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Glossário 

SS - Técnica para arrumação e limpeza do local de trabalho. Os 's' referem-se a 5 
palavras japonesas traduzidas por: senso de utilização, de arrumação, de limpeza, de 
saúde e higiene e de disciplina 

Kaizen - Processo de melhoria contínua 

Kanban- Método de operacionalizar o sistema de planejamento e controle puxado. É a 
palavra japonesa para cartão ou sinal. Em sua forma mais simples, é um cartão utilizado 
por um estágio cliente, para avisar seu estágio fornecedor que mais material deve ser 
enviado. O termo Kanban era algumas vezes utilizado como um "equivalente ao 
planejamento e controle JIT" (equivocadamente). (SLACK et al, 1996, p. 486) 
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Capítulo 1 - Apresentação 

Este trabalho tem como tema a utilização de Sistemas de Informações (SI) nas 

organizações e o papel que eles desempenham na formatação dos processos 

empresariais de trabalho. A questão que se propõe estudar é a possibilidade da 

implementação de SI ser alavanca para a mudança organizacional. Este assunto ganha 

evidência à medida que cresce a utilização e a importância dos SI e da Tecnologia de 

Informação (TI) nas empresas e na sociedade. 

A utilização destas inovações tecnológic~s é parte de um cenário de intensa 

mudança nas organizações, em que as mesmas são fortemente pressionadas a se 

reestruturarem, visando ganhar eficiência, reduzir custos, enfim sobreviver no mercado 

de alta competitividade. 

Num nível mais amplo, este estudo trata do assunto mudança organizacional, 

que é de grande interesse atualmente nos meios acadêmico e empresarial. De maneira 

geral, pode-se dizer que as mudanças organizacionais recentes estão voltadas para a 

substituição do modelo da Produção em Massa ou Fordismo, que é exigida pela nova 

realidade do mercado, a qual pressupõe agilidade e flexibilidade na produção de bens e 

serVIÇOS. 

Neste cenário de mudança, a pesquisa volta-se para o fator implantação de SI, 

observando a importância desta ação dentro do conjunto de medidas envolvidas no 

processo de mudança em diferentes situações. A principal motivação para o 

questionamento é o fato de se identificarem propostas de mudança que colocam os SI 

como instrumentos desencadeadores da mesma, conforme será discutido no decorrer do 

trabalho. 

Assim, pretende-se identificar o papel e os efeitos da implantação de Sistemas de 

Informações em projetos de mudança organizacional, e para isso foram considerados 

dois enfoques principais para classificação dos mesmos, que estão sendo denominados 

neste trabalho de enfoque 'tecnológico' e 'organizacional'. 

As propostas e projetos considerados no enfoque tecnológico têm como 

característica o uso de Tecnologia de Informação (TI) para impulsionar a mudança na 

organização. Pode-se dizer que neste enfoque o elemento desencadeador da mudança 

organizacional é a implantação do SI. 
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O enfoque organizacional, por sua vez, é representado por abordagens que dão 

ênfase ao aspecto da reestruturação dos processos e conscientização de pessoas, 

colocando os SI como um elemento secundário. A mudança, neste caso, parte da 

redefinição dos padrões de comportamento, relações humanas e estrutura organizacional 

na empresa. As propostas, neste caso, podem ser consideradas com ênfase em 

processos, como é o caso da Reengenharia, do Downsizing e principalmente das 

técnicas japonesas do Just In Time/Produção Enxuta (Lean Production). 

A maioria das propostas de mudança possui: componentes tecnológicos e ,, · 

organizacionais, porque ambos são importantes. Observa-se, porém, que determinadas 

técnicas enfatizam um ou outro aspecto, caracterizando-se assim os diferentes enfoques. 

Ou seja, as duas abordagens, tecnológica e organizacional, são importantes e devem ser 

conciliadas. Na prática nem sempre acontece esta conciliação. 

Uma das motivações para a elaboração deste trabalho foi o crescimento do uso 

dos sistemas ERP. No momento em que se iniciou a pesquisa, ainda havia poucos 

estudos sobre os sistemas ERP e sua aplicação, conforme mencionado em WOOD 

(1999). Apesar disso, conforme apresentado no Capítulo 2, diversos autores os 

consideram importantes instrumentos para realização da mudança organizacional. 

Os sistemas ERP tiveram um papel relevante na concepção desta pesquisa, e na 

definição da distinção entre os dois enfoques, tecnológico e organizacional. Porém, com 

o desenvolvimento da mesma, e a realização da pesquisa de campo, esta proposta 

passou a ocupar um lugar de menor destaque entre as propostas que possuem natureza 

mais tecnológica. 

As abordagens do enfoque organizacional, que também são apresentadas no 

Capítulo 2, não consideram o uso de SI baseados em computador como elemento 

desencadeador de mudanças. A proposta da Produção Enxuta, por exemplo, tinha seu 

principal idealizador, Taichii OHNO, declaradamente reticente quanto ao uso de 

computadores para Gestão da Produção (OHNO, 1997). 

1.1. Conceitos Básicos 

A seguir, são apresentados alguns conceitos teóricos utilizados na formulação do 

problema estudado neste trabalho. 
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1.1.1. Sistemas de Informações 

Os SI estão intrinsecamente relacionados ao modo de funcionar das 

organizações. Segundo o livro texto LAUDON e LAUDON (1998, p. 7), um SI pode 

ser definido como "um conjunto de· componentes inter-relacionados, que coleta, 

processa, armazena e distribui informações com a finalidade de facilitar o planejamento, 

o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e outras 

organizações". Esta definição é semelhante à de outro livro texto NICKERSON ( 1998, 

p. 5): "um Sistema de Informações é uma coleção de componentes que trabalham juntos 

para fornecer ajuda na operação e gerenciamento de uma organização". Este autor 

acrescenta também que não necessariamente os SI incluem computadores, mas apesar 

deste fato, pode-se considerar a expressão SI como sinônimo de 'Sistemas de 

Informações em Computador', o que também acontece no caso deste trabalho. A 

expressão TI (Tecnologia da Informação) é também largamente utilizada, sendo que às 

vezes se confunde com SI. NICKERSON (1998, p. 6) diferencia as duas afirmando que 

a TI vem a ser os SI, mas "em adição aos computadores, consideram-se outras 

tecnologias, tais como conexões de telecomunicações (telefone, satélite, etc), máquinas 

de fax, câmeras de vídeo, microfones de áudio, etc". 

As atividades básicas de um SI - entradas, processamento, saídas e 

retroalimentação ou feedback (LAUDON e LAUDON, 1998, p. 7) (OLIVEIRA, 1998, 

p. 35) são as mesmas de um processo de produção de bens físicos. Por exemplo, na 

produção de pães numa padaria, entram os ingredientes, os mesmos são processados e 

finalmente saem os pães. Estas atividades físicas necessariamente estão acompanhadas 

de um fluxo de informação - os pedidos dos clientes, as quantidades em estoque, etc. A 

retroalimentação, por exemplo, é uma atividade que envolve apenas informação, pois 

"pode ser considerada a reintrodução de uma saída sob a forma· de informação, sendo 

um instrumento de controle". (OLIVEIRA, 1998, p. 35) 

Apesar desta relação tão intrínseca entre as atividades da empresa e os SI, ocorre 

um problema extremamente freqüente nas organizações, que é definido por W ANG 

(1998) - a não compatibilidade entre os sistemas desenvolvidos em computador e os 

processos empresariais. Este fenômeno, que foi chamado por Charles W ANG de 

'desconexão', é definido por ele como "o conflito que desalinha os objetivos de 

administradores executivos e técnicos de informática, que impede que as empresas 



11 

tenham retorno eficaz sobre o custo do investimento em Tecnologia da Informação". 

(WANG, 1998, p. 1) 

Mas não é razoável considerar que esta situação de 'desalinhamento' entre os SI 

e a área de negócios seja regra absoluta. Segundo W ANO (1998, p. 9), "duas forças 

principais explicam por que subitamente não se pode mais ignorar a desconexão - o fato 

da TI ter emergido como propiciadora de aplicações estratégicas e a concorrência 

global, que desnivelou o campo do jogo. Se cada jogador sofrer do mesmo problema, 

será fácil ignorar a deficiência comum. Porém, o· recente aparecimento de concorrentes 

globais que têm, de um modo geral, evitado a desconexão, não permite ignorá-la". Ou 

seja, é possível haver uma sintonia entre a área de Tecnologia de Informação e a área de 

Negócios, de modo a se tirar o máximo de proveito dos SI. 

Pode-se dizer que o tema deste estudo está associado a esra questão da sintonia 

entre os SI e o Negócio, mais especificamente no que se refere ao processo de mudança 

organizacional. Os diferentes enfoques (tecnológico e organizacional) correspondem a 

diferentes formas de se enxergar os SI no processo de mudança organizacional, 

processo este que visa atingir a configuração desejada para a empresa atual - com 

flexibilidade, agilidade na produção e atendimento ao cliente, baixos estoques e baixos 

custos de maneira geral. 

No texto The New Industrial Engineering: Information Technology and 

Business Process Redesign, DAVENPORT e SHORT (1990) apresentam uma figura 

que está diretamente relacionada com a questão central deste trabalho, e está aqui 

reproduzida. 



O relacionamento recursivo entre a capacidade de TI 
e Processo de Redesenho de Negócio 

Como a TI pode dar suporte aos processos de negócio? 

Capacidades da 
Tecnologia de 

Informação Processo de 

Redesenho de 
Negócio 

Como os processos de negócio podem ser transformados usando-se a TI ? 

Figura 1 -Relacionamento entre Capacidade de TI e Redesenho de Negócio, 
segundo DA VENPORT e SHORT (1990) 
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Pode-se considerar que os enfoques organizacional e tecnológico estariam 

representados pela ênfase nas setas superior e inferior, respectivamente. Como a própria 

figura indica, ambos acontecem de maneira interativa e recursiva, mas neste trabalho 

considera-se a ênfase dada no uso de TI para transforffiar os processos de negócio como 

enfoque tecnológico (seta de baixo) e a ênfase no redesenho dos processos com suporte 

de TI como enfoque organizacional (seta de cima). 

1.1.2. Organização e Processos de Negócio 

Para delimitar a análise das mudanças organizacionais, será utilizado o conceito 

de Cadeia de Valor, o que é mencionado por diferentes autores, e tem semelhança com 

o conceito de cadeia de suprimentos. Buscando olhar para esta cadeia de maneira 

sintética, e considerando-se a organizacional produtora de bens ou serviços, pode-se 

dizer que ela possui três etapas principais: Relacionamento com Fornecedor, Produção e 
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Relacionamento com Cliente. Estes três grupos são considerados referências na análise 

das mudanças efetuadas neste trabalho, conforme se verá adiante. 

Uma das referências sobre a questão da Cadeia de Valor é o texto Exploiting the 

Virtual Value Chain de RA YPORT e SVIOKLA (1995). Nele os autores identificam a 

existência de duas cadeias de valor na nova Era da Informação: a Cadeia Física e a 

Cadeia Virtual. A Cadeia Física, segundo eles, é aquela que envolve os estágios que vão 

desde a logística de suprimentos até as vendas dos produtos físicos, enquanto que a 

Cadeia Virtual é aquela em que as empresas utilizam informações para agregar valor ao 

cliente, criando novos produtos ou serviços baseados em informações. 

Cadeia Física de Valor 

Cadeia Virtual de Valor 

Figura 2- Cadeia Física e Cadeia Virtual de Valor, segundo RA YPORT e SVIOKLA (1995) 

RA YPORT e SVIOKLA (1995) tratam dos estágios necessários para que as 

empresas venham explorar a Cadeia Virtual de Valor. Os autores citam exemplos destes 

produtos ou serviços baseados em informação - como o caso da Federal Express, 

quando se permitiu que seus clientes rastreassem seus produtos através da WWW, o que 

consistiria um caso de exploração da Cadeia Virtual de V alar. O primeiro estágio para 

se atingir a Cadeia Virtual de Valor é chamado pelos autores de 'Visibilidade', e 

consiste na empresa possuir tecnologia de sistemas que permitam aos gerentes 

coordenar, medir e controlar seus processos - o que constitui uma base de informações 

para o negócio (RA YPORT e SVIOKLA, 1995). A partir desta base que permite 

visualizar qualquer elemento da Cadeia de V alar da empresa, segundo os autores, passa

se para os estágios posteriores na exploração da Cadeia Virtual de Valor. O segundo 

estágio é chamado de 'espelhamento', e consiste em se gerenciarem operações ou 

mesmo implementarem passos de agregação de valor no mercado virtual (marketspace), 

de forma mais rápida, melhor, mais flexível e a custo mais baixo. O terceiro estágio 
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consiste em 'novos. relacionamentos com clientes', baseados no espaço virtual - um 

relacionamento de mão dupla, que permite a criação de novos mercados (RA YPORT e 

SVIOKLA, 1995). 

O modelo de RA YPORT e SVIOKLA serve como delimitação do escopo deste 

estudo, o qual tem como foco a mudança organizacional na Cadeia Física de Valor de 

produtos já existentes (basicamente o estágio da visibilidade). Mas o texto destaca que 

os SI permitem também a mudança através da criação da chamada Cadeia Virtual de 

Valor, que envolve a criação de produtos ou serviços baseados em informação. 

Outro modelo da Cadeia de Valor é apresentado por PORTER (1996, p. 35), que 

define os tipos de processos de negócio existentes, e os di vide em básicos e auxiliares. 

O Processo de Gerenciamento (Ger) incluiria todas as atividades de serviços financeiros 

e contabilidade. 

SUPRI 
MENTOS 

(SPR) 

LOGÍS
TICA DE 
ENTRA
DA 
(LOG-E) 

PROCESSOS AUXILIARES 

P&D 
TECNO
LOGIA 
(PDT) 

RH GERENCIA 
MENTO 

(GER) 

PROCESSOS BÁSICOS 

OPERA
ÇÃO 
PRODU
CÃO 
(PROD) 

LOGÍS
TICA DE 
SAÍDA 
(LOG-S) 

MARKE
TING/ 
VENDAS 
(MKT) 

SERVI
ÇOS 

(SRV) 

Figura 3- Modelo da Cadeia de Valor de uma empresa proposto por PORTER (1996) 

Pode-se identificar semelhança entre esta proposta e a de RA YPORT e 

SVIOKLA, porém a Cadeia de PORTER é mais detalhada, ao procurar distinguir os 

processos auxiliares de maneira separada. 

Um estudo realizado por WIELICKI (2000) analisa o uso dos novos paradigmas 

de gerenciamento pelas empresas de países em desenvolvimento, considerando os 

processos da Cadeia de Valor defmida por PORTER (1996). Pode-se identificar pontos 

comuns entre as questões abordadas no estudo e as deste trabalho. O autor propõe que o 

processo de melhoria das empresas seja evolucionário, mas destaca que enquanto a 

evolução da tecnologia pode ocorrer através de 'saltos tecnológicos', queimando-se 
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etapas, a evolução dos sistemas organizacionais e de gerenciamento não podem seguir o 

mesmo caminho acelerado. 

Para WIELICKI (2000), o principal grupo dos problemas das empresas, 

definidos pela média e alta gerência, tem sua origem na pobreza da informação, estando 

associados ao processo de Gerenciamento (um processo auxiliar da Cadeia de 

PORTER). O caminho da excelência para estas empresas, de acordo com o autor, 

envolveria primeiramente a maturação e a racionalização de seus Sistemas de 

Informações com foco no quadro gerencial, e só então na implementação da Tecnologia 

de Informação para criar um projeto de SI com MRP li ou ERP (por exemplo). Ou seja, 

coloca-se implícita a idéia da evolução s~gundo os enfoques tecnológico e 

organizacional na discussão realizada pelo autor. 

Vários autores tratam da Cadeia de Valor ou fazem definições semelhantes. Esta 

Cadeia Física de Valor pode ser considerada como um grande processo, que vai desde a 

aquisição da matéria-prima até a entrega do produto ao cliente. SLACK et al (1996, p. 

426), ao tratarem da gestão da cadeia de suprimentos, definem-na como "gestão da 

cadeia completa do suprimento de matérias-primas, manufatura, montagem e 

distribuição ao consumidor final". DAVENPORT e SHORT (1990) definem processos 

de negócio de forma semelhante: "um conjunto de tarefas logicamente relacionadas para 

obter uma saída". Segundo eles, um conjunto de processos forma um sistema de 

negócio, que corresponde à maneira como uma unidade de negócios, ou uma coleção de 

unidades, realiza seu negócio. Eles destacam duas características importantes dos 

processos de negócio: eles têm clientes e eles atravessam as fronteiras da organização 

(DAVENPORT e SHORT, 1990). 

Outro conceito relacionado é o de coordenação gerencial (management 

coordination), utilizado por LIN e HUI (1999). Segundo os autores, este conceito tem 

sido tratado como o processo que provê a ligação apropriada entre diferentes unidades 

de tarefa dentro da organização. 

CROSS et al, (1995, p. 19), ao tratarem da proposta da Reengenharia, afirmam 

que as suas fronteiras de atuação estão nos níveis do que eles definem como sistema 

essencial de negócios e do processo de negócios. Eles definem processo essencial (core 

process) como "todas as funções e seqüências de atividades (independente de onde 

residem na organização), políticas e procedimentos, e sistemas de apoio necessários 

para atender uma necessidade de mercado através de uma estratégia específica". 
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A Cadeia Física de Valor, conforme definida por RA YPORT e SVIOKLA 

(1995) é semelhante a outras definições existentes para o conjunto total de atividades de 

negócio voltadas ao atendimento do cliente de uma empresa. Porém, ao destacar a 

criação da Cadeia Virtual, os autores acrescentam um novo espaço criado na atividade 

da empresa. Neste trabalho, procura-se observar o pap<:<l da implantação dos SI e suas 

inter-relações com as mudanças na Cadeia Física de Valor já existente. Busca-se 

considerar di versas teorias e abordagens sobre transformações que vêm ocorrendo nas 

organizações, mais intensamente na última década. Para isso, estão sendo considerados 

quatro principais grupamentos para análise das mudanças: Relacionamento com 

Fornecedor, Produção, Relacionamento com Cliente e Desenvolvimento de Produto. 
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2. Processo Produtivo 

-
1. Relações com Fornecedor I I 4. Relações com Cliente 

Figura 4- Grupamentos de mudanças organizacionais considerados neste trabalho 
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Este agrupamento é resultado de análise dos diversos textos considerados, 

levando-se em conta as próprias segmentações feitas em parte deles e a Cadeia Física de 

Valor. 

1.1.3. Definição de Proposta ou Pacote de Mudança 

É importante definir o que é considerado uma 'proposta' de mudança neste 

trabalho, o que pode ser também chamado 'técnica', 'projeto', 'ação' de mudança 

utilizada numa organização .. Esta definição é importante tanto no que se refere à seleção 

das teorias e autores pesquisados, como no que se refere à pesquisa de campo. Pode-se 

utilizar também a denominação 'tecnologia', que é um pouco mais ampla. Segundo o 

Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1980), uma das acepções da palavra é: "conjunto de 

conhecimentos, sobretudo princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo 
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de atividade". Em estudo que analisa a questão da capacitação tecnológica das empresas 

industriais, FLEURY (1990) considera tecnologia como "um pacote de informações 

organizadas, de diferentes tipos (científicas, empíricas ... ), provenientes de várias fontes 

(descobertas científicas, patentes, livros, manuais, desenhos ... ), obtidas através de 

diferentes métodos (pesquisa, desenvolvimento, cópia, espionagem ... ), utilizado na 

produção de bens e serviços". Os conhecimentos e as habilidades empregadas na 

produção desses pacotes constituiriam a capacitação tecnológica. Apesar de não haver 

menção direta na definiçãO'·,:de Fleury, pode-se considerar a adoção de sistemas de 

informação como uma fonte ou um componente de uma tecnologia, ou de uma proposta 

de mudança. 

As novas tecnologias ou técnicas estão associadas ao assunto das mudanças 

organizacionais, que também são tratadas como inovações organizacionais. É 

jmportante destacar que, conforme indicam as definições acima, as propostas de 

mudança ou tecnologias são constituídas normalmente por componentes tecnológicos 

(como SI) e organizacionais, simultaneamente. Porém, busca-se, neste trabalho, 

identificar a ênfase dada ao componente 'implantação de SI' para implantação da 

técnica. Isto se deve ao fato de que existem propostas, conforme se apresentam adiante, 

que colocam esta implantação como elemento principal, ou no mínimo de grande 

destaque, para realização da reestruturação. 

Pode-se considerar, portanto, que as propostas apresentadas a segmr, que 

provêm de diferentes autores, consistem em "pacotes de informações organizadas", 

conforme descreve FLEURY (1990). Estes pacotes servem, portanto, como referências 

para a pesquisa de campo e também para uma pré-análise sobre a questão do enfoque 

utilizado, que levou à classificação, apresentada a seguir, entre tecnológico e 

organizacional. A análise de todas as propostas, por sua vez, levou à identificação de 

algumas características que são consideradas presentes de maneira geral no conjunto das 

propostas. 

