matriz etc), e as ferramentas avançadas (projeto de experimento, 

experimento de Taguchi, etc). 

c) Sistema da qualidade 

O sistema da qualidade, ou o sistema de garantia da qualidade, compreende um 

conjunto de atividades que a empresa deve realizar para garantir a qualidade do produto 

ou do serviço produzido. Desta forma, ele é um elemento básico para a obtenção de um 

padrão de qualidade especificado e, portanto, um componente fundamental do modelo 

de gestão proposto. Cada empresa pode desenvolver o seu próprio sistema, adequado às 

suas necessidades e às suas possibilidades e recursos. Entretanto, considerando-se as 

possibilidades de expansão da atuação das empresas brasileiras no mercado externo, 

recomenda-se a utilização do padrão das normas da série ISO 9000 como referência 

para o desenvolvimento do sistema da qualidade. 

Gestão de processos 

Completando-se os elementos de referência para gerenciamento das atividades 

produtivas, tem-se a gestão de processos. A eficácia com que as atividades são 
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realizadas e a qualidade dos produtos ou serviços de uma empresa são resultado da 

qualidade dos processos para gerá-los. Assim, a qualidade de um produto vendido a um 

cliente depende da pesquisa de mercado realizada, do projeto desenvolvido, do 

planejamento da produção, dos insumos e componentes comprados, do processo de 

fabricação e, finalmente, da distribuição do produto ao cliente final. 

Dessa forma, a proposição deste modelo é que a gestão de processos seja utilizada como 

propulsora da melhoria da qualidade do produto da empresa e, em conseqüência, da 

melhoria da eficácia, sendo, portanto, um componente fundamental para a 

competitividade da empresa. Deve-se destacar que a melhoria dos processos deve ser 

feita de maneira incrementai utilizando-se dos procedimentos recomendados pelos 

teóricos da qualidade total, como Juran, por exemplo. 

Como os processos são as principais referências para as atividades de melhoria e as 

empresas possuem grande quantidade deles, é necessário selecionar, entre o conjunto de 

processos existentes, aqueles que deverão ser objeto de maior atenção por parte da 

administração e que serão chamados de "processos essenciais". 

Os processos essenciais devem ser um número reduzido de processos e a seleção deve 

ter como referência a relação entre os processos e a estratégia competitiva utilizada pela 

empresa. De outra maneira, os processos essenciais são aqueles de fundamental 

importância para a obtenção dos desempenhos desejados em relação às prioridades 

competitivas (custo, qualidade, flexibilidade, serviço, entrega e velocidade) e, portanto, 

cuja melhoria resulta em valor adicionado ao cliente. 

Uma vez selecionados os processos essenciais, planos e ações deverão ser 

desenvolvidas visando à melhoria da eficácia com que as atividades que formam os 

processos essenciais são realizadas. As atividades de melhoria devem ser desenvolvidas 

utilizando-se as metodologias e ferramentas da qualidade e indicadores de desempenho 

relacionados aos processos. 

Resultados (vide parte inferior da figura 7.9) 

O último componente do modelo proposto procura verificar se aquilo que foi planejado 

e se as ações que foram colocadas em prática tiveram resultados positivos para a 

empresa. 
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O objetivo desse último componente do modelo é avaliar os resultados globais da 

organização e, para tanto, propõe-se que sejam utilizados indicadores que avaliem o 

resultado da organização em relação aos stakeholders (acionistas, clientes, funcionários, 

fornecedores e a sociedade de maneira geral). Mais especificamente, propõe-se que 

sejam utilizados os seguintes indicadores: participação de mercado, retenção de cliente, 

captação de clientes, rentabilidade do patrimônio líquido e do ativo, rotatividade de 

mão-de-obra, segurança no trabalho, preservação do meio ambiente e comportamento 

social. 

As análises realizadas a partir desses indicadores devem servir de subsídio para que seja 

reavaliado o posicionamento da empresa, bem como o sistema de gestão, responsável 

pela eficácia do sistema produtivo. Avaliações positivas devem confirmar as medidas 

tomadas anteriormente, enquanto que avaliações negativas podem significar que 

mudanças de rumos devem ser tomadas em qualquer um dos níveis, operacional ou 

estratégico. 

No próximo tópico, apresenta-se uma síntese das etapas a serem cumpridas para a 

implementação do modelo. 