1.2. Pressupostos e Sumário Metodológico 

O objetivo deste trabalho é avaliar a possibilidade da implantação de SI 

funcionar como alavanca no processo de mudança organizacional, buscando identificar 

situações em que isto ocorre e o nível de abrangência da mudança em termos da Cadeia 

Física de Valor. As mudanças foram avaliadas segundo os grupamentos acima, e a 
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análise parte de um levantamento extenso de propostas ou pacotes de mudanças 

vigentes. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que não parte de hipóteses a 

serem comprovadas. 

O pressuposto central do trabalho está associado à classificação aqui utilizada 

dos diferentes enfoques - organizacional e tecnológico - utilizados no processo de 

mudança organizacional. Procura-se identificar a ocorrência do enfoque tecnológico no 

processo de mudança organizacional nas empresas, em nível da Cadeia Física de Valor. 

Deve-se ressaltar que existe um nível de subjetividade quanto à mensuração da '''"-".:.·" 

intensidade da responsabilidade do fator tecnologia - a implantação de SI - como 

alavanca da mudança organizacional. 

Assim, o pressuposto básico do trabalho é o de que é possível realizar a mudança 

organizacional utilizando-se o enfoque tecnológico. 

A metodologia de pesquisa utilizada, que será detalhada no Capítulo 3, foi o 

estudo de múltiplos casos em empresas, no qual se buscou analisar o processo de 

mudança na Cadeia Física de Valor - especialmente nos grupamentos Relacionamento 

com Fornecedor, Produção e Relacionamento com Cliente. 

Como referência para a pesquisa de campo, utilizou-se o conjunto de propostas 

de mudança organizacional consideradas significativas a partir de extenso levantamento 

bibliográfico. A partir deste conjunto, foram identificados os principais itens de 

mudança ocorridos nas empresas recentemente, que visam substituir o modelo da 

Produção em Massa!Fordismo. 

No estudo ·das transformações das empresas pesquisadas foram observadas as 

principais ações que ocorreram neste sentido, na última década, buscando-se identificar 

o enfoque predominantemente adotado. Foi também verificada a ocorrência de cada um 

dos itens de mudança, e a importância da implantação de SI para que eles fossem 

atingidos. 

Os objetivos do trabalho são: 

1. Identificar a ocorrência dos diferentes enfoques, tecnológico e 

organizacional, definidos anteriormente, para a mudança organizacional. 

2. Observar as características, condições e motivações que levaram a empresa a 

adotar um ou outro enfoque e também a abrangência da utilização do 

enfoque em termos da cadeia Relacionamento com Fornecedor, Produção e 

Relacionamento com Cliente. 
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3. Avaliar os resultados obtidos com a adoção de cada enfoque na mudança da 

organização e de seus processos. 

Trata-se, portanto, de uma análise do papel da implantação de SI na adoção de 

novas formas organizacionais, buscando-se avaliar se a implantação de SI pode ser o 

agente da mudança organizacional nos processos da Cadeia Física de Valor. 
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Capítulo 2 - Mudanças Organizacionais 

2.2. Considerações Gerais sobre Mudança Organizacional 

Este capítulo apresenta um conjunto de propostas de mudança organizacional 

que é resultado de pesquisa bibliográfica. A pesquisa nas empresas também contribuiu 

para seleção das propostas. 

A pesquisa teórica foi direcionada para a identificação de propostas de mudança 

organizacional, e ao mesmo tempo identificação nas propostas do papel da implantação 

de SI. Foram pesquisados os principais periódicos da área de Administração. Uma das 

referências para identificação destes principais periódicos foi o texto de BERTERO et al 

( 1998), que apresenta uma relação daqueles considerados importantes na área de 

Administração. Os recursos de busca eletrônica via Internet disponíveis foram utilizados 

na pesquisa aos periódicos, sendo que as principais palavras-chave utilizadas foram 

'mudança organizacional' (e similares), em conjunto com diversas outras (como SI, TI, 

ERP, EDI além dos títulos dos pacotes identificados, e outras). 

Assim, a pesquisa bibliográfica foi além de uma revisão bibliográfica sobre o 

tema mudança organizacional. Nela se buscou produzir uma relação dos principais 

pacotes de mudança disponíveis no 'mercado', buscando-se uma padronização na 

apresentação dos mesmos, com identificação de nível de abrangência e pontos comuns. 

A tarefa de elaborar esta relação dos pacotes a partir de uma pesquisa 

bibliográfica, tratando-os de forma comparativa, procurando identificá-los de forma 

mais sistematizada e colocando-os como elementos de um mesmo conjunto esbarra 

numa dificuldade, que é o fato deles terem abrangências distintas no que se refere às 

áreas da empresa para as quais se voltam, e também o fato de terem focos em aspectos 

teóricos diferentes. Apesar disso, a análise dos pacotes revelou que um número 

significativo deles procura abranger a empresa como um todo. 

2.2.1. Mudanças Organizacionais em Nível Macro 

Pode-se falar de mudanças organizacionais num nível mais amplo, e nesse caso 

pode-se considerar, como já foi mencionado, que elas representam o esforço para se 

substituir o modelo da Produção em Massa ou Fordismo. Por outro lado, tem-se 

diversos pacotes isolados, de maior ou menor amplitude. A pesquisa bibliográfica neste 
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trabalho procurou identificar e selecionar as principais propostas de mudança 

organizacional surgidas no século XX, principalmente na sua segunda metade, e mais 

intensamente nos últimos vinte anos, quando a revolução tecnológica permitiu a 

passagem para o que se chamou de a 'Era da Informação'. 

Segundo DRUCKER ( 1996, p. XI), a cada dois ou três séculos ocorre na história 

ocidental uma grande transformação. Depois de cinqüenta anos, existe um mundo novo, 

e as pessoas nascidas nele não conseguem imaginar o mundo em que seus avós viviam e 

no qual nasceram seus pais. 

É notório que as mudanças pela quais passa a sociedade na passagem para o 

século XXI são de grande magnitude, e o termo revolução é amplamente utilizado para 

designá-las, com diferentes enfoques. Fala-se da Revolução Tecnológica e da Nova 

Sociedade da Informação (MEIRELLES, 1994, p. 14), que resulta da evolução da 

informática e da convergência tecnológica - a fusão da informática e das 

telecomunicações. 

Revolução no tratamento da informação 

I INFORMÁTICA I 
/ ""' 

I I=! 
SOCIEDADE DA SOCIEDADE 

TELEINFORMÁ TICA INFORMAÇÃO INDUSTRIAL 

""' 
/ Revolução/Evolução 

I TELECOMUNICAÇÕES I 
na Sociedade 

Revolução no transporte da informação 

Figura 5 -Revolução no tratamento e transporte da informação- agentes no processo 
de revolução da informação (Fonte: MEIRELLES, 1 994) 

Pode-se dizer que a Tecnologia de Informação é o grande viabilizador das 

alterações pelas quais passam a sociedade e as empresas e que sua implementação 

favorece e ou provoca mudanças muito importantes. Segundo COSTA, A. L. (2000, p. 

11), "a Tecnologia da Informação (TI) tem modificado profundamente os processos 

operacionais das organizações-( ... ), existe uma visão disseminada de que a TI cria base 

para a melhoria da produtividade dos processos". 

De acordo com PORTER (1996, p. 156), "a Tecnologia da Informação tem um 

papel importante nos elos entre atividades de todos os tipos, porque a coordenação e a 
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otimização dos elos exigem um fluxo de informações entre as atividades. A recente e 

rápida transformação tecnológica nos Sistemas de Informação vem exercendo um 

impacto profundo sobre a concorrência e sobre as vantagens competitivas, devido ao 

papel penetrante da informação na Cadeia de Valores". 

Torna-se evidente a importância da TI e dos Sistemas de Informações no 

conjunto de transformações vividos pela sociedade a partir da segunda metade do 

século. A evolução da informática e das redes de comunicação permitem o surgimento 

de novas necessidades e colocam a informação como um elemento central na atividade 

econômica. Um dos aspectos tratados por Peter DRUCKER ao descrever o que ele 

chamou de 'Sociedade Pós-Capitalista' é o fat9 de que hoje o recurso realmente 

controlador, o 'fator de produção' absolutamente decisivo, não é o capital, a terra ou a 

mão-de-obra - é o conhecimento. Ao invés de capitalistas e proletários, as classes da 

sociedade pós-capitalista são os trabalhadores do conhecimento e os trabalhadores em 

serviços (DRUCKER, 1996, p. XV). 

Ou seja, a disponibilização das novas tecnologias cria um novo ambiente, com 

novas características e novas necessidades. Porém, pode-se questionar as mudanças num 

sentido mais amplo. Ainda que a TI seja o elemento que permite a criação do novo 

ambiente, ela por si só não deve ser suficiente para realizar a mudança - pois esta 

compreende também a redefinição mais ampla de papéis e posturas das pessoas. 

Ainda de acordo com DRUCKER (1996, p. 3), a última grande transformação 

ocorrida na sociedade foi a Revolução Industrial, ocorrida entre 1750 e 1800. Foi 

quando o conhecimento mudou de significado e começou a ser aplicado a ferramentas, 

processos e produtos. As antigas mudanças tecnológicas, quase sem exceção, 

limitavam-se a uma profissão ou uma aplicação. Com a Revolução Industrial as 

invenções passaram a ser imediatamente aplicadas em toda parte, em todas as profissões 

e indústrias (como por exemplo, a máquina a vapor). Depois disso, em 1881, tem-se a 

Revolução da Produtividade, quando Frederick Taylor (1856-1915), pela primeira vez, 

aplicou o conhecimento ao estudo do trabalho, à sua análise e à sua engenharia. 

"Mas a Revolução da Produtividade já terminou. Cinqüenta anos atrás, nos anos 50, as 
pessoas empenhadas em produzir ou movimentar objetos ainda constituíam a maioria em todos 
os países desenvolvidos. Em 1990, elas já haviam encolhido para um quinto da força de trabalho 
e em 201 O não serão mais que um décimo. Daqui em diante, o que importa é a produtividade 
dos trabalhadores não manuais. E isso requer a aplicação do conhecimento ao conhecimento." 
(DRUCKER, 1996, p. 20) 
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Na obra Handbook de Estudos Organizacionais, CLEGG et al (1999, p. 28) 

afirmam que muitas abordagens teóricas alternativas desafiam a supremacia do 

funcionalismo e da ciência normal, para os quais a organização é um 'sistema', que é 

funcionalmente eficaz em atingir metas explícitas, formalmente definidas por 

intermédio da tomada de decisão racional. Assim, coloca-se a transição da burocracia 

para a fluidez, nas novas formas organizacionais. 

"Weber sistematizou o conceito de burocracia como urna forma de organização 
caracterizada por centralização, hierarquia, autoridade, disciplina, regras, carreira, divisão do 
trabalho, estabilidade. Mas poucos deixaram de reconhecer o surgimento de novas formas de 
organização - internamente e externamente. Internamente, as fronteiras que antes delineavam a 
burocracia estão também desaparecendo, tornando as organizações pós-fordistas mais ágeis e 
flexíveis, com menor número de níveis hierárquicos e, para ser mais rigorosos, menos 
formatadas- e chamadas por alguns de 'pós-modernas'." CLEGG et ai (1999, p. 38) 

Assim, pode-se dizer que há um traço comum nas características desejáveis das 

organizações modernas, e que está presente na maioria das propostas e teorias sobre 

mudança organizacional. São características que se contrapõem às da empresa de 

Produção em Massa, podendo-se citar a flexibilidade, a menor rigidez hierárquica e o 

novo perfil do empregado - maior autonomia, mais conhecimento, entre outras. Porém, 

o que se pode diferenciar entre os vários autores e propostas são os aspectos enfatizados 

ao se tratar a mudança organizacional e também os mecanismos de implementação, 

devendo-se considerar que estes últimos nem sempre estão explicitados nas teorias 

estudadas. 

Estas considerações visam demonstrar a mudança vivida atualmente pela 

sociedade e pelas empresas, no seu sentido mais amplo. Neste trabalho, porém, busca-se 

também identificar propostas de mudança mais específicas, ou pacotes de mudança, 

como se verá mais adiante. Mas, obviamente, estes pacotes contêm elementos que 

levam à construção deste cenário mais amplo, no qual um elemento importante é o 

chamado 'trabalhador do conhecimento'. 

2.2.2. Os Negócios e Trabalhadores do Conhecimento 

Segundo DRUCKER (1996, p. 22), os trabalhadores do conhecimento deverão 

ser a maioria, num futuro bastante próximo. Este tipo de trabalhador seria aquele que 

"fornece conhecimento para descobrir como o conhecimento existente pode ser melhor 

aplicado para produzir resultados- que é na verdade o que se entende por gerência". 
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Assim, o trabalhador do futuro estaria lidando predominantemente com 

conhecimento e com informações. MEIRELLES (1994, p. 11) afirma que cerca de 65% 

dos empregos nos países do primeiro mundo estarão no chamado Setor de Informações 

no início do século XXI. Este setor. abrange atividades como escolas, meios de 

informação e comunicação, editoras, consultorias, bancos de dados e também 

trabalhadores da infra-estrutura de informação. Pode-se ir mais além, e considerar a 

abordagem de EV ANS e WURSTER (1997), que afirmam que na Era da Informação 

"todo negócio é um negócio de informação". 

Em The coming of the new organization, DRUCKER ( 1988) afirma que os 

negócios baseados em conhecimento consistem "numa organização composta 

largamente por especialistas que dirigem e disciplinam suas próprias performances, 

através de feedback de colegas, clientes, e superiores". Pelo fato dos atores na 

prganização baseada em informação serem especialistas, eles não poderiam receber 

ordens sob como realizar seu trabalho, e este fato estaria associado à idéia da 

descentralização em unidades autônomas, que é tratada em diversas das propostas de 

mudança organizacional. 

Tratando sobre o assunto do trabalhador do conhecimento, o documento de 

trabalho Ciência e Tecnologia para a Construção da Sociedade da Informação no 

Brasil, do CCT -Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia afirma que "quando se 

fala de uma Economia da Informação estamos aludindo, entre outras coisas, a uma nova 

realidade no que diz respeito ao controle dos meios de produção. De fato, nas empresas 

ou organizações intensivas em conhecimento, já não é mais claro quem detém a 

propriedade dos instrumentos ou mesmo dos produtos da produção. Se bem existam 

tarefas que requerem instrumentos confeccionados, comprados ou fornecidos por 

terceiros, grande parte dessas tarefas é, de fato, recursos humanos: sensibilidade, 

julgamento, criação e construção de relações. Nesse contexto, longe de estar alienado 

dos instrumentos, do comércio e do fruto do seu trabalho, o knowledge worker 

(trabalhador do conhecimento) carrega em si próprio seus instrumentos". (CCT, 1997, 

Anexo 7) 

Os novos perfis de trabalhadores e as novas formas organizacionais são descritos 

por diversos autores. Algumas propostas se apresentam como mais amplas, como é o 

caso da Produção Enxuta (Lean Production), que é colocada por WOMACK et ai, 

( 1992, p. 2), como um movimento de abrangência e nível de importância semelhante ao 

surgimento da Produção em Massa, após a Primeira Grande Guerra. A proposta do Lean 
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Production ocupa um espaço de destaque entre as técnicas utilizadas para realização da 

mudança organizacional. 

2.2.3. Propostas voltadas para a Redefinição do Sistema Produtivo 

Nem todas as abordagens aqui tratadas se colocam neste nível de abrangência -

de substituir o modelo da Produção em Massa baseado no Fordismo, mas mesmo assim 

elas representam também importantes referências entre as propostas de mudança 

organizacional ocorridas nas últimas décadas deste século. Um aspecto já destacado é a 

existência de pontos comuns entre as diversas propostas, o que pode ser considerado 

natural, já que algumas características ou requisitos das novas corporações são 

praticamente consensuais, podendo-se dizer que são exigências do novo ambiente 

globalizado e altamente competitivo. 

No conjunto de transformações em curso, um aspecto que pode ser considerado 

central é o que se refere ao Sistema Produtivo, que algumas propostas buscam definir 

(ou redefmir). Conforme foi mencionado anteriormente, um objetivo que está presente 

de forma geral nas transformações organizacionais é a" substituição do modelo da 

Produção em Massa (Fordismo) por novas técnicas que permitam maior flexibilidade. 

Algumas das propostas colocam-se diretamente como alternativas a este Sistema 

Produtivo, como é o caso do pacote Lean Production (que também por ser denominado 

JIT - Just-in-Time), da Teoria das Restrições (ou TOC - Theory of Constraints). As 

propostas suecas também propõem um novo modelo de produção, e nesse caso há uma 

ênfase na satisfação do empregado. Mas pode-se considerar que há uma forte presença 

das técnicas japonesas no processo de mudança vivido pelas organizações desde a 

segunda metade do século XX. RACHID (1994, p. 127) afirma que ao longo dos anos 

80 as empresas no Ocidente passam a dar uma atenção especial à área de manufatura e à 

qualidade, elementos chave para explicar a superioridade das indústrias japonesas. As 

técnicas tayloristas, predominantes nos países ocidentais, começam a ser substituídas 

por técnicas do modelo japonês. Para a autora, o período de difusão dos métodos 

japoneses é bastante próximo nos diferentes países, mesmo em determinados países em 

desenvolvimento, como no caso do Brasil. 

CORRÊA e GIANESI (1996, p. 15) enfatizam a crescente revalorização do 

papel da manufatura no atingimento dos objetivos estratégicos da organização, e 

comparam os três principais sistemas de administração da produção: o MRP ll 
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(Manufacturing Resources Planning), o Just-in-Time e o OPT (Optimized Production 

Technology)- que pode ser considerado sinônimo de TOC. Estes dois últimos sistemas 

são comentados adiante, na seção das propostas com enfoque organizacional. Elas 

representam alternativas importantes ao Sistema de Produção em Massa (Fordismo), 

com o qual o sistema MRP 11 estaria mais associado. Segundo estes autores, as 

empresas japonesas teriam tido sucesso, em parte, por sua habilidade na gestão 

comercial e financeira, mas, muito mais pela alta qualidade e baixos preços de seus 

produtos, conseguidos através de uma excelência em manufaturá-los, excelência esta 

que a maioria de seus concorrentes ocidentais não conseguiu igualar a tempo. As 

melhores empresas japonesas estavam usando as melhorias obtidas com suas peculiares 

e inovadoras práticas industriais, como sua principal arma competitiva, em oposição às 

empresas ocidentais que teriam considerado a produção como "um problema já 

resolvido". 

Assim, é de grande relevância, quando se trata de pacotes de mudança, a 

(re)definição do Sistema de Administração da Produção, que seria o cerne da Cadeia 

Física de Valor, conforme definida anteriormente. A maioria das propostas tem ~m foco 

nesta questão (JIT, TOC, propostas suecas). A proposta TQM - Total Quality 

Management estaria associada ao Sistema de Administração da Produção, apesar de não 

representar uma definição do mesmo. Estes pacotes de mudança abrangem também as 

ligações com fornecedor e com cliente, ou seja, acabam também buscando contemplar 

toda a cadeia de suprimento. Para CORRÊA e GIANESI (1996, p. 24) a tecnologia de 

manufatura (sua escolha e gestão) tem sido considerada uma das principais áreas de 

decisão dentro da função de administração da produção. As novas tecnologias de 

manufatura estariam desafiando aspectos do outrora bem estabelecido conceito de 

'economia de escala' -máquinas flexíveis controladas por computador têm o potencial 

de tornar os tempos de preparação de máquinas desprezíveis. O potencial das novas 

tecnologias incluiria a redução dos tempos de-projeto-à-produção, redução dos tempos 

de-pedido-à-entrega. 

Os Sistemas de Administração da Produção, de acordo com CORRÊA e 

GIANESI ( 1996, p. 53), são por excelência Sistemas de Informações integrativos, já 

que interfaceiam com praticamente todos os setores dentro da organização. São, por 

vocação, candidatos naturais a exercer um papel importante no que é hoje considerado 

um dos principais pré-requisitos para que se atinjam níveis de excelência competitiva: a 
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eficaz comunicação entre setores ou, em outras palavras, a quebra das barreiras 

organizacionais intersetoriais. 

Mas nem todas as propostas· de mudança organizacional têm como intuito a 

definição do Sistema de Administração da Produção. As propostas do Downsizing, por 

exemplo, a Reengenharia e, de modo geral, as propostas consideradas no enfoque 

tecnológico não têm como base a definição do Sistema de Administração da Produção. 

Estas propostas podem até considerar ou pressupor a utilização de um destes sistemas, 

porém não visam defini-lo. 

2.2.4. Técnicas Japonesas x Técnicas Ocidentais 

No cenário de mudanças é indiscutível a força das técnicas criadas pelos 

Japoneses. ROSENFELD (1990), menciona diversas técnicas disponíveis para os 

gerentes, a fim de melhorar tanto a si próprios como suas organizações, e afirma que o 

número de delas é insuperável. Ele menciona várias técnicas que surgiram em menos de 

50 anos, sendo uma série delas ocidentais. Menciona também a emergência das técnicas 

japonesas: 

a burocracia de Fayol e Weber (1930); 

o gerenciamento por objetivos (atribuído a Peter DRUCKER), emergindo das 

técnicas de avaliação de programas e de Pert (1950);. 

os estilos de gerenciamento e liderança, em 1960 (especialmente as teorias X 

e Y de Douglas McGregor); 

a ênfase mais estratégica nos anos 70 e 80, seguidos da criação de times, 

círculos de qualidade (tomada de decisão em pequenos grupos através de 

consenso e cooperação), o 'gerente-um-minuto' (toma decisão sozinho, mas 

rápido) de Blanchard e Johnson (1982) e as organizações 'excelentes', 

líderes-de-mercado (market-led) e próximas do consumidor de Peters e 

Waterman (1982); 

os gerentes também olharam na direção nas técnicas de gerenciamento 

japonesas para obter lições sobre como aumentar sua própria performance. 

OUCHI, citado por ROSENFELD (1990), afirma que, apesar das diferenças 

culturais, muitos autores argumentam que os gerentes ocidentais podem aprender a 

partir dos japoneses. Para ele, o termo mais largamente reconhecido que sintetiza este 

processo é a Teoria 'Z'. Esta teoria é apresentada por OUCHI (1981), no livro Theory 
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Z: How American Business Can Meet the Japonese Challenge. Nele, o autor apresenta 

uma comparação entre as firmas americanas (Teoria A) e firmas japonesas (Teoria J). 

As primeiras seriam caracterizadas por: 

1. Emprego de curto prazo; 

2. Promoção e evolução rápida; 

3. Carreiras especializadas; 

4. Responsabilidade individual e tomada de decisão. 

Em contraste as firmas japonesas enfatizam: 

1. Emprego para toda vida; 

2. Lenta evolução de emprego; 

3. Carreiras não especializadas; 

4. Responsabilidade e tomada de decisão coletiva. 

Para ROSENFELD (1990), no estilo japonês de organização os funcionários 

devem ser leais à organização e inexistem símbolos de status. Ele afirma ainda que o 

compromisso na Teoria Z seria: 

1- Tomada de decisão e solução de problemas devolvida aos grupos, times ou 

comitês; 

2- Desenvolvimento de trabalho em grupo e coesão através de organizações 

matriciais, eliminação de barreiras de status e, quando possível, uniformes de 

empresa; 

3- Identificação de áreas para implementar a participação de funcionário; 

4- Mover:..se na direção de emprego para sempre para certos funcionários; 

5- Achatar a organização para reduzir a ênfase em hierarquia. 

Segundo ROSENFELD (1990), existe muita discussão da habilidade da Teoria Z 

em superar as barreiras culturais do Ocidente. 

O estudo das transformações organizacionais ocorridas no século XX permite 

afirmar que há uma polarização entre técnicas japonesas e ocidentais, e nesse sentido é 

interessante mencionar a questão cultural, que às vezes é considerada importante para 

adoção das inovações surgidas no Japão. 

Apesar de se ter esta polarização entre técnicas ocidentais e japonesas, 

identificam-se também diversas outras segmentações voltadas para mudança 

organizacional, que neste trabalho foram observadas procurando-se um enquadramento 

segundo os enfoques tecnológico e organizacional. E este conjunto todo poderia ser 
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considerado como partes dentro de um esforço mais amplo que alguns tratam como 

sendo a passagem para a Era da Informação. 

Neste estudo se faz uma seleção de um conjunto de propostas como referencial 

teórico, e espera-se com isso já oferecer uma contribuição para os interessados no 

assunto. Deve-se destacar, porém, que as propostas não são tratadas com profundidade, 

porque isto foge dos objetivos do trabalho. Mas algumas delas ganham maior destaque, 

de acordo com a discussão sobre enfoque organizacional e tecnológico, e também com a 

importância identificada das mesmas na pesquisa bibliogFáfica-.e na pesquisa de campo. 

As propostas utilizadas como referências teóricas servem como base para o estudo de 

casos, nos quais também se objetiva identificar a .importância da implantação de SI no 

processo de mudança. 

2.2.5. A abordagem da Inovação Tecnológica 

O assunto mudança organizacional está intimamente ligado com o assunto 

inovação tecnológica. Segundo BARBIERI ( 1997), uma Inovação Tecnológica é uma 

mudança provocada em produtos ou processos pela introdução de uma nova tecnologia. 

O autor afirma que as inovações se apresentam em quatro formas: ( 1) novo processo 

produtivo; (2) modificações no produto existente; (3) introdução de novos produtos 

integrados aos existentes e ( 4) introdução de novos produtos que exigem novas 

tecnologias. Ou seja, as inovações, segundo a classificação de BARBIERI, seriam 

basicamente de processo, ou produto, ou ambas. 

CHESBROUGH e TEECE (1996), em texto em que tratam da Organização 

Virtual, fazem uma outra classificação das inovações, considerando dois tipos - as 

autônomas que podem ser perseguidas, independentemente de outras inovações, e as 

sistêmicas, cujos benefícios podem ser atingidos apenas em conjunto com outras 

inovações complementares. Por exemplo, afirmam os autores, o desenvolvimento de um 

novo carregador de bateria (no caso uma inovação de produto) não implica um 

redesenho completo do motor ou do carro, e, portanto, seria uma inovação autônoma. Já 

o desenvolvimento da fotografia instantânea, que exigiu a criação tanto da nova 

tecnologia de filme como a da câmera, seria uma inovação sistêmica. Os autores 

mencionam a inovação do Lean Manufacturing como sistêmica, porque requer 

mudanças inter-relacionadas no projeto do produto, gerenciamento de fornecedores, 

Tecnologia de Informação, etc. 

.. .-: I 
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Um aspecto a ser considerado sobre as inovações organizacionais diz respeito às 

fontes de inovação para uma empresa. BARBIERI ( 1997) trata do assunto, afirmando 

que em qualquer tipo de inovação a tecnologia pode ser produzida pela própria empresa 

inovadora ou obtida de fontes externas (além de poder ser uma combinação de ambas). 

Para aquele autor, a situação mais freqüente é a segunda, visto que apenas uma minoria 

das empresas realiza atividades próprias de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) realizou, em 1997, 

uma pesquisa sobre inovação nas empresas no estado de São Paulo. Nela foram 

consideradas as seguintes fontes de inovação: Clientes, Departamento de P&D, 

Fornecedores, Competidores, outros Departamentos, Fornecedores Bens de Capital, 

outras Empresas do Grupo e Consultoria. 

O texto de BARBIERI ( 1997) A Contribuição da Área Produtiva no processo 

de inovações tecnológicas, tem como objetivo, conforme como indica o título, analisar 

a importância da área de produção nos processos de inovação. Sua conclusão é que esta 

área tem um importante papel a desempenhar nestes processos, e que a possibilidade de 

se obter os benefícios esperados na introdução de novos produtos ou processo depende 

em grande parte de práticas administrativas e operacionais pertinentes à área de 

produção. Pode-se considerar que o presente trabalho também procura dar ênfase à área 

de produção, na definição utilizada da Cadeia Física de Valor. 

2.2.6. Propostas de Mudança como Modismos 

Como se vê, são muitas as abordagens voltadas para o assunto inovações ou 

mudanças organizacionais, porque este é um assunto de grande importância na época 

atual. Miguel CALDAS e Thomaz WOOD JR. são autores que tratam do tema em um 

número significativo de textos, normalmente com uma visão crítica, que identifica 

características de modismos em diversas propostas. Por exemplo, no texto 

Antropofagia Organizacional (WOOD JR. e CALDAS, 1999) os autores tratam da 

importação de tecnologia gerencial estrangeira pelas empresas brasileiras. Ainda que 

não seja dada uma definição para a expressão 'tecnologia gerencial', pode-se considerá

la equivalente à definição de tecnologia (pacotes de informações organizadas) dada por 

FLEURY (1990) e já mencionada anteriormente. 

WOOD JR. e CALDAS (1999) discutem o fato de que nações como o Brasil são 

tão atraídas e importam em larga escala estas tecnologias gerenciais que eles 
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consideram modismos administrativos, livros de 'receitas empresariais', disseminadas 

por gurus de negócios. 

Um dos modismos considerados por CALDAS e WOOD JR. é a proposta do 

ERP, conforme será apresentado na seção relativa a este item. Poderíamos considerar 

que um pacote é adotado na forma de um modismo quando não há um grau satisfatório 

de conscientização quanto à sua real natureza, e a adoção assume um caráter de 

imitação. Nesta situação, pode-se considerar que a chance de fracasso da iniciativa é 

bastante grande com relação aos objetivos apregoados pelo pacote. 

Em texto denominado Em busca de um modelo abrangente para a difusão de 

modismos gerenciais, CALDAS (1999) afirma que "técnicas administrativas como 

Administração da Qualidade Total (Total Quality Managemente- TQM), Downsizing e 

Reengenharia, apenas para nomear algumas, vêm sendo abordagens bastante populares 

p.as organizações por muitos anos". Mas ele chama atenção para o fato de que alguns 

autores vêem a TQM como uma exigência importante e uma prioridade nacional, outros 

a vêem simplesmente como modismo passageiro. Com relação a este assunto, é 

interessante mencionar o modelo do ciclo de vida de GILL e WHITTLE (1992), que é 

também apresentado em CALDAS (1999). Este modelo sugere que as técnicas 

administrativas são criadas e vendidas como panacéias, e que elas têm uma natureza 

cíclica, indo do entusiasmo até a desilusão, como mostra a figura abaixo: 

NASCIMENTO ADOLESCÊNCIA MATURIDADE DECLÍNIO 

Recursos Um inventor Manuais do Executivos/ Os custos 
carismático tipo "como" Consultores excedem os 
escreve fazer" são promovem a benefícios 
um livro rotinizados por intervenção aparentes; 
inédito consultores ou por um Surge uma 

gestores 
"pacote" 

panacéia nova e 
substituta 

o 10 20 30 40 Tempo(y) 

Figura 6- Modelo de GILL e WI:llTTLE (1992) do ciclo de vida de uma panacéia 
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CALDAS (1999) destaca o papel dos consultores de administração, e os 

considera os principais 'criadores de modismo'. Ele cita o caso da TQM, que teria sido, 

por muitos anos, fortemente associada a pessoas como Derning, Juran ou Philip Crosby, 

e do Downsizing, que apesar de não ter sido criado- como prática organizacional- por 

TOMASKO (1992), teve este rótulo popularizado e vendido pela empresa de 

consultoria que o patrocinava, que, por sua vez, inspirou muitos outros consultores a 

vender abordagens similares para o enxugamento organizacional desde meados dos anos 

80. CALDAS ( 1999) acrescenta ainda que "o delírio da Reengenharia seguiu a mesma 

direção: a técnica foi vastamente popularizada por HAMMER e CHAMPY, que 

lucraram como 'consultores' e cuja abordagem inspirou muitos outros 'reengenheiros' a 

segui-los". 

Apesar destas considerações sobre a adoção de propostas, ou tecnologias 

gerenciais, que podem assumir a perspectiva do modismo, também se deve ressaltar que 

paralelamente a este efeito é possível verificar a existência da mudança organizacional, 

dentro de contexto de alta pressão que o ambiente globalizado promove. Percebe-se que 

o ciclo da panacéia apresentado por GILL e WHITTLE ( 1992) é plausível, porém não 

se pode dizer que não seja universal. Deve-se observar que não foi identificada 

nenhuma pesquisa que busque avaliar em termos quantitativos o número de projetos que 

obedecem ao ciclo da panacéia proposto. Além disso, CALDAS (1999) afirma que as 

teorias do ciclo de vida vêm recebendo pouco suporte empírico e têm sido criticadas 

logicamente. 

2.2.7. Mudança de Paradigma 

Uma outra denominação que é utilizada no contexto das transformações 

organizacionais é a de 'mudança de paradigma'. CORBETT NETO, Thomas afirma que 

este termo vem sendo muito utilizado na literatura empresarial e que muitos tentam 

rotular suas teorias como mudanças de paradigma, pois essa conotação é muito bem 

aceita pelo mercado. O autor considera que uma mudança de paradigma é uma mudança 

de pressupostos básicos do campo de conhecimento, uma mudança nas 'regras do jogo', 

um novo conjunto de regras. 
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2.2.8. Inovação Incrementai x Radical 

Um outro aspecto que deve ser mencionado quando se trata de propostas de 

mudança organizacional, ou tecnologias gerenciais, ou ainda inovações tecnológicas é a 

diferenciação entre a inovação radical e inovação incrementai, que é apresentada por 

BARBIERI ( 1997). Este autor comenta que nem sempre é fácil determinar quando um 

projeto e inovação importante está realmente concluído, pois esses produtos, processos 

e serviços estarão recebendo diversas inovações de caráter incrementai ao longo de seu 

ciclo de vida. Por isso, acrescenta o autor, não é tarefa fácil distinguir com clareza 

quando termina a inovação principal e começam os aperfeiçoamentos. 

BARBIERI ( 1997) menciona algumas técnicas que incorporam a idéia da 

melhoria contínua, como a metodologia SMED (Single-Minute Exchange of Die) para 

realizar trocas rápidas de ferramentas, desenvolvida por Shigueo Shingo. No que se 

refere à questão da qualidade, BARBIERI afirma que, na postura tràdicional, os 

incrementos mais importantes resultam de tarefas episódicas e que ficam confinadas em 

áreas específicas (P&D, Engenharia de Produto, O&M, etc.) enquanto que na postura 

afinada com o movimento da Qualidade Total, as melhorias contínuas devem resultar do 

envolvimento de todos os integrantes da organização, incluindo fornecedores e clientes, 

num esforço contínuo. 

Além disso, este autor afirma que a essência das práticas japonesas . de 

administrar (TQM, JIT, etc.) pode ser reduzida à palavra Kaizen, a qual significa 

melhoramento contínuo envolvendo todos, administradores e operários, em todas as 

instâncias da vida. Para ele há duas estratégias ou enfoques contrastantes para 

implementar o progresso técnico: o gradual ou da melhoria contínua e o dos grandes 

saltos ou das inovações. Mas eles não seriam excludentes. O autor destaca ainda que as 

inovações incrementais realizadas sob qualquer enfoque, tradicional ou das melhorias 

contínuas, não existem enquanto entidades autônomas, mas sim como etapas 

fundamentais de inovações maiores em produtos ou processos. 

2.2.9. Propostas Centrais neste trabalho 

Neste ambiente complexo da transição, estão sendo consideradas algumas das 

técnicas como centrais, com destaque para as técnicas japonesas do Just-in

Time/Produção Enxuta, como eixo básico do enfoque organizacional, e à Organização 

Virtual, do enfoque tecnológico - devido à originalidade e amplitude das mesmas. A 
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proposta 'Européia', CUJa base principal são as experiências suecas de Kalmar e 

Uddevalla, foi considerada como tendo um enfoque organizacional (que seria seu 

objetivo primeiro), mas utiliza-se de um componente tecnológico que tem um alto grau 

de importância para obtenção dos resultados, conforme será explicado posteriormente. 

A experiência sueca na Volvo é uma importante referência em termos de 

mudança organizacional, apesar de não ter tido o alcance prático das técnicas japonesas. 

Em trabalho que trata da utilização de trabalho em equipe, MARX (1997, p. 52), afrrma 

que a abordagem utilizada para a formação de grupos na proposta sueca provém da 

Escola Sociotécnica. Tratando das bases conceituais para o assunto do trabalho em 

grupo, o autor aborda as seguintes etapas na evolução das formas de organização: 

• Inicialmente a Escola Clássica, que se baseia no posto de trabalho e na alocação 

fixa de um trabalhador a cada posto, e na Produção em Massa para se reduzir 

custo. 

• A Escola de Relações Humanas, iniciada a partir dos anos 30, centrou sua 

preocupação na minimização dos conflitos nas relações de trabalho e a maioria 

dos autores desta corrente parte do princípio que é função da gerência tomar 

iniciativas que levem à motivação dos funcionários. 

• A Escola Sociotécnica, que surge a partir da década de 50, por causa da 

introdução de equipamentos de base automatizada e da insatisfação com os 

princípios do Fordismo-Taylorismo. Surge o conceito de grupos semi

autônomos, nos quais "um grupo assume a responsabilidade completa pela 

produção de um produto ou linha de produtos". Segundo MARX (1997, p. 29), 

apesar da proposta Sociotécnica não apresentar a força de uma referência com 

resultados práticos, comparáveis ao que ocorreu com o Fordismo ou o 

Ohnoísmo, seus princípios gerais de organização e ·condução de mudanças 

organizacionais têm influenciado de maneira crescente as empresas e 

profissionais em seus modelos de organização e mudança. 

• O Ohnoísmo, que será abordado adiante neste trabalho, também chamado 

Produção Enxuta, JIT, etc. 

FLEURY e FLEURY (1995) consideram que na prática existem duas estratégias 

para o desenvolvimento de formas organizacionais que privilegiam a aprendizagem e a 

inovação, uma ocidental e outra asiática. Para estes autores, no Ocidente, e 

especialmente nos países europeus, as novas formas organizacionais foram 
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desenvolvidas por empresas isoladas, enquanto que nos países asiáticos (no Japão, 

principalmente) o desenvolvimento dessas novas formas ocorreu de maneira mais 

'sistêmica'. 

HIRAT A et al ( 1992) consideram três diferentes situações com características 

diferenciadas do modelo fordista-taylorista: o primeiro seria o modelo de produção em 

média série na Suécia; o segundo seria representado pela forma como se organiza a 

Produção em Massa no Japão; e por último tem-se o caso da produção de bens de 

capital sob encomenda na região centro-norte-oriental da Itália. Os dois primeiros 

modelos são tratados como um item específico entre as propostas apresentadas adiante. 

O modelo italiano, segundo os autores, consiste de pequenas empresas, autônomas em 

relação às grandes, baseadas em arranjos cooperativos e subcontratação. A presença de 

capital estrangeiro é muito pequena e a produção é voltada para exportação. As 

empresas incorporam tecnologia de ponta e difundem a qualificação, mesmo em casos 

de subcontratação ou trabalho em domicílio. 

O caso italiano envolve, predominantemente, o setor de produção de bens de 

capital especiais sob encomenda. Os autores afirmam que alguns fatores são decisivos 

para compreensão do modelo, como a diferenciação regional, a forte presença de 

movimentos cooperativos oriundos do pós-guerra e a influência do Partido Comunista 

na região da Emilia-Romagna, onde a experiência ocorreu. 

Segundo HIRATA et ai (1992), os três 'modelos organizacionais', 

desenvolvidos em contextos distintos entre si, têm pontos comuns: 

são sustentados por uma força de trabalho de alto nível de formação. 

as relações de trabalho envolvem: estabilidade de emprego, poucas 

diferenciações salariais e pouca rigidez na definição dos postos de trabalho. 

A parte teórica deste trabalho procura tratar das diferentes propostas e modelos 

de mudança organizacional identificados na pesquisa sobre o tema, e que são 

apresentados a seguir. 
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2.3. Propostas de Mudança Organizacional 

2.3.1. O Enfoque Organizacional 

Nesta seção, estão colocadas as propostas consideradas como tendo abordagem 

organizacional, ou seja, aqueles pacotes de mudança que, segundo julgamento deste 

autor, não consideram a implantação de tecnologia como um elemento central no 

processo de mudança. Já foi comentado que esta classificação não é rígida e em alguns 

casos é ·mais difícil de ser feita, principalmente·nas propostas suecas e na proposta da 

TO C. 

2.3.1.1. Produção Enxuta/JIT 

Filosofia Just-in- Time (JIT) e a Produção Enxuta são denominações diferentes 

para um conjunto de técnicas surgidas no Japão. SLACK et ai (1996, p. 478 e 474), 

afirmam que "o JIT é uma expressão ocidental para uma filosofia e uma série de 

técnicas desenvolvidas pelos japoneses que consistiram numa mudança radical, em 

relação à prática tradicional de produção, no início dos anos 80 - tendo-se tomado a 

esperança da gestão de operações". 