8.3. Implementação do Modelo 

Definido o modelo de gestão, para que ele possa ser utilizado, é necessário definir as 

etapas a serem cumpridas para sua implementação, conforme figura 7.12. A proposição 

apresentada neste trabalho prioriza as decisões de maior amplitude. Assim, o processo 

deve iniciar -se pela avaliação da estratégia competitiva vigente, que deve resultar na 

reafirmação do posicionamento, no desenvolvimento de ajustes no posicionamento atual 

ou até na realização mudanças profundas. 

Estando definida a estratégia competitiva, é necessário traduzi-la em prioridades 

competitivas que sinalizem à organização os atributos que o sistema de produção deve 

possuir para viabilizar a estratégia planejada. O próximo passo é a concepção do sistema 

produtivo, a partir da definição dos elementos estruturais e de gestão. 

A definição dos elementos estruturais consiste em uma reavaliação da capacidade de 

produção, do número e localização das plantas, das tecnologias de produto e de 

processo utilizada e do grau de integração vertical. 



347 

Quanto aos elementos de gestão, inicialmente deve-se elaborar e executar um programa 

para a disseminação dos princípios gerais que nortearão o gerenciamento da empresa, 

ou seja, a satisfação do cliente e a melhoria contínua. A seguir, para a introdução dos 

outros componentes de gestão, sugere-se a utilização da proposição de MERLI (1993), 

segundo a qual o modelo de referência tem a formato de uma matriz, conforme figura 

7 .11. Nas linhas dessa matriz, deverão estar representadas as diversas fases de 

desenvolvimento do sistema de gestão planejadas pela empresa. Nas colunas, deverão 

estar representados os subsistemas a serem gerenciados. No que diz respeito às fases de 

desenvolvimento, cada empresa deverá definir o número de etapas a ser utilizado e o 

que cada fase representa. Já os subsistemas devem ser constituídos por dois grupos: 

subsistemas básicos e específicos. Os subsistemas básicos, de utilização imperativa para 

todos as empresas, são os seguintes: gestão de pessoas, métodos e ferramentas da 

qualidade e sistemas da qualidade. Os subsistemas específicos são constituídos pelos 

processos denominados essenciais e, portanto, é de competência de cada empresa 

defini-los. 

O próximo passo é desenvolver ações utilizando-se as metodologias e ferramentas da 

qualidade, adequadas para cada processo selecionado, de maneira a, gradativamente, 

melhorar a eficácia do sistema produtivo da empresa. 

Finalmente, devem-se medir os resultados alcançados pela organização periodicamente 

através de indicadores. Esses resultados serão utilizados para avaliar o planejamento e 

as ações colocadas em práticas em nível estratégico e operacional. Assim, resultados 

positivos reafirmam as decisões tomadas anteriormente, enquanto que resultados 

negativos sinalizam para análises e possíveis correções de rumo. 

8.4. Avaliação do Modelo 

Conforme se destacou no Capítulo 1, a validação do modelo de gestão proposto não faz 

parte do escopo deste trabalho. Entretanto, com o intuito de se obter uma avaliação da 

sua receptividade junto às empresas cerâmicas, ele foi apresentado para dois 

profissionais de duas empresas do setor. Para essa avaliação, elaboraram-se algumas 

questões envolvendo a forma de apresentação do modelo, o seu grau de complexidade, a 

coerência entre as partes, a sua utilidade para a empresa e a viabilidade de implantação. 
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As duas empresas, que participaram da avaliação, são de porte médio, sendo que uma 

fez parte do grupo de empresas estudadas neste trabalho e a outra não. 

De maneira geral, as avaliações realizadas pelas empresas foram muito favoráveis. Os 

dois profissionais destacaram a importância de o modelo abranger aspectos relacionados 

à estratégia e à área operacional da empresas, além de buscar fazer uma ligação entre 

ambas. 

Quanto à forma de apresentação e à complexidade, as duas empresas entenderam que, 

embora o modelo envolva uma série de aspectos relacionados à gestão das empresas e, 

portanto, diversos conceitos, a maneira como ele está apresentado permite ao leitor um 

bom entendimento. Um dos entrevistados entende que, para a divulgação entre as 

empresas do setor, deveria ser elaborada uma versão mais sintética. 

Quanto à utilidade, os dois profissionais entendem que o modelo pode ser de muita valia 

para as empresas, uma vez que a competição no setor é crescente e elas estão buscando 

intensamente uma melhoria de seus sistemas de gestão. Além disso, como destacou um 

dos profissionais, existem no setor diversas empresas que passam por um processo de 

profissionalização de sua administração, e que poderiam utilizá-lo como uma referência. 

Dessa forma, eles entendem que são muito boas as perspectivas de as empresas o 

implantarem. 

8.5. Considerações Finais 

O desenvolvimento de um trabalho como este, embora árduo, apresenta em seu final um 

conjunto de resultados muito positivo. 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que toda a concepção e realização 

contribuíram significativamente para a formação profissional do autor. A necessidade 

de escolher um tema, propor uma questão de pesquisa, definir o método, realizar a 

pesquisa de campo e posteriormente trabalhar os dados obtidos foi um desafio e um 

aprendizado valioso e necessário para o autor, cuja atividade profissional está vinculada 

à carreira acadêmica. 

O trabalho também possibilitou que se conhecesse um pouco mais da realidade de 

empresas de um segmento industrial importante para a economia nacional, como é o 
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caso do setor de revestimentos cerâmicos, e ainda pouco explorado do ponto de vista de 

pesqutsa. 

O terceiro aspecto a ser destacado é que o trabalho apresenta contribuições a serem 

aproveitadas pelas empresas do setor que desejarem melhorar a gestão de seus sistemas 

produtivos. A análise e a apresentação dos resultados da pesquisa de campo, descritas 

no capítulo 6, trazem diversas informações relacionadas ao posicionamento adotado 

pelas empresas estudadas e a administração de seus sistemas produtivos, que são 

bastante úteis para qualquer empresa do setor que queira fazer uma reflexão do seu 

sistema de gestão em comparação aos aspectos apresentados pelas empresas estudadas e 

às análises realizadas. No capítulo 7, como parte do objetivo principal do trabalho, 

desenvolveu-se um modelo de gestão cujo propósito é servir de referência para 

empresas desse setor melhorarem a administração de seus sistemas produtivos visando 

tornarem-se mais competitivas nos mercados interno e externo. 

Quanto ao modelo proposto, cabe observar que sua utilização exige intenso trabalho da 

organização visando resultados mais expressivos no médio e no longo prazo. Além 

disso, como ele foi desenvolvido a partir da realidade de empresas de revestimentos 

cerâmicos, a sua generalização para empresas de outros setores exigiria uma reavaliação 

de seus componentes. 

O trabalho enseja desdobramentos. Uma primeira possibilidade seria a aplicação do 

modelo de referência proposto, visando identificar as dificuldades encontradas, as 

possíveis necessidades de ajustes e os resultados obtidos. Outros projetos de pesquisa 

poderiam ser elaborados visando ao desenvolvimento de estudos específicos que 

envolvessem, por exemplo, o planejamento e controle da produção, a gestão de 

desenvolvimento de produto, o controle de processo, etc. Outra possibilidade seria o 

estudo da cadeia industrial no qual se verificariam possibilidades (tipos) de 

relacionamentos das empresas de revestimento com colorificios, empresas de design, 

fornecedores de equipamentos, universidades e institutos de pesquisa. Como grande 

número de empresas do setor está localizado concentradamente em determinadas 

regiões, pesquisas direcionadas ao estudo desses agrupamentos (clusters) seriam 

também muito interessantes. 
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Finalmente, entende-se que os objetivos iniciais deste trabalho foram alcançados. 

Espera-se que os resultados obtidos a partir desta pesquisa possibilitem a geração de 

outros projetos a serem realizados no futuro. 
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ANEXO A - Roteiro de entrevista 

L Identificação 

1. Razão social: 

2. Endereço: 

3. N° de plantas: 

4. Área construída: 

5. Ano de fundação: 

6. Atividade inicial: 

7. Origem do capital: 

8. Natureza jurídica: 

9. Capacidade instalada de produção: 

1 O. Produção atual: 

11. N° de funcionários: (produção/administração/vendas) 

12. Qualificação dos funcionários: 

13. Faturamento: 

14. Organograma simplificado: 

ll. Estratégia Competitiva (posicionamento de mercado) 

1. Quais os produtos fabricados pela empresa? 

2. Qual a quantidade de modelos e de linhas fabricadas? 

3. A empresá atua no mercado externo? Se sim, para quais países e qual o percentual 

exportado? 

4. No mercado interno em que estado/cidades a empresa atua? 
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5. Quantos são os produtos que têm maiores vendas e quanto representam no total 

produzido nos últimos 3 meses? 

6. Como é a segmentação de mercado por preço e para quais segmentos a empresa 

direciona seus produtos? 
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7. Como está dividida a participação de mercado entre as empresas produtoras e qual a 

participação de sua empresa? 

8. Quantos são os principais clientes e qual o porte? 

9. Quantos são os principais concorrentes e qual o porte? 

10. Como foi construído esse posicionamento da empresa no mercado? (planejado/ por 

quem? /ou foi sendo moldado ao longo do tempo) 

11. Houve mudanças significativas na forma de atuação (competir) nos últimos anos? 

Se houve quais foram as mudanças? 