KRAFICK (1988) é o autor do rótulo pelo qual ficou conhecido o novo modelo 

construído a partir da análise das práticas desenvolvidas no Japão: Lean Production, 

posteriormente consagrado mundialmente através do estudo do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). Segundo SLACK et al (1996, p. 474), há muitas frases e 

termos para descrever a abordagem JIT: 

• manufatura de fluxo contínuo; 

• manufatura de alto valor agregado; 

• produção sem estoque; 

• produção com pouco estoque; 

• manufatura veloz; 

• manufatura enxuta; 

• processo induzido de resolução de problemas; 

• manufatura de tempo de ciclo reduzido. 
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A expressão Produção Enxuta (Lean Production) é utilizada pelos autores da 

obra A Máquina que Mudou o Mundo, de James WOMACK, Daniel JONES e Daniel 

ROSS, que se tornou um best-seller. Este texto apresenta os resultados do estudo do 

MIT, denominado Programa Internacional de Pesquisa Automobilística 

(International Motor Vehicle Program - IMVP), na década de 80, sendo James 

WOMACK o coordenador da pesquisa. O IMVP contou com pesquisadores de várias 

partes do mundo e de diferentes áreas, tendo sido patrocinado por empresas 

automobilísticas e governos de diversos· países, que financiaram um total de U$5 

milhões de dólares. 

No prefácio do texto A Máquina ( ... ) os autores comentam a dificuldade de se 

traduzir para o português a expressão Lean Manufacturing, e afirmam que o termo 

'enxuta' foi escolhido por expressar a idéia de que o sistema requer menos recursos de 

maneira geral. Segundo SLACK et ai (1996, p. 473), o sistema Just-in-Time é uma 

filosofia, tanto quanto um método para planejamento e controle das operações. 

A proposta da Produção Enxuta teve seu ponto de partida no Japão, mas, 

segundo WOMACK et ai (1992, p. 2), "seus princípios são universais". Eles fazem 

analogia entre o surgimento da Produção em Massa, após a Primeira Grande Guerra, 

com Henry Ford e Alfred Sloan e o surgimento da Produção Enxuta após a Segunda 

Grande Guerra, com Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, colocando os dois movimentos num 

mesmo nível de importância, e afirmando-se ser inevitável a expansão dos conceitos 

Lean. 

Ao descrever as origens da Produção Enxuta, WOMACK et al (1992, p. 3) 

afirmam que as técnicas enxutas procuram combinar as vantagens da produção artesanal 

e em massa, evitando os altos custos dessa primeira e a rigidez desta última. SLACK et 

al (1996, p. 474) sugerem que se analise o contraste entre os dois sistemas de 

manufatura através da simplificação da Figura 7, apresentada a seguir. A abordagem 

tradicional assume que cada estágio no processo de manufatura envia os componentes 

que produz para um estoque, o qual 'isola' aquele estágio do próximo. Quanto maior o 

estoque isolador, maior o grau de independência entre os estágios. Já no enfoque JIT há 

maior dependência entre os diferentes estágios, isto é, quando ocorre um problema em 

algum deles ele é sentido imediatamente nos demais. 



A) Abordagem tradicional- estoques separam estágios 

Estoque 
A morte 
cedor 

B) Abordagem JIT- entregas são feitas contra solicitação 

Pedidos 

Entregas 

Estoque ze 
Amorte-
cedor Estágio C 

Pedidos 

Entregas 

Figura 7- Fluxo (a) tradicional e (b) llT entre estágios, segundo SLACK et al (1996) 
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A implantação deste sistema implica na adoção de uma série medidas, que 

consistem num 'pacote de informações organizadas', nos moldes do que foi apresentado 

anteriormente, com base em FLEURY (1990). Pode-se dizer que este pacote foi o 

primeiro e principal referencial para a lista de mudanças elaborada neste trabalho, que 

foi utilizada também na pesquisa de campo. Este fato coincide. com a identificação da 

predominância deste conjunto de medidas entre os projetos desenvolvidos nas empresas 

pesquisadas. Anteriormente foi mencionado que não se pretende neste trabalho 

privilegiar qualquer das propostas de mudança. Mas é indiscutível que as técnicas 

japonesas, que compreendem diversas 'pacotes' menores (5S, Kaizen, TPM, Kanban, 

etc.) têm relevância significativa quando se trata de inovações organizacionais. Pode-se 

dizer que o estudo do MIT consiste numa compilação deste conjunto, que busca ser 

completa e definitiva. Mas deve-se lembrar novamente que as diversas propostas 

possuem pontos em comum, e dentro deste mix o Japão pode ser considerado um grande 

disseminador das inovações. 

Com relação ao sucesso das técnicas japonesas, é interessante mencionar a 

afirmação de ZILBOVICIUS (1997, p. 293) de que as práticas desenvolvidas no Japão 

não eram novidade para o management americano e já haviam sido experimentadas ou 

propostas no Ocidente. Mas o que diferenciaria o sistema de Produção Toyota em 

relação aos sistemas de Produção em uso no Ocidente, segundo o autor, não é a lógica 

interna de seus princípios e técnicas, mas sua aplicação prática, de modo disciplinado e 

integrado - seria um paradigma abstrato a ser tomado como referência. A questão 

cultural é freqüentemente apontada como importante fator para o sucesso da aplicação 
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das técnicas japonesas, mas, ao mesmo tempo, viu~se anteriormente a afirmação de 

WOMACK et al (1992) sobre elas serem universais. 

A tarefa de elaborar uma relação das principais características da proposta Lean, 

que é apresentada mais adiante, naturalmente levou à identificação dos grupamentos 

definidos neste trabalho para análise das mudanças. Um dos aspectos importantes neste 

modelo é o emprego de equipes de trabalhadores multiqualificados, e de se procurar 

trazer a responsabilidade para a base da pirâmide. O sistema pressupõe um esforço para 

se diminuir o tempo de troca das ferramentas, o qual está associado à necessidade de 

flexibilidade para se produzir em lotes pequenos. As equipes são instruídas a parar a 

linha de montagem caso surja um problema que não se consiga acertar. Outro aspecto 

de grande importância colocado por WOMACK et al (1992, p. 49) é a nova 

configuração da rede de fornecedores na Produção Enxuta, na quál "a questão real era 

como montadoras e fornecedores poderiam colaborar entre si, reduzir custos e melhorar 

a qualidade". 

O uso de equipes e a criação de vínculo com o fornecedor pode ser associado 

com a Teoria da Alta Dependência, que, segundo SLACK et al (1996, p. 478) é uma 

explicação para a abordagem Just-in- Time. Segundo esta teoria, o fato de se procurar ter 

o mínimo estoque faz com que a dependência mútua entre os processos aumente. Este 

não seria o único exemplo de alta dependência no JIT (e na prática japonesa em geral). 

Também a prática JIT de dar autonomia aos funcionários de 'chão de fábrica', tornaria a 

empresa dependente de suas ações. O uso da Manutenção Produtiva Total (TPM -Total 

Productive Maintenance), explicada mais adiante, assim como as políticas de 

desenvolvimento de fornecedores do JIT são também exemplos de dependência. Sobre 

este último item, SLACK et al (1996, p. 478), afrrmam, com base em OLIVER e 

WILKINSON (1988), que esse sistema só poderá funcionar "na situação em que as 

organizações parceiras tenham todas tomado as medidas adequadas para a prevenção de 

problemas, ou quando as condições econômicas, sociais e políticas estejam 

automaticamente provendo segurança". 

Com relação ao desenvolvimento de produtos, na Produção Enxuta, WOMACK 

et al (1992, p. 104) enfatizam também o trabalho de equipe, de funcionários que advêm 

de departamentos funcionais, como avaliação de mercado, planejamento de produtos, 

estilo, engenharia avançada, engenharia detalhada, engenharia de produção e operações 

fabris, sob uma liderança que possui grande poder (o shusa). 



40 

A maneira de lidar com o cliente na Proposta Enxuta pode ser compreendida a 

partir do caso da Toyota, mencionado por WOMACK et ai (1992, p. 57): "A idéia 

básica consiste em desenvolver uma relação a longo prazo - de fato, que durasse a vida 

inteira - entre montadora, revendedora e comprador, encaixando a revendedora no 

sistema de Produção e o comprador no processo de desenvolvimento de produto. O 

revendedor tornou-se parte do sistema de Produção, à medida que a Toyota foi parando 

de construir carros antecipadamente para compradores desconhecidos, convertendo-se 

para um sistema de encomendas, onde o revendedor era o primeiro passo do Kanban". 

Observa-se nesta proposta a presença do trabalho em grupo ou equipe nas 

diversas etapas da Cadeia de Valor. Esta característica pode ser considerada central 

quando se fala das mudanças organizacionais recentes, junto com outras diretamente 

associadas a elas - maior autonomia, polivalência e visibilidade. Ela está incluída na 

maioria das propostas de mudança organizacional porque substitui. a proposta 

fundamental da Produção em Massa, que é o trabalho especializado. 

Mas existem algumas diferentes concepções quando se trata do assunto trabalho 

em equipe. MARX ( 1997) desenvolveu um estudo específico sobre o uso do trabalho 

em grupo, e considerou dois tipos básicos, um, fundamentado na Escola Sociotécnica, 

chamados grupos semi-autônomos, e um segundo tipo proveniente do Ohnoísmo, ou 

seja, a Produção Enxuta. Ele menciona que a Escola Sociotécnica surgiu a partir da 

década de 50, por causa da introdução de equipamentos de base automatizada e da 

insatisfação com os princípios do Fordismo-Taylorismo. Segundo MARX (1997, p. 29), 

apesar da proposta Sociotécnica não apresentar a força de uma referência com 

resultados práticos, comparáveis ao que ocorreu com o ·Fordismo ou o Ohnoísmo, seus 

princípios gerais de organização e condução de mudanças organizacionais têm 

influenciado de maneira crescente as empresas e profissionais em seus modelos de 

organização e mudança. 

A principal referência em termos de aplicação da proposta de grupos semi

autônomos são as experiências realizadas na Suécia, que serão tratadas mais adiante. 

MARX (1997, p. 53) afirma que os grupos semi-autônomos, como os utilizados na 

fábrica de Uddevalla, na Suécia, "se baseiam na autonomia mais ampla e partem do 

princípio de que ela se configura um recurso estratégico para obtenção de melhores 

resultados empresariais, apesar de a Sociotécnica (nos anos 50 e 60) ter enfatizado bem 

mais a questão da qualidade de vida". Já os grupos 'enriquecidos', como MARX 

denomina os grupos da proposta japonesa do Ohnoísmo, "representam uma organização 
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grupal com autonomia relativa, fortemente baseada no conceito de responsabilização e 

polivalência; têm como ponto forte a incorporação sistemática de metodologias e de 

técnicas de gestão oriundas da abordagem de TQC (Total Quality Control) e 

configuram adaptação do modelo clássico de inspiração fordista-taylorista a um 

ambiente marcado por maior competição". 

WOMACK et al (1992, p. 91) também mencionam críticas feitas às condições 

do trabalhador do sistema Enxuto, afirmando que alguns chegaram ao ponto de rotular o 

sistema de Produção da fábrica californiana Nummi de 'gerência pelo stress'. Mas os 

autores consideram o contrário, que a Produção Enxuta oferece uma tensão criativa, mas 

para esse sistema funcionar a gerência tem, obviamente, de oferecer pleno apoio à força 

de trabalho da fábrica e, nas quedas do mercado, fazer sacrifícios para garantir a 

segurança dos empregos, o que pode ser considerado um item polêmico. 

O trabalho em grupo está integrado à idéia de fluxo, que é apresentada como um 

dos itens do roteiro apresentado em A Mentalidade Enxuta (WOMACK e JONES, 

1998) para a organização que deseja adotar o pensamento enxuto. São propostas cinco 

etapas para sua implementação: 

Especificar o Valor- sob o ponto de vista do cliente final. 

Identificar a Cadeia de Valor (além dos limites da empresa). 

Manter Fluxo contínuo na produção de pequenos lotes. 

Produção puxada- capacidade de projetar, e fabricar exatamente o que o cliente 

quer, quando o cliente quer. 

Perfeição- melhoria contínua (Kaizen). 

Sobre a questão do fluxo e da formação de equipes, um aspecto que deve ser 

considerado é extensão destas equipes, ou seja, os processos que elas abrangem. Neste 

sentido, podem ser considerados os três principais grupamentos feitos da Cadeia de 

Valor- Relacionamento com Fornecedor, Produção e Relacionamento com Cliente, que 

são as referências utilizadas neste. estudo, na análise das mudanças organizacionais. 

Pode-se identificar duas situações distintas de trabalho em grupo: ele ocorrendo em cada 

uma destas áreas isoladamente, ou a equipe que abrange simultaneamente as três 

funções (que seria o fluxo do pensamento enxuto). 

Associada ao aspecto do trabalho em equipe e fluxo, está a questão do 

envolvimento dos funcionários. SLACK et al (1996, p. 480) colocam que a filosofia JIT 

é normalmente vista como um sistema 'total', que visa fornecer diretrizes que incluem 

todos os funcionários e todos os processos na organização. 
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"Uma cultura organizacional adequada tem sido vista como importante fator para apoiar 
esses objetivos, através da ênfase no envolvimento de todos os funcionários da organização. 
Esta nova cultura é algumas vezes vista como um sinônimo da 'qualidade total'. De fato, o JIT e 
a Qualidade Total têm muitos aspectos em comum e são normalmente encaradas como um 
conjunto JIT-TQM (Total Quality Management)." (SLACK et ai, 1996, p. 480) 

A seguir, está apresentado o elenco das características da Produção Enxuta 

identificado neste trabalho, o qual, conforme já mencionado, representou um referencial 

importante para o estudo das mudanças organizacionais no trabalho como um todo. As 

características são apresentadas na forma de tópicos sintéticos, dispostos segundo os 

quatro grupamentos do estudo: Produção, Relacionamento com Fornecedores, 

Desenvolvimento de Produtos e Relacionamento com Clientes. Além disso, tem-se o 

grupamento Características Gerais, cujos itens estariam associados a todos os demais, 

como é o caso do trabalho em equipe. Deve-se lembrar que o estudo das Técnicas 

Enxutas foi efetuado primeiramente e principalmente na indústria automobilística, e as 

características revelam este fato. Porém, as técnicas, segundo os autores, são aplicáveis 

em qualquer setor. 

Características da Organização Enxuta ligadas à PRODUÇÃO: 

• Diminuir tempo de troca das ferramentas . 

• Produzir lotes pequenos . 

• Fazer com que os erros apareçam instantaneamente - a equipe identifica a causa 
do defeito rapidamente. 

• JUST-IN-TIME - produzir peças numa etapa apenas para suprir a necessidade 
imediata do nível posterior. 

• Transferir o máximo de responsabilidade para os trabalhadores . 
• Processo de melhoria contínua - Kaizen . 
• Procurar reunir Gerente de Produto, Comprador, Engenheiro de Fabricação e 

responsável pelo cronograma de produção na área da equipe ao lado dos 
equipamentos de produção - as equipes, preferencialmente, devem ser pequenas. 

• Dimensionar corretamente máquinas tradicionalmente de Produção em Massa -
pintura, por exemplo- para que se ajustem diretamente ao processo de produção. 
Isso significa, freqüentemente, o uso de máquinas ma1s simples, menos 
automatizadas. 

• Simplificar drasticamente o fluxo de trabalho. O sistema MRP e os agilizadores 
associados não são mais necessários para transferir as peças de uma etapa para 
outra. 
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Características da Organização Enxuta ligadas ao RELACIONAMENTO COM 
FORNECEDORES: 

• Estabelecer um regime de colaboração e trabalho conjunto com fornecedores, a fim 
de reduzir custos e manter qualidade, num modelo de transparência absoluta. 

• Os fornecedores são selecionados não pelo critério de preço, como na Produção em 
Massa, mas pelo histórico. 

• Os fornecedores se organizam em níveis funcionais, sendo que os de 1 o nível 
fornecem sub-conjuntos completos. 

• Os fornecedores de 1 o nível participam do desenvolvimento de produtos desde o 
início. 

• Os fornecedores de 1 o nível trocam idéias entre si . 

• Os fornecedores de 1 o nível formam um 2° nível de fornecedores, que lhes 
fornecem peças e sub-conjuntos menores. 

• Os fornecedores são avisados sobre quedas nas vendas, e não são descartados. Em 
casos extremos tentam, em conjunto, outro negócio. Fornecedor até certo ponto 
considerado custo fixo. (WOMACK, 1992, p. 146) 

• São criadas Associações de Fornecedores . 

Características da Organização Enxuta ligadas ao DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS: 

• Na Engenharia de Produtos há fusão das áreas industrial e de processos . 

• No organograma matricial, criado para projetos de desenvolvimento de produto, no 
qual funcionários de outras áreas são alocados, o líder é realmente um gerente, ao 
invés de coordenador, como era nos moldes da Produção em Massa. 

• O desenvolvimento é simultâneo entre as áreas- ao invés de ocorrer de maneira 
seqüencial, de um departamento para outro, como na Produção em Massa. O 
desenvolvimento simultâneo exige, algumas vezes, até previsão, a partir de 
informações preliminares da outra área. 

• Os fornecedores de primeiro nível alocam engenheiros no projeto, logo no início 
dele. Eles assumem total responsabilidade pelo projeto e produção dos 
componentes. 

• Cria-se conjuntamente - fornecedor e montadora - estrutura racional de 
determinação de custos, preços e lucros. 

Características da Organização Enxuta ligadas ao RELACIONAMENTO COM 
CLIENTES (tratando mais diretamente da Toyota no Japão): 

• Sistema de revendas bem mais concentrado, com menor número de revendas . 

• Abordagem ativa e não passiva. O pessoal da revendedora visita periodicamente 
todos os domicílios na sua área de atuação. 

• O comprador - ou proprietário - é parte integral do processo de produção. A 
elaborada coleção de dados sobre preferências dos consumidores é repassada 
sistematicamente para as equipes de desenvolvimento de novos produtos. 

• Mantém-se relação de longo prazo com o cliente . 
• Revendedora/comprador encaixados no sistema de Produção (sistema de 

Encomendas). 
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Características GERAIS da Organização Enxuta: 

• Todas as informações relativas ao trabalho - metas, panes, faltas de pessoas, 
produtividade, etc. - são exibidas a todos os funcionários. Há grande ênfase na 
transparência. 

• O trabalho é realizado em conjunto e os trabalhadores são polivalentes . 
• Por causa das características anteriores, os trabalhadores são pró-ativos - buscando 

encontrar soluções. 

• Os empregados têm garantia de emprego. E importante evitar flutuações na 
produção, por causa de seus impactos nesta garantia. 

2.3.1.1.1. TPM 

A TPM (Total Productive Maintanance) é uma das técnicas do Just-in-Time. Ela 

consiste "na manutenção produtiva realizada por todos os empregados através de 

atividades de pequenos grupos; ela adota alguns dos princípios de trabalho em equipe e 

empowerment (autonomia) e vê a manutenção como um assunto de todas as pessoas da 

empresa". (SLACK et al, 1996, p. 639) 

2.3.1.2. Críticas à Produção Enxuta/JIT 

Este trabalho procura contemplar diversas propostas de mudança organizacional, 

e obviamente existem opiniões divergentes sobre as mesmas. Já foi destacado 

anteriormente que nenhuma delas é considerada mais importante, sob qualquer ponto de 

vista. Mas algumas ganham naturalmente mais relevância, principalmente aquelas já 

apontadas como voltadas para a definição do sistema de Administração da Produção- e 

nesse caso se incluem as propostas Enxuta/JIT e a TOC, que seriam alternativas à 

Produção em Massa, e ao sistema MRP li. Ou seja, a Produção Enxuta/JIT 

(representando as técnicas japonesas de maneira geral), principalmente, e a TOC 

acabam emergindo como principais propostas do enfoque organizacional a serem 

avaliadas com relação ao papel da implantação de SI (as técnicas suecas também 

estariam incluídas, mas infelizmente têm baixa aplicação prática, como já foi 

mencionado). Mas todos os pacotes têm sua relevância, e há forte complementaridade 

no conjunto todo. 

Apesar da força identificada da Técnica Lean, SALERNO (1997) afirma que 

esta proposta deixou de estar no centro do palco. Ele menciona críticas ao conceito de 

Lean Production difundido por WOMACK, ROSS e JONES. As principais críticas 

seriam referentes ao caráter ideológico e à universalização da aplicabilidade do conceito 
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às condições de trabalho, à crítica feita ao modelo de Uddevalla sem a devida análise, 

ao fato dele não propiciar crescimento econômico (seria um modelo de exclusão). O 

autor considera ainda que o modelo em termos de produção tem sido a Toyota, pelo 

simples fato dela ser a empresa de melhor desempenho neste aspecto. Mas haveria uma 

diferença sutil entre o Lean e a Toyota: o Lean é um modelo 'cristalizado', e a Toyota é 

uma empresa com força para modificar seu modelo. 

SALERNO (1997) considera ainda referência, em termos de sistema produtivo, 

a experiência da Volv0 em suas fábricas de Kalmar e, sobretudo, Uddevalla, apesar do 

fechamento e posterior reabertura desta última. Elas seriam referência lógica para 

fábrica com menor escala de produção, e mais diversidade. 

Merece menção a análise feita por KRAFICK em que ele considera que muitos 

dos princípios de Ford, em suas formas originais, formam a base do sistema Toyota. Ele 

elabora uma figura que. mostra a mudança ocorrida, onde se separa o Fordismo puro do 

Fordismo maduro, e na qual se observa que o primeiro é o ponto de partida tanto do 

sistema Toyota como do Fordismo recente. 

Flexível 

Nível de 
Adaptabilidade 

Rígido 

Buffered Lean 

Figura 8- Evolução dos modelos de produção, baseado em KRAFICK (1988) 

ZILBOVICIUS (1997) afirma que o Lean Production é um produto de analistas 

(ocidentais) que constroem um modelo abstrato a partir da observação de determinadas 

técnicas e sua legitimidade é construída em boa parte a partir dos resultados da 

aplicação de técnicas desenvolvidas por Taichii ORNO e Shigueo SHINGO, mas sua 

ascensão ao senso comum seria auxiliada não exatamente pela demonstração científica 

das bases do modelo, mas pela legitimidade conferida pela instituição à qual os autores 
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do modelo se vinculam, o MIT. Ele considera que o livro de WOMACK teve um 

sucesso de vendas incomum. O texto Modelos de Produção e Produção de Modelos, 

ZILBOVICIUS (1997), também trata da questão do modismo ligado à adoção das 

técnicas japonesas. Para este autor, os modelos seriam tais como produtos em um 

mercado, que têm um ciclo de vida. Mas ele afirma ainda que ao adotarem as novas 

práticas e posteriormente incorporar o modelo institucionalizado, as organizações 

aumentam sua legitimidade e perspectivas de sobrevivência. 

2.3.1.2.1. Considerações sobre a adequação do uso dos Sistemas 
Produtivos 

Nessa seção, são apresentadas algumas considerações sobre situações em que o 

sistema JIT seria adequado, com base em alguns autores. Apesar da defesa feita por 

WOMACK et ai ( 1992) do sistema de Produção Enxuta, outros autores apontam para o 

fato de que este sistema se aplica a algumas situações específicas. 

Segundo SLACK et ai (1996, p. 51) o sistema JIT é mais adequado para 

empresas com baixa variedade e alto volume de produção. Ao conceituar a 'variedade 

de output' num sistema Produtivo, o autor usa o exemplo da empresa de táxi como 

sendo de alta variedade, pois oferece infinitas possibilidades de roteiro a seus clientes, e 

o da empresa de ônibus, como de baixa variedade, já que possui um número de rotas 

bem definidas. Outros exemplos são citados: 

Operações com alta variedade Operações com baixa variedade 

Bolo de aniversário preparado sob encomenda Bolos de aniversário produzidos em série 

Fábrica de roupas sob encomenda Fábrica de roupas prontas para uso 

Professores orientadores na universidade Aulas na universidade 

Figura 9- Exemplos de Operações com alta variedade x Operações com baixa variedade 
Fonte: SLACK et al (1996) 

Esta classificação tem pontos comuns com o que é proposto por HA YES e 

WHEELWRIGHT (1979), que sugerem o conceito de ciclo de vida de produto seja 

combinado com o conceito de ciclo de vida do processo. Para eles, a evolução do 

processo tipicamente começa com um processo que é altamente flexível, mas não muito 

eficiente em custo, e vai em direção de processos com maior padronização, 

mecanização e automação, conforme pode ser visto no esquema abaixo. Pode-se 



47 

associar a variedade mencionada por SLACK ao modelo de HA YES e 

WHEELWRIGHT, e assim considerar que as condições adequadas para o JIT estão 

presentes nos processos dos ciclos 111 e IV. 

Estrutura de processo 
Estágios do ciclo 
de vida de processo 

I - Fluxo Misturado 
(por encomenda) 

II - Fluxo em linha 
desconectado (lote) 

lii - Fluxo em linha 
conectado 
(linha de montagem) 

IV - Fluxo Contínuo 

Estrutura de Produto 
Estágios do ciclo de vida do Produto 

Baixo volume 
baixa padronização 
um de cada tipo 

Gráfica 
Comercial 

II 

Múltiplos 
Produtos 
baixo volume 

"' Poucos produto 
principais 
volume maior 

Montagem 
do Automóvel 

IV 
Alto volume 
Alta padronização 
produtos commodity 

Figura 10- Principais estágios dos ciclos de vida de produto e de processo 
(Fonte: HA YES e WHEEL WRIGHT, 1979) 

Além do tipo de operação, SLACK et al ( 1996, p. 502) também apontam a 

estrutura de produtos e a complexidade dos roteiros, pelos quais eles irão passar, como 

um determinante para a decisão entre o uso de sistemas JIT ou MRP. 



··········· ... 
·· ... 

Estruturas 
complexas ····,·······., • ' ·,,. MRP 

JITfx 
MRP \.\ ... \ 

Roteiros 
simples 

\\······ ... 

Roteiros 
complexos 

Figura 11 - A complexidade como um determinante da adequação 
do Sistema de Planejamento da Produção, segundo SLACK et ai (1996, p. 502) 

Nível de 
Controle 

Alto 

Baixo 

Alto ..,.llllt------V_a_ri..;...ed'-'a_d_e ______ ,.~ Baixo 

Baixo 

MRP 

Técnicas 
Baseadas 

em 
Atividades 

PERT 

Volume 

JIT+MRP 

JIT 

Alto 

Governado 
pela 

Tecnologia 

Figura 12- O volume, a variedade e o nível de controle como determinantes da adequação 
do Sistema de Planejamento da Produção, segundo SLACK et ai (1996, p. 502) 
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A pesquisa sobre mudanças organizacionais revela um número significativo de 

referências às técnicas japonesas, sendo o Just-in-Time um dos pontos centrais das 

inovações que surgiram no Japão. Mas é importante também destacar colocações feitas 

por autores que identificam limitações na aplicação desta técnica, ou sua inadequação. 

LIN e HUI (1999) realizaram um estudo que observa a performance relativa dos 

sistemas Lean e Em Massa, sob a perspectiva da Coordenação Gerencial (Management 

Coordination). Os resultados do modelo empírico baseado em computador utilizado na 

pesquisa sugerem que o sucesso de ambos os sistemas depende· também de condições 

ambientais internas e externas. Os autores utilizam a definição de coordenação gerencial 

- "o processo de prover a ligação apropriada de diferentes unidades de tarefa na 

organização e ferramentas administrativas que ajudam a atingir a integração entre as 

diferentes unidades de uma organização". 

2.3.1.2.2. Produção em Massa x Produção Enxuta/JIT 

LIN e HUI ( 1999) comparam o Sistema Enxuto com o Sistema em Massa, 

levando em conta as características formais e informais da coordenação gerencial. O 

sistema organizacional formal é examinado em termos das seguintes características 

estruturais: complexidade, formalização e centralização, e o sistema organizacional 

informal é examinado em termos de: atitude na solução de problemas (pró-ativa e 

reativa). Também são considerados os aspectos características do mercado (previsível/ 

imprevisível), algumas condições operacionais e a pressão por tempo. 

Os resultados da pesquisa realizada por LIN e HUI são sintetizados no quadro a 

segurr: 
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Características de mercado 
•Previsível: torna sistemas pequenos menos eficazes 
•Imprevisível: torna sistemas de massa menos eficazes 

./ 

~7 
Sistemas de Coordenação Gerencial 

Sistemas Lean Sistemas em Massa 
•Complexidade: baixa •Complexidade: alta 
•Formalização: baixa •Formalização: alta 
•Centralização: baixa •Centralização: alta 
•Atitude na solução de •Atitude na solução de 
problemas: pró-ativo problemas: reativa 

í I .e:; ~ 

Condições operacionais 
•Condição ótima: sem efeito 
•Quebras na comunicação: faz o sistema Lean menos eficaz 
•Rotatividade de membros: faz o sistema Lean menos eficaz 

\.. 

/' 
Pressão de tempo 
•Baixa: sem efeito 
•Média: faz o sistema em massa ficar menos eficaz e menos eficiente 
•Alta: faz o sistema em massa ficar menos eficaz e menos eficiente 

Figura 13- Comparação dos sistemas Lean x Em Massa, segundo LIN e HUI (1999) 

Assim, observa-se, mais uma vez, que sob diferentes condições, a eficácia do 

Sistema Enxuto pode ser diferente. A análise de LIN e HUI ( 1999) demonstra que o 

Sistema de Organização Lean, de maneira geral, pode ter desempenho melhor do que o 

Sistema em Massa quando o mercado é imprevisível, e quando a pressão por tempo não 

é muito grande, ele sofre mais com a rotatividade de funcionários. Já o Sistema em 

Massa apresenta vantagens quando o mercado é previsível. Ele é também indiferente 

tanto à quebra de comunicação como rotatividade de funcionários. 
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2.3.1.2.3. Produção Enxuta/JIT x ERP 

Outro ponto a ser mencionado sobre a Produção Enxuta é a controvérsia 

existente com relação à compatibilidade dos sistemas ERP (cuja implantação consiste 

em uma das propostas do enfoque tecnológico) com as técnicas de JIT japonesas. Em 

trabalho publicado na revista Industry Week, 1999, Doug BARTHOLOMEU aborda a 

questão do uso do ERP versus Produção Enxuta, e, a partir da análise em algumas 

empresas, conclui que há um conflito entre o ERP e as técnicas enxutas no chão de 

fábrica. Ele afirma: a produção enxuta enfatiza a obtenção do processo de manufatura 

correto e a realização de melhoria contínua, enquanto a ênfase do ERP está no 

planejamento. O objetivo da primeira é eliminar todo tempo, movimento e material 

desperdiçado; o segundo volta-se para rastrear toda atividade e todo custeio de material 

no chão da fábrica (BARTHOLOMEU, 1999a) afirma que "com o planejamento de 

recursos de manufatura tradicional (MRP II, o mecanismo de planejamento na maioria 

dos sistemas ERP de hoje), os fabricantes baseiam os niveis de produção na previsão de 

vendas. Em contraste, a produção enxuta- também chamada produção voltada-ao-fluxo 

- nivela de acordo com a demanda real do cliente". 

Porém, conforme já foi comentado anteriormente, WOMACK e JONES ( 1998, 

p. 60) afirmam que "o Sistema MRP e os agilizadores associados não são mais 

necessários para transferir as peças de uma etapa para outra - o MRP ainda tem uso no 

planejamento da capacidade a longo prazo para a montadora e seus fornecedores". 

BARTHOLOMEU (1999a) faz uma crítica aos fabricantes que gastam milhões 

de dólares colocando sistemas que abrangem toda a companhia sem primeiro redesenhar 

seus processos de manufatura. Para ele, isto significa "colocar o carro na frente dos 

bois". Ele também menciona afirmação de um consultor, segundo o qual "deve-se atacar 

primeiro a produção enxuta, e então, depois de remover todos os processos com 

desperdício, padronizar com o ERP". 

Outros aspectos apresentados por este autor são interessantes para a comparação 

entre estas duas propostas: 

• A questão de que o ERP é uma abordagem de cima para baixo enquanto a 

produção enxuta é de baixo para cima. Para BARTHOLOMEU (1999a), ambas 

as partes na empresa - os proponentes da enxuta e os responsáveis pelo ERP -

deveriam articular suas necessidades melhor. O autor afirma que a empresa de 
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consultoria Booz Allen oferece a seus clientes um plano de oito pontos para 

ajudar a integrar o ERP com a produção enxuta. 

• Os sistemas ERP necessitam incorporar funcionalidade relacionada com fluxo. 

Segundo BARTHOLOMEU (1999a), apenas o release 11 do Oracle ERP 

Applications continha naquele momento suporte para um número de conceitos 

de fluxo. Mas, ainda segundo este autor, o restante da comunidade de software 

ERP permanecia adormecida sobre produção enxuta, desprezando a demanda. 

·•Para· ele, os conceitos de fluxo estavam invadindo as empresas de manufatura~ 

por elas perceberem os estonteantes benefícios em termos de produtividade no 

chão de fábrica - algo que o ERP nem sequer começou a oferecer. 

Aproximadamente metade das 500 maiores empresas industriais estava adotando 

a estratégia de fluxo contínuo, segundo uma pesquisa da In.dustry Direction.s 

Inc., uma empresa de pesquisa em TI de Newburypmt, Mass. 

Apesar disso, BARTHOLOMEU (1999a) comenta ainda: 

• Mesmo com o conflito apontado, alguns fabricantes dizem não ter encontrado 

maiores dificuldades integrando ERP e fluxo. 

• Apesar de alguns fabricantes enxutos terem abandonado o MRP, é verdade que 

muitos ainda necessitam de mecanismos para planejamento em longo prazo. 

• Outro ponto que a produção enxuta tem em comum com o ERP é que ambos 

requerem um maior entrosamento entre empregados e gerentes. 

2.3.1.3. Reengenharia 

Uma outra proposta de mudança a ser considerada no enfoque organizacional é a 

da Reengenharia, que é da década de 80. Pode-se considerá-la uma referência 

importante, visto que foi difundida significativamente e o termo ainda é amplamente 

utilizado. É interessante observar a existência de elementos comuns entre suas propostas 

e o que já foi apresentado das técnicas japonesas. 

HAMMER e CHAMPY ( 1994, p. 25) apresentam a idéia da Reengenharia 

também como uma reação às práticas da Era Industrial, através da reunificação das 

tarefas em processos empresariais. Os autores colocam a mudança utilizando quatro 

palavras-chaves: 
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Fundamental - significando formular as questões rriais básicas do funcionamento da 

empresa, o porquê se faz o que se faz. 

Radical ~ significa desconsiderar todas as estruturas e os procedimentos existentes e 

inventar formas completamente novas de realizar o trabalho. 

Drástica - não se buscam melhorias marginais e sim a destruição do antigo e 

substituição pelo novo. 

Processos - representa o conjunto de atividades com uma ou mais espécies de entrada 

que cria uma saída de valor para o cliente. 

HAMMER e CHAMPY oferecem exemplos, como o da empresa IBM Credit, 

que atua na área de financiamentos, software e serviços, mostrando as antigas etapas 

pelas quais passavam, por exemplo, um pedido de financiamento, em diferentes áreas, 

com funcionários especialistas. O processo todo demorava 6 dias. Depois, a IBM Credit 

substituiu seus especialistas por generalistas, que processam a solicitação de cabo a rabo 

e isso reduziu o tempo de processamento para cerca de 45 minutos (HAMMER e 

CHAMPY, 1994, p. 26). 

Para CROSS et al (1995, p. 17), a visão que impele a Reengenharia é muito mais 

do que simplesmente sobrepor às operações atuais uma miscelânea de atividades de 

melhoria contínua. Para eles, a Reengenharia começa com uma 'tela' em branco. Após o 

exame cuidadoso das tendências do setor, do mercado e da tecnologia, bem como das 

necessidades dos clientes, os líderes empresariais devem transmitir uma visão e uma 

perspectiva claras sobre o atendimento dessas necessidades do mercado. 

Michael HAMMER é um dos nomes mais associados à proposta da 

Reengenharia. Numa fase posterior, este autor trata da utilização de TI para realização 

da Reengenharia. O artigo Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate (1990) 

apresenta este enfoque, que é também tratado por DAVENPORT (1994), na obra 

Reengenharia de Processos: como inovar na empresa através da tecnologia da 

informação. Devido a este enfoque posterior, que acrescenta a TI como alavanca da 

Reengenharia ela estará sendo considerada, mais adiante, no grupo denominado 

'propostas mistas'. 

Mas a proposta original e principal da Reengenharia pressupõe o repensar 

fundamental das atividades da empresa, e isto seria mantido na visão que utiliza TI 

como alavanca. HAMMER ( 1990) afirma que a Reengenharia não pode ser planejada 

meticulosamente e consumada em passos pequenos. Ela é uma proposição de tudo-ou-
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nada, e com resultados incertos. E refere-se à necessidade de descontinuar o 

pensamento, substituindo regras implícitas mantidas através de décadas. 

DAVENPORT (1994, p. 12) define a Reengenharia como a adoção de alguma 

coisa inovadora, que provoque uma mudança importante, radical. O autor distingue 

Reengenharia de processos de melhoria de processos. Para ele, uma empresa que analisa 

seu processo de atendimento de pedidos dos clientes e elimina etapas redundantes ou 

que não acrescentam valor está praticando a melhoria contínua. Outra empresa que 

examina o seu procesSO'· de, atendimento de pedidos, com a atenção voltada para a 

Reengenharia de processos, poderia oferecer aos clientes terminais de computador para 

a entrada de pedidos, eliminar sua equipe de vendas diretas, assegurar um atendimento 

de pedidos, entregar a terceiros a administração do seu depósito, etc. 

Os autores estudados, que tratam da Reengenharia, consideram-na uma mudança 

radical. Já foi tratada anteriormente a diferenciação entre inovação radical e inovação 

incrementai, observou-se que nem sempre é tão nítida a distinção entre elas. Este fato é 

observado também quando se analisam os diferentes autores que tratam da 

Reengenharia. Apesar da idéia da mudança radical, CROSS et ai (1995, p. 17) acham 

válido se considerar a TQM (Total Quality Management) semelhante à Reengenharia, 

pois ela tem sido definida como um sistema estruturado para atender e ultrapassar as 

necessidades e expectativas dos clientes, mediante a participação de toda organização 

no planejamento e na implementação de processos de melhoria radicais e contínuos. 

Anteriormente já foi colocada a visão de SLACK et al ( 1996, p. 480) de que a TQM e o 

nT têm muitos aspectos em comum e são normalmente encaradas como um conjunto. 

Ou seja, mais uma vez verificam-se pontos de contato entre as diferentes propostas. 

A Reengenharia, para CROSS et al (1995, p. 17), seria uma medida exigida para 

a mudança em larga escala, devendo ser considerada um evento singular em termos de 

mudança radical e de instabilidade. Para os autores, à medida que novos processos são 

definidos, a gerência deve rapidamente voltar para o modelo de várias equipes pequenas 

trabalhando para alcançar os ganhos por meio do CEP (Controle Estatístico de 

Processo). Para eles, a TQM, na sua acepção mais ampla, abrangeria a Reengenharia e 

forneceria as ferramentas e a disciplina necessárias para a inovação e para a mudança 

radical. 

DAVENPORT (1994, p. 17) também associa a Reengenharia à qualidade e 

discute a questão melhoria contínua/melhoria radical. Para ele, o sucesso nas iniciativas 

de qualidade é uma condição para o sucesso na Reengenharia de processos, e segundo 
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ele é necessário aliar a melhoria de processos à Reengenharia de processos num 

programa de qualidade constante. O gráfico abaixo demonstra a associação que autor 

sugere entre a melhoria contínua e a mudança de processo radical da Reengenharia. 

Ritmo da Mudança 

Um programa de 
Qualidade 

Tempo 

Figura 14- Melhoria de Processo e Reengenharia de Processo segundo DA VENPORT (1994) 

DA VENPORT (1994, prefácio) menciona ainda que a Reengenharia de 

processos e a melhoria de processos seriam dois conceitos pólos de um contínuo de 

abordagens da melhoria do desempenho operacional. A abordagem revolucionária 

deveria abranger tanto a maneira de ver e estruturar a atividade, como também a 

maneira de melhorá-la. 

A partir da observação dos autores mencionados que tratam da Reengenharia, 

pode-se concluir que eles não fazem recomendação enfática de que ela tenha 

abrangência da Cadeia Física de Valor, como ocorre mais explicitamente na Produção 

Enxuta. Porém, os princípios apresentados praticamente levam a esta amplitude de 

atuação. 

Para HAMMER (1990), a Reengenharia tem uma perspectiva que integra 

funções (cross-functional), e que uma maneira de se fazer isso é montar um time que 

representa todas as unidades funcionais envolvidas no processo que está passando pela 

Reengenharia e todas as unidades que dependem dele. 

CROSS et al (1995, 19), por sua vez, buscam estabelecer fronteiras mais amplas, 

ao afirmarem que na Reengenharia elas devem estar nos níveis do sistema essencial de 

negócios e do processo de negócios. Segundo eles, o processo essencial, como já foi 

citado, corresponde "às funções e seqüências de atividades (independente de onde 

residem na organização), políticas e procedimentos, e sistemas de apoio necessários 

para atender uma necessidade de mercado através de uma estratégia específica". 
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A leitura dos princípios da Reengenharia, colocados por HAMMER ( 1990), também 

conduzem à integração da Cadeia Física de V alo r: 

1. Organize o trabalho em torno de saídas (outcomes), não tarefas (uma pessoa 

deve executar todos os passos num processo). 

2. Questione se aqueles que usam o output do processo podem realizá-lo, eles 

mesmos. 

3. Coloque o trabalho de processamento no local em que se produz a informação. 

4. Trate recursos dispersos geograficamente como se eles estivessem centralizados. 

5. Junte atividades paralelas ao invés de integrar seus resultados. 

6. Coloque o ponto de decisão onde o trabalho é executado e faça o controle no 

próprio processo (em muitas organizações, aqueles que executam o trabalho são 

diferentes de quem monitora e toma decisões sobre ele). 

7. Capture a informação na fonte (código de barras, bancos relacionais, EDI 

tornam isto fácil). 