12. O que diferencia a empresa dos principais concorrentes? 

13. Quais são os pontos fortes da sua empresa? 

14. Quais são os pontos fracos? 

15. Como são realizadas as vendas? Tem equipe de vendas própria? 

16. Tem lojas próprias ou franqueadas? 

17. Com é feita distribuição? 

18. Que tipo de promoção a empresa faz? 

19. Como é a relação com o varejista? 

m. Sistema de Produção 

Processo de ·Produção 

1. Como é o fluxo de produção? 

.·• 
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2. Quantas linhas de produção existem? 

3. Quantos fomos? 

4. A inspeção dimensional, a embalagem e a montagem dos pallets são automatizadas? 

5. Quantas pessoas trabalham na linha? 

6. Como o trabalho é organizado na linha? 

7. Quais os controles existentes ao longo da linha de produção? (humano/automatizado) 

8. Qual o tempo de produção? (prensa até embalagem em caixa) 

9. Qual é o gargalo na linha? 

10. Qual é o tamanho de lote ideal e o real (médio)? 

11. Qual o tempo necessário para atender o pedido do cliente (sem estoque)? 

12. Qual o tempo médio de preparação (prensa e decoração)? 

Suprimentos 

13. Quais são os principais insumos? 

14. Com quantos fornecedores a empresa relaciona-se? 

15. A empresa tem jazida própria? Compra argila de terceiros? Se sim, de quantos 

fornecedores? 

16. Os esmaltes e os corantes são comprados ou formulados internamente? 

17. Com quantos colorificios a empresa relaciona-se? 

18. Qual o porte e a origem do capital dos principais fornecedores (colorificios e as 

jazidas)? 

19. Como é á relação com os principais fornecedores? Existe algum tipo de aliança, 

contrato de cooperação? 
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20. Qual o critério utilizado para a escolha do fornecedor? Existe um fator detenninante 

na escolha? 

21. É feito algum tipo de avaliação do fornecedor? Se sim, qual a sistemática, quais os 

fatores considerados (preço, qualidade, prazo, flexibilidade)? 

22. Faz inspeção de recebimento? Usa métodos estatísticos? 

23. Possui algum fornecedor que entrega com garantia de qualidade? 

Planejamento e Controle da Produção 

24. Como opera o sistema (estoque/encomenda)? 

25. Tem algum sistema para planejamento e controle da produção? 

26. Tem problemas de estoque na fábrica? 

27. Tem algum sistema integrado com os varejistas? 

Gestão da Qualidade 

28. A empresa tem certificação da qualidade do produto? 

29. A empresa tem certificação de sistema da qualidade? 

30. Tem algum programa de melhoria da qualidade? 

31. Qual o percentual de produtos tipo extra após a inspeção final? 

32. A empresa tem problemas de qualidade? Quais são os mais importantes? 

33. Em média quantas tonalidades a empresa abre por produto? 

34. Utiliza Controle estatístico de Processo? 

35. Tem algum programa de treinamento em técnicas de gestão (ferramentas 

estatísticas, metodologias para análise e solução de problemas)? 

36. Tem programa de melhoria da escolaridade dos funcionários (supletivo)? 

37. Tem laboratório para controle da qualidade? 



Serviços 

38. Tem serviço de assistência técnica? 

39. Presta algum outro tipo de serviço ao cliente? 

40. Tem sistema para avaliação das reclamações dos clientes? 

41. Tem alguma estatística que revele as principais reclamações dos clientes? 

IV. Tecnológica de produto e processo 

1. Qual o tipo de processo utilizado? 

2. Em que classes de absorção os produtos da empresa são produzidos? 

3. Como é o processo de desenvolvimento de novos produtos? (desde a identificação 

das necessidades até a produção) 

4. Tem laboratório para esse fim? 

5. Faz parcerias para desenvol~ento de produtos (fornecedores /clientes 

/universidades)? Que tipo? 

6. Quantas pessoas trabalham nessa atividade· e qual a formação delas? (Engenheiros, 

profissionais de nível superior, técnicos) 

7. Nos últimos anos essa atividade tem crescido ou diminuído na empresa? Porque? 

8. A empresa compra projetos (produto; processo)? O que foi comprado nos últimos 

anos? Quanto foi investido? De quem comprou?. 

9. Tem funcionário pós~gradüado, ou que está fazendo curso de pós-graduação em 

alguma universidade? 
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