DAVENPORT e SHORT (1990) afirmam que existem duas principais 

abordagens para identificação dos processos a serem redesenhados: a abordagem 

exaustiva, que tenta identificar todos os processos dentro da organização e então 

priorizar aqueles para serem redesenhados com urgência (esta abordagem estaria 

associada à 'Engenharia da Informação', desenvolvida por James Martin no início da 

década de 80), e a abordagem de auto-impacto, que tenta identificar os processos mais 

cruciais para o sucesso da organização e aqueles mais 'quebrados' ou inconsistentes 

com a visão de negócio e os objetivos de processo. Num estudo realizado por estes 

autores, a maioria das empresas foi incapaz de redesenhar e dar suporte a mais do que 

10 ou 15 processos principais por ano. Eles acrescentam que o processo de auto

impacto deveria ter também seus proprietários, e que uma dificuldade é o fato de que 

alguns processos só se colocam juntos no nível do CEO ( Chief Executive Officer). Nesta 

situação o CEO deveria designar um gerente sênior como proprietário e investir nele 

grande autoridade. 

2.3.1.4. Downsizing 

Outra proposta considerada no enfoque organizacional é a reestruturação 

chamada de Downsizing - que pode ser traduzida por 'redução de tamanho' - neste 

caso, da força de trabalho da organização. Pode-se considerar que os funcionários 
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indiretos seriam o principal alvo do Downsizing. TOMASKO ( 1992, p. 8) considera o 

Downsizing uma ferramenta de combate ao inchaço na pirâmide empresarial. Ele 

apresenta as razões para o aumento de funcionários indiretos e inchaço burocrático, 

entre as quais se encontram: 

Idade e prosperidade - o tempo tem relação direta com excesso de pessoal; 

quanto mais bem sucedida a empresa, maior tendência para criar cargos 

administrativos desnecessários. 

Tamanho - à medida que cresce o total de empregados, cresce também o número 

de níveis administrativos e de unidades de suporte. 

Crescimento pela diversificação - a diversificação de negócios gera expansão e 

conseqüentemente novos níveis de executivos e novos quadros de pessoal. 

Etc. 

Para TOMASKO (1992, p. 16) a causa mais persistente para existência dos 

níveis e do excesso de pessoal estaria em políticas de recursos humanos: salário, plano 

de carreira e cultura empresarial. 

Os planos de salários e de carreira são formas de valorização e a motivação de 

funcionários, e esta situação obrigaria certas empresas a criarem mais posições 

administrativas. 

Um terceiro fator menos palpável para geração de excesso de contingentes, 

apontado por TOMASKO (1992, p. 18), seria a cultura normalmente difundida nas 

empresas, que leva os gerentes a esconderem os erros - que ele chama de cultura do 

policiamento. Estes métodos policialescos, porém, seriam caros, pois sua resposta mais 

comum é acrescentar mais níveis administrativos, apoiados por grupos de policiamento. 

De acordo com MISHRA e SPREITZER ( 1998), "muitos estudiosos definem o 

Downsizing como uma poderosa redução no tamanho da força de trabalho de uma 

organização, o que é diferente de um declínio organizacional, porque seu objetivo é a 

melhoria na eficiência, produtividade e competitividade organizacional". Acrescentam 

ainda que no início da década de 90 o Downsizing se tornou a estratégia usada por 

muitas empresas para realizar mudanças fundamentais e estruturais necessárias na 

economia global. Os autores comentam que "a imprensa popular sugere que o 

Downsizing não parece estar se dissipando - 60% das empresas planejam continuar nos 

próximos anos". 
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Algumas condições são apontadas como fatores de sucesso ou fracasso do 

Downsizing. Pode-se tratar desta questão para qualquer dos projetos de mudança 

organizacional aqui mencionados, seja ele de enfoque organizacional ou tecnológico. 

Observa-se que também no que se refere às condições favoráveis para o sucesso dos 

projetos, há pontos comuns colocados pelos autores das diferentes abordagens. O texto 

de MISHRA e SPREITZER ( 1998) apresenta uma análise da resposta dos funcionários 

remanescentes ao Downsizing e afirma que as respostas são delineadas segundo duas 

dimensões: construtiva/destrutiva e ativa/passiva. Argumenta-se que a verdade e a 

justiça influenciam a avaliação primária e facilitam as respostas mais construtivas, 

porque elas reduzem a extensão na qual o Downsizing é considerado uma ameaça. Além 

disso, argumenta-se que o empowennent (maior poder do funcionário) e o redesenho de 

processos influenciam a avaliação secundária e facilitam respostas mais ativas porque 

aumentam o sentimento dos sobreviventes de sua capacidade de estar à altura da 

ameaça. Ou seja, alguns fatores relacionados ao ambiente e à postura dos agentes 

podem ter papel decisivo nos resultados do processo de reestruturação. Na pesquisa 

citada, os autores concluem que a confiança na gerência (ou seja, quando os 

sobreviventes acreditam que a gerência é competente, de confiança, aberta e preocupada 

com os acionistas) e uma implementação justa do Downsizing (os sobreviventes 

acreditam que eles serão tratados com justiça) irá reduzir os níveis de ameaça e levarão 

a respostas mais cooperativas. 

Em texto de 1991, Melhores práticas no Downsizing dos 'colarinhos

brancos', CAMERON et al mostram o resultado de um estudo do redesenho e 

Downsizing organizacional durante quatro anos em trinta empresas automobilísticas 

norte-americanas. Segundo os autores, a indústria norte-americana havia perdido a 

posição de mais produtiva do mundo e isto podia ser atribuído à tendência de expansão 

no número de trabalhadores indiretos, ou colarinhos-branco (white-collar). Os dados 

demonstram que em 1950, 23% da indústria manufatureira dos EUA eram trabalhadores 

não produtivos, enquanto que em 1988 este número havia crescido para 47%. Em 

função disso, mais de 85% das 1000 empresas da Fortune fizeram Downsizing em sua 

força de trabalho indireta entre 1987 e 1991, afetando mais de 5 milhões de empregos. 

Segundo CAMERON et al, (1991) as estratégias mais efetivas para realização do 

Downsizing são aquelas que: 
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1. São recomendadas e projetadas pelos funcionários, não pelos altos gerentes. 

A pesquisa teria revelado que os Downsizing mais bem sucedidos foram 

implementados sob comando top-down (de-cima-para-baixo); mas eles também foram 

iniciados de forma bottom-up (de-baixo-para-cima). 

2. Envolvem tanto o nível geral da empresa como reduções especificas. 

Para CAMERON et ai (1991), há três tipos de estratégias de Downsizing: a 

redução de força de trabalho, que é de curto prazo, rápida e elimina posições 

individuais. Esta seria a mais comumente usada pelas empresas. Já as estratégias de 

redesenho organizacional consistiriam na eliminação de funções e fusão de sub

unidades, sendo mais de médio prazo. Por último os autores consideram as estratégias 

sistêmicas, que objetivariam a mudança do modo de pensar ou na cultura da 

organização, e ocorreriam num contínuo, que nuca termina. 

3. Prestam atenção especial para a transição experimentada pelos 

funcionários remanescentes e os dispensados. 

4. Identificam onde existe redundância, excesso de custo e ineficiências e 

atacam estas áreas. 

Os autores afirmam que os Downsizing mais bem sucedidos foram cirúrgicos e 

com alvos determinados, mas eles também foram generalizados e incluíram também a 

rede de empresas externas. 

5. Produzem unidades semi-autônomas pela organização, tanto quanto funções 

fortes e centralizadas (grandes organizações integradas). 

6. Definem o Downsizing como uma estratégia pró-ativa. O Downsizing seria 

um meio para um fim, mas ele próprio seria um final-alvo. 

CAMERON et ai ( 1991) afirmam que o Downsizing não pode ser interpretado 

como uma admissão de fraqueza ou falha, mas sim uma oportunidade de melhoria e 

aumento de competitividade. Também colocam que a relação entre Downsizing eficaz e 

a abordagem da qualidade empregada nas empresas pesquisadas foi especialmente 

notável. 

Assim, mais uma vez é válido destacar os pontos comuns existentes entre as 

diversas propostas, ou 'pacotes de conhecimento', como por exemplo, a questão das 

unidades autônomas, a pró-atividade de funcionários, a questão da qualidade e outras. 

Apesar de se tratar de um pacote basicamente tecnológico, GUENGERICH 

( 1993, p. 23) coloca que o Downsizing em Sistemas de Informações também deve estar 
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associado o elemento organizacional. "O Downsiziitg em SI tem sido, em primeiro 

lugar, associado ao conceito do Downsizing empresarial em geral, ou seja: eliminação 

de excessos de burocracia da infra-estrutura". 

Para GUENGERICH (1993, p. 25), o Downsizing empresarial é geralmente 

praticado de urna forma desesperada e defensiva. Ele afirma, por outro lado, que o 

Downsizing planejado para SI constituiria esta estratégica migração para um estágio de 

tecnologia e processos empresariais de maior .relevância. O autor também associa o 

Downsizing em SI com o princípio da Reengenharia, afirmando que sua aplicação é 

bastante adequada a ambientes cujos sistemas já tiveram Downsizing implementado. Por 

outro lado, ele afirma que o Downsizing em SI pode vir a ser o resultado que se 

esperava de um processo de Reengenharia Empresarial. Porém, ele não seria sempre a 

resposta que resulta do processo de Reengenharia. Mas GUENGERICH (1993, p. 109) 

destaca que "é importante que se perceba que a perspectiva de Reengenharia tem 

impact7 o na decisão de implementação do Downsizing". 

A proposta do Downsizing em SI remete ao questionamento principal deste 

trabalho, que consiste na investigação da possibilidade da implantação de SI funcionar 

como alavanca da mudança organizacional. Sabe-se que os aspectos organizacionais 

seriam prioritários, até porque têm maior abrangência. Mas existem indícios de que há 

situações em que a implantação de SI tem um papel de impulsionador das mudanças. 

2.3.1.5. Total Quality Management (TQM)/ Total Quality Control (TQC) 

Este é mais um pacote considerado no enfoque organizacional. Segundo SLACK 

et ai (1996, p. 650) a administração da qualidade total (TQM - Total Quality 

Management ou TQC- Total Quality Control) é considerada por alguns como a mais 

significativa de todas as idéias que apareceram no cenário da administração da produção 

nos últimos anos. 

Quanto às origens da TQM, o autor afirma que a noção de administração da 

qualidade total foi introduzida por FEIGEBAUM, em 1957. Mais recentemente tem 

sido desenvolvida através de várias abordagens amplamente conhecidas, introduzidas 

por vários 'gurus da qualidade', como Deming, Juran, Ishikawa, Taguchi e Crosby. 

Uma definição de Qualidade Total encontrada em RACHID (2000, p. vii) é: 

"programas de forte conteúdo retórico envolvendo a idéia de uma organização voltada 

para o cliente e o comprometimento de todos os seus membros, em todos os níveis, para 
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este fim. Isto é buscado através de um conjunto de técnicas que pode variar de uma 

empresa para outra, mas que geralmente envolve programas de reuniões e sugestões, 

técnicas estatísticas para controle de qualidade, o conceito de cliente externo e interno, 

entre outras". 

Fala-se na 'onda de qualidade' dos anos 90, e esta é, portanto uma das propostas 

de mudança organizacional consideradas neste trabalho, pois sua definição possui as 

características apresentadas para esta identificação. Mais ela tem também pontos 

coincidentes e complementares com outras propostas, mas é indiscutível que a TQM 

constitui um pacote de mudança. 

Resumidamente, TQM pode ser vista como envolvendo os seguintes aspectos: 

• atendimento das necessidades e expectativas dos consumidores; 

• inclusão de todas as partes da organização; 

• inclusão de todas as pessoas da organização; 

• exame de todos os custos relacionados com qualidade; 

• fazer "as coisas certo da primeira vez", por exemplo, enfatizando a construção 

da qualidade desde o design em vez de apenas inspecionar; 

• desenvolver sistemas e procedimentos que apóiem qualidade e 

• desenvolver um processo de melhoria contínua. 

Para GOLDRATT e FOX (1986, p. 42), quem ensinou os japoneses sObre 

qualidade foi o estatístico W. Edward Deming, cujo enfoque ele busca resumir com a 

afirmação "o controle de qualidade deve ser usado para verificar o processo, e não o 

produto". A idéia incorporada pelos japoneses envolve uma mudança. de atitude 'em 

relação à qualidade. Por exemplo, quando uma peça com defeito é descoberta, procura

se determinar a causa do problema, para se buscar eliminá-lo para sempre, ao invés de 

se buscar encontrar culpados. Ele também menciona a relação existente entre inventário 

e qualidade, a qual já tinha sido abordada anteriormente no tópico 'Produção Enxuta' -

quando se tem inventário baixo, os defeitos são descobertos enquanto o processo ainda 

está em operação. 

SLACK et al ( 1996, p. 655) considera a TQM como uma extensão lógica da 

maneira em que a prática da qualidade tem progredido, conforme mostra a figura a 

seguir: 



Administração da 
Qualidade Total: 
Envolve toda a operação; 

Estratégia da Qualidade; 
Trabalho em equipe; 
Empowerment dos funcionários; 
Envolve consumidores e fornecedores. 

Garantia da Qualidade: 
Sistemas de qualidade; 
Custo da qualidade; 
Solução de problemas; 
Planejamento da qualidade. 

Controle de Qualidade: 
. Métodos estatísticos; 

Desempenho do processo; 
Padrões de qualidade. 

Inspeção: 
Eliminação de erros; 
Retificação. 

Figura 15- Segundo SLACK et ai (1996), a administração da Qualidade Total 
pode ser vista como extensão natural das abordagens anteriores para a Administração da Qualidade 
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Os Sistemas de Qualidade são definidos por SLACK et al (1996, p. 663) como: 

"a estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, processos e recursos para 

implementar a Administração da Qualidade". 

A documentação no Sistema de Qualidade pode ser definida em três níveis: 

Nível 1 -Manual de Qualidade. Esse é um documento fundamental que fornece um 

resumo da Política de Administração da Qualidade e do Sistema de Qualidade, 

acompanhado dos objetivos da empresa e sua organização. 

Nível 2- Manual de Procedimentos. Descreve "as funções do sistema, a estrutura e as 

responsabilidades de cada departamento. 

Nível 3 - Instruções de Trabalho, especificações e métodos detalhados para" o 

desempenho das atividades. 

Segundo o autor, pode haver também um Banco de Dados (Nível 4), que 

contenha os demais documentos de referência (formulários, modelos, desenhos, 

informações, etc). 

Também deve ser abordado o conjunto de padrões mundiais, representado pela 

série ISO 9000, que estabelece exigências para o Sistema de Administração de 
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Qualidade das Empresas. As séries ISO proporcionam recomendações detalhadas para 

estabelecimento de Sistemas de Qualidade. 

ISO 9000 - Lida com "administração da qualidade e padrões de garantia de 

qualidade e orientação para seleção e uso". 

ISO 9001- Lida com "modelo de Sistemas de Qualidade para garantia de 

qualidade de designldesenvolvimento, produção, instalação e manutenção". 

ISO 9002 - Lida com "modelo de Sistemas de Qualidade para a garantia de 

qualidade em produção e instalação". 

ISO 9003 - Lida com "modelo de Sistemas de Qualidade para garantia de 

qualidade na inspeção e teste finais". 

No Brasil, o número de certificações tem tido crescimento significativo. 

Segundo QUADROS (2001), em dezembro de 2000, já tinham sido fornecidos 6.500 

certificados ISO 9000, o que representa um crescimento de mais de 100% em média 

anualmente. A maioria dos certificados refere-se à indústria. Para o autor, apesar deste 

ser um fato a ser comemorado, simultaneamente ocorre um movimento preocupante das 

principais montadoras no Brasil começarem a suspeitar da confiabilidade dos 

certificados de padrões de qualidade obtidos por seus fornecedores locais de 

componentes. 

O estudo realizado por QUADROS (2001) tem como hipótese que a adoção de 

padrões de qualidade levaria a uma colaboração técnica entre fornecedores e clientes na 

cadeia global de valor. Supõe-se que as empresas líderes na cadeia da indústria 

automobilística (montadoras e fornecedores de módulos) estariam inclinadas a investir 

num curto prazo para dar assistência a fornecedores na adoção de padrões de qualidade, 

de modo que a redução no monitoramento/inspeção diminuiria os custos de transação. 

Supõe-se também que a implementação de padrões de qualidade constituiria a base para 

o desenvolvimento de novas áreas de colaboração nas ligações fornecedor-cliente 

(projeto do produto, maximização de benefícios e minimização de custos no 

desenvolvimento de produtos, e finalmente na melhoria funcional dos fornecedores). 

Porém, com base nos resultados do estudo de casos em empresas do setor de autopeças, 

o autor rejeita as hipóteses e a maioria dos argumentos relacionados, conforme será 

apresentado na seção sobre as mudanças organizacionais neste setor. 

Deve-se mencionar também a existência e a difusão de uma sobreposição de 

outras certificações de qualidade, além da série ISO 9000. É o caso da série QS 9000, 
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que é voltada para a Indústria Automotiva e, mais recentemente, ocorre um crescimento 

de padrões de certificação de outras nacionalidades (VDA- Alemanha, EAQF- França 

e A VSQ- Itália). 

Com relação aos processos de certificação, QUADROS (2001) afirma ainda que 

a CNI (Confederação Nacional da Indústria) considerou que a certificação compulsória 

de qualidade a fim de obter acesso a incentivos fiscais pode levar a um desvio 

burocrático do movimento de qualidade. 

Quando se consideram as, empresas do setor de autopeças, do qual fazem parte 

as empresas estudadas neste trabalho, uma pesquisa realizada periodicamente pelo 

Sindipeças - Sindicato da Indústria de Autopeç~s - indica que, em 1996, 72% dos 

associados ou eram certificados em ISO 9000 ou estavam em fase de certificação. Este 

percentual subiu para 93% em 1999. Com relação à série QS 9000, o percentual era de 

38% em 1996 e 82% em 1999. 

A implantação dos Sistemas de Qualidade e da Qualidade Total pode ser 

considerada atualmente imprescindível, principalmente quando se fala nas indústrias do 

setor automotivo. E este é o caso de um 'pacote' de medidas em que a utilização de SI 

aparentemente teria participação menor no papel de alavanca da mudança. Mas trata-se 

de uma proposta de grande relevância, sendo considerada com freqüência como 

elemento central no processo de mudança, para o qual convergiriam diversas ações. 

Em pesquisa sobre a introdução de métodos organizacionais do 'modelo 

japonês' em empresas de autopeças, RACHID ( 1994, p ii) afirma que no início dos anos 

90 as empresas mais empenhadas no processo de inovação desenvolveram um processo 

de aprendizado através de diferentes métodos do modelo (como Controle Estatístico do 

Processo, o Just-in- Time, as células de fabricação). Mas, através dos casos estudados 

pela autora, ela afirma que se a introdução dos novos métodos se dá de forma isolada, 

estes não se adequam à organização taylorista, e essa percepção leva à adoção do Total 

Quality Contrai. 

' 
' 
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2.3.1.6. OPT (Optimized Production Tecnology)l TOC (Teoria das Restrições) 

A Teoria das Restrições (que identificaremos pela sigla da expressão em inglês

TOC, Theory of Constraints) pode ser considerada uma das propostas de mudança 

organizacional importantes, identificadas neste trabalho. Seu principal idealizador foi 

Eliahu GOLDRATT. O livro A Meta: um processo de aprimoramento contínuo 

mostra, em forma de novela, as técnicas adotadas por uma empresa industrial para 

ganhar a agilidade necessária nos tempos de alta competitividade. O autor menciona a 

competição dos japoneses e a necessidade de se conseguir que os produtos saiam na 

hora certa, com qualidade e com custo capaz de vencer a concorrência (GOLDRATT e 

COX, 1984, p. 18). 

GOLDRATT criou o sistema logístico OPT (Optimized Production Technology), 

que posteriormente foi ampliado para a Teoria das Restrições, que é base da Tomada de 

Decisão Executiva, em contínuos melhoramentos. Na apresentação do livro posterior A 

Corrida pela vantagem competitiva (GOLDRATT e FOX, 1986), coloca-se que seu 

co-autor, Robert FOX, fora um dos primeiros a divulgar as técnicas e o sucesso dos 

fabricantes japoneses, e ele se uniu a GOLDRATT para encontrarem soluções melhores 

para os fabricantes ocidentais. Segundo a nota, FOX "viu que o sistema logístico e 

computadorizado de GOLDRATT, embora desenvolvido de maneira totalmente 

independente, era muito semelhante ao enfoque Kanban manual japonês". 

(GOLDRATT e FOX, 1986, p. 178) 

GOLDRATT e COX ( 1984, p. 48) questionam os padrões da Produção em 

Massa que vinham sendo utilizados, os quais procuram utilizar ao máximo a capacidade 

da fábrica. A 'meta' estabelecida passaria ser unicamente 'ganhar dinheiro', através do 

aumento do lucro líquido, aumentando o retorno sobre o investimento e também 

aumentando simultaneamente o fluxo de caixa. 

Para expressar a meta de ganhar dinheiro, são utilizadas três medidas: 

Ganho: o índice pelo qual o sistema gera dinheiro através das vendas (ou de 

acordo com CORRÊA e GIANESI que utilizam o termo fluxo (throughput)- é a taxa 

segundo a qual o sistema gera dinheiro através da venda de seus produtos). 

Inventário: todo dinheiro que o sistema investiu na compra de coisas que 

pretende vender. 

Despesa Operacional: é todo o dinheiro que o sistema gasta a fim de transformar 

o inventário em ganho. 

I 

~ : 
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A meta seria então: reduzir a Despesa Operacional e o Inventário, aumentando o 

Ganho. 

Para tratar dos recursos da fábrica, o autor utiliza-se de uma analogia com uma 

tropa de escoteiros que realiza uma excursão. Considerando cada garoto como um 

recurso para se atingir a meta de chegar a um local num certo tempo, ele identifica a 

excursão como "uma série de eventos dependentes ( ... ) em combinação com as 

flutuações estatísticas". (GOLDRATT e COX, 1984, p. 96) 

A partir deste raciocínio, estabelece-se· uma maneira diferente de pensar em 

relação à capacidade de produção, na qual não se mede a capacidade de um recurso 

isoladamente. A abordagem considera dois tipos diferentes de recursos: aqueles que são 

gargalos (ou restrições) e aqueles que não são. Um gargalo é aquele recurso cuja 

capacidade é igual ou menor do que a demanda colocada nele, e o não gargalo é aquele 

.r;ecurso cuja capacidade é maior do que a demanda colocada nele (GOLDRATT e COX, 

1984, p. 133, 134) 

A recomendação feita em A Meta, através do personagem consultor Jonah, é de 

que se equilibre o fluxo do produto através da fábrica com a demanda de mercado (e 

não a capacidade) - a idéia é tornar o fluxo através do gargalo igual à demanda de 

mercado. Para descobrir se existia algum recurso gargalo, inicialmente o autor propõe 

que se identifique a demanda total do mercado para os produtos que saem da fábrica. O 

que se tem que fazer a partir disso é encontrar capacidade suficiente para que os 

gargalos se tornem mais iguais à demanda. (GOLDRATT e COX, 1984, p. 134, 136, 

146). 

No exemplo utilizado em A Meta, após serem identificados os dois gargalos da 

fábrica, Jonah questiona como é feita a inspeção de qualidade nos mesmos, e identifica

se que isso só acontece na linha de montagem. O autor também suscita o 

questionamento dos custos de operação desses dois centros, destacando que, pelo fato 

de serem gargalos, uma hora perdida em um deles é uma hora perdida no sistema 

inteiro. Ele não pode ter hora de almoço, nem trabalhar com peças não necessárias, ou 

com peças que já têm defeito. O autor sugere também que se procure transferir peças 

que passem pelo gargalo para outros centros, quando isso for possível (GOLDRATT e 

COX, 1984, p. 152 e 153). 

Na analogia com a tropa em movimento, GOLDRATT afrrma que os soldados 

mais lentos determinam quando mandar mais inventário para o sistema, "exceto que (na 

fábrica) usaríamos o auxílio do computador em vez de tambores e cordas". "Os gargalos 

li 
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estariam determinando a liberação de todos os materiais da fábrica". (GOLDRATT e 

COX, 1984, p. 203, 205) 

Com sua ênfase em administrar a partir dos gargalos, GOLDRATT propõe, tal 

qual a Proposta Enxuta, que se reduzam os tamanhos de lote e que se aumente a 

freqüência de entregas dos fornecedores (GOLDRATT e COX, 1984, p. 217). Para isso, 

também é necessário que se aborde a questão dos tempos de preparação de máquina. 

A proposta da TOC questiona também as regras de contabilidade de custo que 

todos utilizam, afirmando que ela procura primeiro equilibrar a capacidade com a 

demanda, para depois tentar manter o fluxo. Segundo a TOC, não deveríamos equilibrar 

a capacidade, mas sim deveríamos equilibrar o fluxo com a demanda (GOLDRATT e 

COX, 1984, p. 244). 

Ao término da narrativa de A Meta, GOLDRATT e COX (1984, p. 281) 

afirmam que o conceito de gargalo não existe para diminuir a despesa operacional, mas 

para aumentar o ganho. Para eles, antigamente o custo era o mais importante, e o ganho 

vinha em segundo lugar e o inventário em último. Finalmente, conclui-se que esta 

mudança na escala de importância das medidas representa uma mudança cultural. 

Tentando construir um processo de implantação do aprimoramento, 

GOLDRATT e COX (1984), através dos gerentes da fábrica do texto A Meta 

apresentam: 

PRIMEIRO PASSO: Identificar os gargalos do sistema. 

SEGUNDO PASSO: Decidir explorar os gargalos. 

TERCEIRO PASSO: Subordinar o restante das máquinas à decisão anterior. 

QUARTO PASSO: Elevar os gargalos do sistema (aumentar a capacidade dos 

mesmos). 

QUINTO PASSO: Se, num passo anterior, um gargalo for eliminado, volte ao 

primeiro passo. 

Finalmente, após implantação do sistema na fábrica, exemplo de A Meta, com a 

eliminação das ordens em atraso e a redução do lead time, a empresa aceita novos 

pedidos com prazos menores do que os anteriores, com base no cálculo da capacidade. 

Porém, ocorre de "os gargalos ficarem à míngua e depois o trabalho surgir como uma 

onda". A análise da questão revela que o problema era a quantidade de inventário 

liberada antes do gargalo. Quanto maior for esse inventário, menos capacidade adicional 

deverão os recursos anteriores ao gargalo. (GOLDRATT e COX, 1984, p. 304 e 307) 
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No texto A Corrida ( ... ) a apresentação sintética das principais características 

deste sistema é bastante esclarecedora. Inicialmente GOLDRATT e FOX (1986) 

comparam os diferentes enfoques - tradicional, Just-in- Time e o Sistema TPC (Tambor

Pulmão-Corda), baseado na Teoria das Restrições. A comparação é feita de acordo com 

o local onde fica o 'tambor', que determina o ritmo da produção. No enfoque 

convencional, chamado de Just-in-Case, segundo eles, o 'tambor' que dita quando as 

matérias-primas serão liberadas para a fábrica é tocado pela capacidade excessiva da 

primeira operação. A esquematização desta, situação é apresentada a seguir: 

SISTEMA JUST IN CASE 

O tambor é tocado pelo excesso de capacidade das operações iniciais 
RESULTADOS 
•O inventário é alto 
•Os ganhos atuais estão protegidos 
•Os ganhos futuros estão em perigo 

Figura 16 -Representação do 'tambor' que determina o ritmo de produção 
no Sistema Just-in-Case segundo GOLDRATT e FOX (1986) 

No caso do Sistema Just-in-Time, GOLDRATT e FOX (1986, p. 94) afirmam 

que o 'tambor' é tocado pela demanda do mercado. "A liberação de matéria-prima para 

a fábrica resulta de uma reação em cadeia, iniciada quando a operação final fornece 

material para o mercado". De acordo com o que já foi tratado anteriormente sobre a 

Produção Enxuta, a demanda é o que inicia a produção, a partir da última operação. O 

esquema apresentado por GOLDRATT e FOX, ilustrando esta situação, é o seguinte: 

• 



SISTEMA JUST IN TIME 

Prima 

O tambor é tocado pela demanda do mercado 
RESULTADOS 
•O inventário é baixo 
•Os ganhos atuais estão em perigo 
•Os ganhos futuros aumentam 

Produto 

Acabado 

Figura 17- Representação do 'tambor' que determina o ritmo de produção 
no Sistema Just-in-Time segundo GOLDRA TT e FOX (1986) 

69 

Finalmente, ao apresentarem o novo Sistema Tambor-Pulmão-Corda (TPC), os 

autores fazem novamente a analogia com a tropa, ressaltando que o soldado mais fraco 

é o que impõe o ritmo do conjunto. A partir disso, propõem que se amarre o soldado 

mais fraco à primeira fileira, com uma corda ligando-o aos demais, sugerindo-se que 

seja deixada alguma folga na corda, para proteger o ritmo total. (GOLDRATT e FOX, 

1986, p. 97). Os Recursos com Restrição de Capacidade (RRC) no método Tambor

Pulmão-Corda (TPC) são o tambores que impõem o ritmo de produção da fábrica. A 

proposta pressupõe também a criação de um 'pulmão' de inventário antes destes 

recursos, e a amarração de uma 'corda' que liga os recursos anteriores a eles, desde a 

primeira operação. O pulmão, chamado de tempo, conterá apenas o inventário 

necessário para manter o RRC ocupado durante um intervalo predeterminado de tempo. 

As figuras apresentadas a seguir representam a situação proposta pelo método TPC, que 

aqui são colocados de. maneira sintética, apenas buscando-se dar uma idéia geral da 

proposta. 

Matéria 

O MÉTODO TAMBOR-PULMÃO-CORDA 

'- / 

~ Produto 
acabado 

~aO ooo e o o o-. 
Uma corda amarra 
a operação inicial 
ao pulmão 

Principal Restrição 
da Capacidade 

~ Pulmãode \d tempo 

Figura 18- Representações do 'tambor', que determina o ritmo de produção 
no Sistema TPC segundo GOLDRA TT e FOX (1986) 



O MÉTODO TAMBOR-PULMÃO-CORDA 

PEDIDOS 

OPERAÇÃO 
NOR.R.C. , 
• • • • • • • • • 

~~-· 

•O RRC deve impor 
o programa baseado 
na demanda do mer
cado e no seu próprio 
potencial. 
• O programa das 
operações posteriores 
(inclusive montagem) 
deve ser feito dessa 
forma. 
• O programa das 
operações anteriores 
deve apoiar o pulmão 
de tempo e, dessa 
forma, será feito 
voltando no tempo, 
a partir do programa 
doRRC. 

Figura 18a- Representações do 'tambor', segundo GOLDRA TT e FOX (1986) 

········································ .•. 

' 
' 

' 

1-•••••• 

' 

' 

• Todos os programas da operação 
devem suportar o programa de 
montagem. 
• Para evitar problemas devido 
a interrupções, eles devem suportar 
o pulmão de tempo na frente de 
qualquer montagem que usar uma 
peça do RRC. 
• Apesar do inventário se baixo, 
qualquer interrupção que puder 
ser superada dentro do tempo 
do pulmão não afetará o Ganho 
da Fábrica. 

Figura 18b- Representações do 'tambor', segundo GOLDRA TT e FOX (1986) 
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2.3.1.6.1. O OPT e os demais Sistemas de Produção 

CORRÊA e GIANESI (1996, p. 143) afirmam que o Sistema OPT é um Sistema 

de Administração da Produção novo, que tem ocupado espaço nas publicações na área 

de administração da Produção. Segundo os autores, o OPT, ao contrário do MRP li, não 

é uma técnica que já tenha caído no domínio público e, qualquer empresa que se decida 

por adotá-la deverá fazê-lo através das empresas que detêm os direitos de comercializá

la (uma nos Estados Unidos e uma na Inglaterra). Eles afirmam ainda que a técnica do 

OPT, a exemplo do MRP li, é baseada no uso de um software. Entretanto, seus 

princípios diferem bastante dos princípios sobre os quais o MRP li se baseia. 

Anteriormente foi mencionada a alusão de FOX ao sistema logístico e computadorizado 

de GOLDRATT. 

Segundo CORRÊA e GIANESI (1996, p. 160), o OPT questiona uma série de 

pressupostos, práticas e crenças tradicionais nos Sistemas de Produção. Por este motivo, 

a implantação do OPT requer especial comprometimento da organização com os 

princípios sobre os quais ele se fundamenta. Este comprometimento deve começar pela 

alta direção, passando pela certeza de que todos os níveis gerenciais e operacionais da 

organização estão sensibilizados, conscientes e treinados no que representa a adoção do 

OPT para a empresa. 

Ainda que não se possa falar na proposta OPT ffOC como de enfoque 

tecnológico, percebeu-se a atribuição de importância significativa à implantação do 

sistema no projeto, a ponto dela ser considerada o marco para a adoção do pacote de 

mudanças. Neste sentido, poder-se-ia fazer uma analogia com o MRP li, que é uma 

técnica associada ao modelo da Produção em Massa. Não poderíamos considerar a 

proposta conceitual da Produção em Massa com enfoque tecnológico (de implantação 

de sistemas informatizados), porém no nível de implementação numa empresa pode 

ocorrer, segundo a visão deste autor, da implantação do sistema ser num nível 

significativo elemento desencadeador da mudança. 

Em outro ponto do livro de CORRÊA e GIANESI ( 1996, p. 165), onde são 

tratadas as vantagens e limitações do Sistema OPT, os autores afirmam que um grande 

número de empresas já tem hoje o software OPT em operação e a maioria tem afirmado 

que os resultados têm sido satisfatórios. Entre as empresas que têm OPT implantado 

hoje, podem ser citadas: Eastman Kodak, Vickers, ITT Canon, British Aerospace, 

British Steel, Lucas, Perkins, Philips, ICI, entre outras, distribuídas em países tão 
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variados como Canadá, França, Estados Unidos, Austrália, Noruega, Suécia, Inglaterra, 

entre outros. Ou seja, ainda que se enfatize a abrangência da proposta, percebe-se que o 

elemento SI aparece com intensidade. Não foram encontrados dados sobre número de 

empresas que utilizam o sistema no Brasil, mas há indicações de que seja expressivo. 

Na Home Page do Instituto Goldratt do Brasil são indicadas algumas das 

empresas clientes, entre elas, a Ford, Bosch, Rexroth, etc. 

• 

• 

• 
• 
• 

Sobre vantagens e limitações do sistema, são colocadas as seguintes: 

Vantagens do OPT Limitações do OPT 

Reduções de lead time (30%) e de • É um sistema computadorizado, e como tal 
estoques (40 a 75%). centraliza decisões. 
Maior flexibilidade na alteração de mix • É um software 'proprietário' e não é 
de produção. barato. 
Focalização apenas em gargalos . • Nem sempre é fácil identificar os gargalos. 

Novo enfoque para velhos problemas . • Exige habilidade analítica do programador. 
Pode ser usado como simulador da • Requer mudança de pressupostos e quebra 
fábrica de resistências. 

Figura 19- Vantagens e Limitações do OPT 
Fonte: CORRÊA e GIANESI (1996) 

Finalmente, vale a pena observar as considerações estratégicas feitas por 

CORRÊA e GIANESI ( 1996, p. 170) para a adoção de um dos três Sistemas de 

Administração da Produção, MRP li, JIT ou OPT. Eles afirmam que não é possível 

identificar qual dos três sistemas seria melhor para todas as situações. Anteriormente, já 

foi feita neste trabalho a comparação dos Sistemas JIT e em massa, e aqui estes autores 

acrescentam. Vê-se que de maneira geral o MRP li e o OPT são sistemas mais 

complexos e centralizados, mais adequados a maior variedade de produtos, enquanto 

que o JIT é um sistema mais simples e que favorece a melhoria contínua, isto é, o 

envolvimento humano e o aspecto organizacional. 



Variedade 
dos produtos (baixa) JJT MRP 11 /OPT (alta) 

Complexidade dos 
roteiros (baixa) JJT MRP/OPT OPT (alta) 

Novos produtos 

I introduzidos (similares) l JJT MRP/OPT OPT 
(dife entes) 

Complexidade das 
estruturas (baixa) JJT JJT/OPT MRPII /OPT MRPIJ (alta) 

. ! 'l. ~ 

Variabilidade dos 
/ead-times (baixa) JJT MRPII OPT (alta) 

Nível de controle (baixo) JIT MRP 11/0PT MRPII (alto) 

Centralização na 
tomada de decisões (baixa) JIT MRPII MRPII/OPT (alta) 

Favorecimento de I melhoria contínua (baixo) MRPII OPT JJT 

Simplicidade 
do sistema (baixa) OPT MRPII JIT (alta) 

Figura 20- Considerações sobre a aplicação dos três Sistemas de Administração da Produção, 
segundo CORRÊA e GIANESI (1996) 

2.3.1.7. Proposta Sueca 
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Está sendo considerada como proposta sueca neste trabalho a experiência 

realizada pela indústria Volvo, que, conforme se vê a seguir estão associadas a 

experiências também na área portuária. 

CLARKE (1990) trata dos novos conceitos de produção introduzidos na Volvo. 

Segundo ele, as inovações sucessivas foram adotadas para responder a mudanças de 

possibilidades tecnológicas, demanda de trabalho, e saltos de mercado. 

As mudanças ocorridas em Kalmar, em 1974, envolvem introdução de 

plataformas guiadas por computador, ao invés de esteiras de transportes, e experimentos 

de montagem em docas. Três novas plantas em Torslanda (1980-81) representaram um 

avanço no conceito de grupos semi-autônomos com responsabilidade coletiva e tomada 

de decisão. Finalmente, a planta de montagem da Volvo em Uddevalla, que começou a 

produzir em 1989 desenvolveu uma solução criativa que combina tecnologia flexível 

com trabalho gratificante. CLARKE ( 1990) afirma que isto significava um presságio 

para o fim de linha de produção. Segundo ele, a Volvo utilizou tecnologia adaptável e 
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programável, uma força de trabalho altamente habilitada e versátil, um projeto de 

produto e produção avançados, e com isso desenvolveu um nicho durável no mercado 

internacional. Ele considera a fábrica de Uddevalla provavelmente a mais avançada no 

mundo esteticamente e ergonornicamente. No centro da planta existe uma enorme e 

automatizada oficina de materiais, cercada por seis pequenas plantas de montagem 

independentes chamadas oficinas de produto, separadas em dois grupos. No meio das 

oficinas está o edifício administrativo, com as instalações do computador central, e 

também a cantina todos os funcionários. 

A planta combina centralização e automação do sistema de movimentação de 

materiais, com a reconstrução de trabalho intensivo altamente especializado na 

montagem, tudo isto ligado por tecnologia flexível e poder do processamento 

distribuído de computador. 

~]-··········· 

~ Centro de Materiais 

Q Urna das 5 Plantas de Produtos 

[31 Uma das 2 Plantas d., Teste 

[!] Planta de Tratamento de Superfície 

I] Prédio da Administração 

[J Entr~:da de H~terLu! 

~ Entrada ck car·:-r.:c:.:~rias PH)t0ôl:s 

~ Prüduto Acab~~do 

Figura 21- Representação da planta da Volvo em Uddevalla, segundo CLARKE (1990) 

Uddevalla é também considerada urna manifestação avançada da Federação de 

Empregados da Suécia, e seus objetivos são: 
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Concentrar a seqüência inteira de operações requerida na manufatura de 

certos produtos a uma instalação; 

Integrar os recursos, autoridade e responsabilidade necessários, incluindo 

para materiais de manutençao dentro da instalação. 

A organização dentro da planta é baseada em times, os quais são coletivamente 

responsáveis por alocação de trabalho, planejamento diário da produção, treinamento, e 

escolha do ombudsman do grupo. Nas oficinas de produção; os times de montagem, de .,..~ .. · 

oito pessoas, trabalham em até três carros simultaneamente. Os grupos de trabalho 

constroem o carro inteiro em um ciclo de 2 horas. Equipados com terminais de 

computador eles requisitam as partes necessárias em um programa interativo. As partes 

chegam em transportadores automáticos, silenciosos, em caixas, numa seqüência lógica. 

CLARKE ( 1990) destaca as características do mercado de trabalho sueco, que 

estariam associadas à implantação das mudanças organizacionais. Para ele, "é apenas no 

contexto do mercado de trabalho sueco que a filosofia de produção da Volvo pode ser 

entendida". Este contexto compreende uma grande insatisfação do trabalhador S'l,leco na 

década de 70. 

Neste cenário, a Volvo adotou um caminho na direção da automação e maior 

flexibilidade, que utilizou uma estrutura voltada para grupos de trabalho autônomos e 

enriquecimento de trabalho. 

CLARKE ( 1990) afirma que na planta de montagem final para carros de 

passageiros de Kalmar foi introduzida uma dramática mudança. Foi adotado um sistema 

de computador que pilota auto-transportadores. Este sistema desliza partes de veículos 

através de trilhas magnéticas até posições onde times de trabalho completam a 

montagem. O executivo que foi o principal responsável por estas inovações Pehr 

Gyllenhammar afirma: "na nova fábrica nós quebramos a linha inexorável na qual os 

trabalhadores eram subservientes, e substituímos isto por carreiras individuais que 

acontecem sob o controle dos trabalhadores". 

A essência da reestruturação da produção, portanto, consistiu na substituição da 

esteira transportadora mecânica por transportadores automáticos controlados 

eletronicamente, e na descentralização de responsabilidades para times multi

qualificados. CLARKE ( 1990) afirma que isto aconteceu sem que a gerência da planta 

concedesse, na prática, o poder de controlar e determinar o ritmo da produção de forma 
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centralizada, com o programa principal de computador fazendo as vezes da disciplina da 

linha. Identificam-se, então, dois princípios divergentes da automação flexível: 

flexibilidade e versatilidade no nível de operações e 

integração centralizada do processamento da informação e controle da produção. 

Observa-se, portanto, que a experiência sueca possui um importante componente 

tecnológico, descrito anteriormente, que se baseia intensamente num sistema de 

distribuição de materiais. Mas existem características organizacionais marcantes 

envolvidas. O principal indicador deste fato é o intuito das propostas em proporcionar 

aumento nos níveis de satisfação dos trabalhadores, juntamente com as próprias 

características destes, que têm um grau de instrução superior aos da maioria dos países. 

São, portanto, condições específicas da Suécia. Porém, conforme já mencionado 

anteriormente, MARX (1998, p. 29) afirma que as experiências suecas, que têm como 

importante componente os grupos semi-autônomos, são provenientes da Escola 

Sociotécnica e que apesar de não apresentarem a força de uma referência com 

resultados práticos, comparáveis ao que ocorreu com o Fordismo ou o Ohnoísmo, seus 

princípios gerais de organização e condução de mudanças organizacionais têm 

influenciado de maneira crescente as empresas e profissionais em seus modelos de 

organização e mudança. 

2.3.1.8. Redes de Organizações 

Alguns estudiosos enfocam o caráter inovador da configuração das organizações 

em redes. NOHRIA (1992, p. 1) afirma que o termo 'rede' se tornou voga para 

descrever as organizações contemporâneas, e que este termo descreveria um padrão de 

organização. NOHRIA e ECCLES (1992) organizam um conjunto de textos que tratam 

do que eles denominam 'perspectiva de rede'. NOHIRA (1992, p. 1) afrrma que desde 

1950 o conceito de redes ocupa um lugar proeminente em diversos campos como a 

antropologia, psicologia, sociologia e biologia molecular. 

Segundo NOHRIA (1992, p. 2), a renovação do interesse por esta perspectiva se 

deu por três motivos: 1. O surgimento e ascensão de pequenas empresas 

empreendedoras em diferentes atividades e circunstâncias (região central da Itália, Vale 

do Silício, Japão, Coréia), com fortes relações verticais e horizontais, em substituição à 

pequena empresa verticalmente integrada. 2. O desenvolvimento das tecnologias de 

informação, que tornam possíveis novos arranjos produtivos mais descentralizados, 
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fisicamente dispersos e flexíveis. 3. O amadurecimento da análise acadêmica que utiliza 

esta perspectiva. O autor coloca ainda que um aspecto que permeia as diferentes formas 

de ligação em rede é a confiança e que as redes exercem um papel central na difusão de 

inovações, sejam elas equipamentos, técnicas ou modelos, práticas e estruturas de 

negócio. 

As abordagens de rede de organizações não enfatizam a Tecnologia, mas 

consideram-na uma das razões para renovação. 

CHARAN (1991) trata do assunto, enfatizando·.as redes no nível de organização, "''"·'· 

afirmando que as mesmas redefinem a organização para Satisfação com Resultados. O 

autor passou quatro anos observando e participando na criação de redes em dez 

empresas norte-americanas e européias, e que para elas as redes foram projetadas para 

constituir uma vantagem competitiva na década de 90. Estas redes redefiniriam, 

segundo o autor, o 'como' e o 'por quem' as decisões essenciais de negócios são 

tomadas. Neste sentido, ele define uma rede como um grupo reconhecido de gerentes, 

aglutinados pelo CEO ( Chief Executive Officer) e o time de executivos seniores, sendo 

que número de gerentes envolvidos quase nunca excederia cem, podendo ser menor que 

vinte e cinco -mesmo em empresas globais, com centenas de empregados. 

Para CHARAN (1991), as redes realmente começam a ter significância quando 

elas afetam padrões de relacionamento e mudam o ambiente - mudança direcionada 

para a freqüência, intensidade e honestidade no diálogo entre gerentes. Vê-se que este 

autor trata das redes observando mais o aspecto da tornada de decisão da gerência, ao 

qual se faz referência no desenho da Cadeia de Valores de PORTER (1996). Neste 

trabalho, o foco está na redefinição da Cadeia Física de Valor, e pode-se dizer que este 

aspecto gerencial está interligado a ela. Neste sentido, é ilustrativo o exemplo de 

CHARAN ( 1991) de uma rede numa empresa da Filadélfia com 19 gerentes 

intermediários, os quais dirigem as decisões operacionais chave da companhia. A rede, 

chamada Comitê Operacional, encontra-se, durante duas horas nas manhãs de segunda

feira, para revisar e tomar decisões sobre uma ampla gama de necessidades táticas -

encontrando o mix certo de preços, programação de entregas, consistência dos serviços. 

2.3.1.9. Outras abordagens 

Sabe-se que existem inúmeras propostas de reestruturação empresarial, e esta 

reestruturação pode ocorrer em diversos níveis - pode ser mais profunda ou menos 
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profunda, pode abranger todas as áreas da empresa ou ser parcial. Assim, é indiscutível 

que pode ser ampla e diversa a questão da mudança organizacional. Por outro lado 

poderia ser identificado um eixo comum nos esforços de reestruturação aqui retratados, 

e tem-se insistido neste ponto neste trabalho. E a expressão escolhida para resumir este 

objetivo comum é colocação de CLEGG (1999, p. 38), já mencionada anteriormente

"a transição da burocracia para a fluidez, nas novas formas organizacionais. A 

substituição da burocracia (conceituada por Weber) como uma forma de organização 

caracterizada por centralização, hierarquia, autoridade, disciplina, regras, caneira, 

divisão do trabalho, estabilidade por novas formas de organizações pós-fordistas mais 

ágeis e flexíveis, com menor número de níveis hie~árquicos e menos formatadas". 

O que é interessante ressaltar é o fato de que pode ser identificado um objetivo 

comum na reestruturação das empresas. Mas para serem atingidos estes novos formatos 

muitos caminhos e ações diferentes podem ser tomados.A amplitude ou abrangência das 

ações pode ser variável. A seguir, algumas propostas que teriam uma amplitude mais 

localizada, em comparação com as apresentadas, e que podem estar, inclusive, 

associadas a uma ou mais destas propostas. 

2.3.1.9.1. Endomarketing 

Para CERQUEIRA (1994, prefácio), "os Sistemas de Endomarketing consistem 

num conjunto de processos, projetos ou veículos de comunicação integrada, que permite 

a venda e a consolidação de uma nova imagem para dentro da empresa". Conclui-se que 

estes sistemas seriam na verdade ações que visam difundir uma linguagem cultural 

própria e homogênea em toda a empresa. Curiosamente, ainda segundo CERQUEIRA, 

os pioneiros no desenvolvimento dos projetos de Endomarketing foram os japoneses. 

A idéia do projeto de Endomarketing é de que o trabalhador, em qualquer nível 

hierárquico, seja conscientizado pela rápida propagação de novos valores sociais e que o 

valor maior - a liberdade - possa ser traduzido por mais transparência, mais 

participação e democracia (CERQUEIRA, 1994, p. 3). 

O autor enfatiza a questão do Norte Cultural versus o Norte Tecnológico. Para 

ele, a empresa possui uma cultura tecnológica consolidada em todas as suas áreas, 

porém constatam-se deformações na empresa, como um todo, a partir de disfunções 

produzidas no trato diário entre as pessoas e com a própria tecnologia (CERQUEIRA, 

1994, p. 5). Vale a ,pena observar que este assunto está associado à classificação 
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utilizada neste trabalho quanto aos enfoques adotados na mudança organizacional, o 

tecnológico e o organizacional. Pode-se verificar na afirmação de CERQUEIRA que se 

supõe ser mais consolidada a cultura tecnológica do que a cultural (que está associada 

ao enfoque organizacional). 

Assim, a técnica do Endomarketing está centrada no esforço de conscientização 

do funcionário, de modo que seja comprometido, ou seja, o funcionário concorda 

internamente com os estímulos recebidos, há a adesão, motivação interna. 

CERQUEIRA (1994, p. 9) aponta a diferença entre envolvimento e comprometimento, 

dizendo que no primeiro caso a pessoa se relaciona superficialmente, concorda 

externamente ou mecanicamente com o estímulo recebido. Ele afirma também que nas 

empresas em que predomina o envolvimento, seus departamentos são segmentados 

culturalmente, as pessoas se limitam a fazer aquilo que é rotineiro. O autor coloca a 

importância do comprometimento como fator para a integração dos departamentos e 

para a eficiência no trabalho, e nesta situação também se podem identificar os 

componentes tecnológico e organizacional (nesse caso mais cultural, que estaria 

associado ao organizacional), já que uma das principais questões abordadas na 

implantação de sistemas ERP é a integração entre as áreas. 

CERQUEIRA afirma que a sinergia do comprometimento no mundo ocidental 

tem como fundamento valores culturais completamente distintos daqueles que o Japão 

desenvolve. No Japão, a cultura do comprometimento é, em grande parte, obtida 

naturalmente através do grau educacional do povo, que é dirigido para a honra de 

valores maiores como a Pátria, Trabalho. Para ele, "no mundo ocidental não 

encontramos esta escala de valores que facilita o comprometimento - pois ele está 

intimamente ligado ao interesse individual, à forma como a auto-estima da pessoa está 

sendo desenvolvida". (CERQUEIRA, 1994, p. 18) Neste caso, um projeto de 

Endomarketing consiste de "processos, projetos ou veículos de comunicação" que 

visam desenvolver o comprometimento dos funcionários. Segundo CERQUEIRA, os 

valores básicos envolvidos neste desenvolvimento seriam: auto-estima positiva, empatia 

e afetividade nas relações interpessoais. A proposta do Endomarketing está voltada para 

as empresas motivarem seus recursos humanos para o comprometimento, e para isso 

devem explicitar sua base de valores, que estará fundamentada no desenvolvimento 

positivo dos três valores básicos (auto-estima, empatia e afetividade). É um aspecto que 

está presente de maneira intensa nas propostas japonesas, e que o autor considera 

'inerente' àquela cultura, enquanto que no ocidente deve ser trabalhado de forma 
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diferente. Alguns elementos como a confiança e a transparência estão também 

envolvidos nesta base de valores. 

2.3.1.9.2. Six Sigma 

F AQUIM (2000) afirma que esta técnica consiste numa Estratégia Gerencial de 

Mudanças para acelerar o aprimoramento em processos, produtos e serviços. O termo 

'sigma' mede a capacidade do processo em trabalhar sem falhas, ou seja, alcançar o Seis 

Sigma requer metodologia focalizada no processo, e deve ser aplicada de cima para 

baixo. A autora afirma que esta é uma filosofia de qualidade que foi desenvolvida pela 

Motorola, nos Estados Unidos, em 1987, e adaptada por outras organizações. Segundo 

PEREZ-WILSON (1999) o Seis Sigma compreende muitas coisas ao mesmo tempo: 

uma estratégia, um benchmark, uma filosofia, uma estatística, um valor e uma visão. O 

número de sigmas de uma organização é proporcional ao seu nível de qualidade. 

Portanto, uma empresa que tem um número de sigma baixo enfrenta problemas de 

qualidade. KUMPERA (2001) trata da utilização do Seis Sigma no setor automotivo, 

questionando como esta metodologia vai interagir com os Sistemas de Gestão da 

Qualidade. Segundo o autor, esta interação não deve ser muito difícil, já que os 

programas têm muitos pontos em comum. 

2.3.1.9.3. 5S 

Técnica para arrumação e limpeza do local de trabalho. Os 's' referem-se a 5 

palavras japonesas traduzidas por: senso de utilização, de arrumação, de limpeza, de 

saúde e higiene e de disciplina. 

2.3.2. O Enfoque Tecnológico 

2.3.2.1. Gerenciando por Instrumentos 

Um dos exemplos que de maneira mais explícita revela um enfoque tecnológico 

é a abordagem de HAECKEL e NOLAN (1993), já mencionada na introdução deste 

trabalho, que ele chama de 'gerenciar por instrumentos'. E observa-se que os propósitos 

desta abordagem são bastante semelhantes àqueles das abordagens consideradas 

organizacionais apresentadas anteriormente, porém, dando ênfase a um instrumental 

diferente para buscar os objetivos. Uma questão básica envolvida nas propostas de 

mudança organizacional é a de como se definir o quê e quanto produzir pela empresa. 
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Quando foram apresentados, também na introdução do trabalho, os conceitos de Cadeia 

Física e Cadeia Virtual de Valor buscava-se delimitar o escopo deste estudo à Cadeia 

Física de.Valor, que a tecnologia e as mudanças de processo podem tornar mais ágeis. 

Mas, além disso, as novas tecnologias criam a possibilidade de novos produtos e 

serviços baseados em informação (RAYPORT e SVIOKLA, 1995). Ao tratar destas 

novas possibilidades e de suas implicações para a gerência, RA YPORT e SVIOKLA 

formulam alguns princípios, entre eles: 1. Lei dos ativos digitais, que significa que estes . 
ativos digitais continuam a existir depois de utilizados. 2. Novas economias de escala. 

Este segundo princípio trata da possibilidade de pequenas unidades poderem atuar em 

mercados antes ocupados por grandes empresas. É citado o exemplo da Federal Express, 

que ao permitir que cada cliente rastreasse seu pacote e pudesse ver o todo histórico de 

suas transações pela Web, criou na verdade inúmeras 'pequenas· unidades'. 3. Novas 

economias de escopo, que significa que a partir de um conjunto de ativos digitais pode

se prover valor através de muitos diferentes mercados. 4. Diminuição do custo de 

transação na Cadeia de Valor Virtual. 

De acordo com RA YPORT e SVIOKLA "colocados juntos, estes quatro 

princípios se combinam para criar um quinto: o mundo dos negócios, cada vez mais, 

demanda urna mudança do pensamento do lado do fornecedor para o lado do cliente". 

Estes princípios apresentados por RA YPORT e SVIOKLA referem-se a 

características provenientes da nova Cadeia Virtual de Valor, a qual explora e inova 

com os novos recursos digitais e com a rede mundial de computadores. As empresas 

coletam, organizam, selecionam, sintetizam e distribuem informação no mercado virtual 

(marketspace), enquanto lidam com matérias primas e bens no mercado físico 

(marketplace). Então elas têm a oportunidade de 'sentir e responder' aos desejos dos 

clientes ao invés de simplesmente fabricar e vender produtos e serviços (RA YPORT e 

SVIOKLA, 1995). 

Ao tratar do rebalancearnento da oferta e demanda e da questão do sentir e 

responder aos desejos do cliente, RA YPORT e SVIOKLA fazem referência ao modelo 

apresentado por HAECKEL e NOLAN em Gerenciando por Instrumentos. Ou seja, a 

idéia de produzir apenas para atender à demanda do cliente, que também se coloca nas 

técnicas japonesas, pode ser considerada urna busca comum no cenário atual das 

empresas. Na visão de HAECKEL e NOLAN esta percepção decorre do uso dos 

sistemas e da Cadeia Virtual de Valor- que seria o 'sentir e responder'. Eles exploram a 

idéia da criação de um modelo empresarial que codifica as intenções da corporação e 
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"especifica como nós mudamos e como nós fazemos as coisas por aqui". Segundo eles, 

"muitas empresas estão automatizando pedaços de seu negócio, espalhando redes e 

plataformas incompatíveis de computador. Mas os times com maior poder e 

descentralizados da economia da informação necessitam de uma visão unificada do que 

está acontecendo na empresa". (HAECKEL e NOLAN, 1993) 

Assim, mais uma vez, entre os pontos e objetivos comuns buscados nas diversas 

propostas, aparece o trabalho em grupo e a questão do pronto atendimento da demanda. 

Mas esta abordagem se baseia na criação de um modelo empresarial de negócio e na 

colocação do mesmo num software, que os autores chamam de Hardwiring a Business. 

É citado o exemplo da empresa Mrs. Cookies, cuja proprietária enfrentou problemas de 

logística para manter um gerenciamento nos locais remotos. Eles precisavam de uma 

estratégia que os permitisse saber o que acontecia nas centenas de locais dispersos e ao 

mesmo tempo assegurar que os gerentes locais respondessem aos desafios diários da 

mesma forma que a proprietária. Foi desenvolvido um software a um custo razoável e 

mais rapidamente do que o fariam grandes empresas de TI e assim a empresa integrou 

todas suas informações em um banco de dados, passando a ter um conjunto de normas 

sobre como as coisas são feitas no modo da Sra. Fields. (HAECKEL e NOLAN, 1993). 

Este enfoque, portanto, enfatiza as regras do sistema como formatadoras do 

processo, o que levaria à analogia de 'gerenciar por instrumentos'. Ainda com relação 

ao exemplo da empresa Mrs. Cookies, HAECKEL e NOLAN (1993) mencionam 

também que o sistema de gerenciar por instrumentos pode tornar a empresa muito 

rígida. Quando a Mrs. Cookies teve lojas na Europa e Ásia, houve necessidade de 

flexibilizar a maneira como aplicava a tecnologia da informação. Mas, comentam os 

autores, na empresa a alta gerência interage com sua divisão de TI para transportar a sua 

estratégia de negócio para o software. Se os executivos seniores querem mudar a forma 

como o negócio opera, os profissionais de TI devem mudar o código procedural do 

software. Pelo fato de os negócios de biscoitos (cookies) não mudar significativamente, 

no dia-a-dia, a rotatividade de funcionários numa loja de varejo é grande- e então faz 

sentido rodar as operações básicas da loja o mais próximo possível de um piloto 

automático (HAECKEL e NOLAN, 1993). Mas, ainda segundo os dois autores, as 

grandes organizações tornam-se muito complexas para qualquer indivíduo manter 

modelos completos do negócio em mente. 
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"Seja individualmente ou coletivamente, executivos das empresas com centenas de 
milhões em receita e centenas de funcionários não podem rastrear tudo que acontece, muito 
menos coordenar milhões de elementos numa resposta coerente e em tempo. De fato, eles nunca 
poderiam, e é por isso que as hierarquias funcionais foram originalmente criadas. A velha cadeia 
de comando foi projetada para um relativamente estável - e agora cada vez mais raro- negócio 
de produzir-e-vender. Mas muitas empresas emergentes de sentir-e-responder nunca adotaram a 
hierarquia funcional em primeiro lugar. Ao invés disso, no processo de expansão elas usaram 
redes viabilizadas pela TI como os tendões que mantêm o esqueleto e músculos da empresa." 
(HAECKEL e NOLAN, 1993). 

A necessidade de flexibilidade é apontada como imperativa também neste 

enfoque de gerenciar por instrumentos. É citado um outro exemplo, neste caso de uma 

empresa maior, a Brooklin Union Gas of New York, cujo Sistema de Informações 

relacionado a clientes tornou-se obsoleto. Neste caso, teria ocorrido a implementação 

gerenciada-por-instrumentos "não de um novo negócio projetado por gerentes, mas de 

um sistema sendo redesenhado por um talentoso grupo de profissionais de TI". 

(HAECKEL e NOLAN, 1993) O departamento de TI escolheu implementar o novo 

sistema usando programação 'orientada-por-objeto', em que os objetos são blocos 

reutilizáveis: conjuntos de instruções que os programadores podem remontar para uma 

variedade de operações diferentes. Segundo HAECKEL e NOLAN, 1993, na Brooklin 

Union, o departamento de TI funcionava como um intermediário entre a política de 

gerenciamento relacionada ao cliente e sua execução - a loja de TI (que venderia 

módulos de sistemas) transporta para o software o entendimento das mudanças no 

gerenciamento do negócio. 

Tratando da criação o Modelo Empresarial de um Negócio, HAECKEL e 

NOLAN (1993) defendem que a implementação do gerenciamento por instrumentos 

varia de negócio para negócio, dependendo do seu tamanho e complexidade - e essa 

complexidade é função do número de fontes de informação de que ele necessita, do 

número de elementos que ela deve coordenar e do número e tipo de relacionamentos 

que existem entre estes elementos, conforme representa a figura abaixo. 
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Figura 22 -Índice de Complexidade de um negócio- Fonte: Haeckel e Nolan (1993) 

Os elementos do Índice de Complexidade apresentados remetem à classificação 

dos grupamentos feita neste trabalho, e a complexidade seria decorrente dos elementos 

na Cadeia Física de Valor, envolvendo relações com fornecedor e mercado, 

complexidade na produção e no relacionamento com cliente. 

HAECKEL e NOLAN denominam de QI Corporativo ( Corporate JQ, a sigla Ql 

refere-se ao conhecido Quociente de Inteligência) de uma empresa à sua habilidade de 

lidar com a complexidade, isto é, a habilidade de capturar, compartilhar, e extrair 

significado dos sinais do mercado real (marketplace). 
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Figura 23 - QI Corporativo- habilidade de lidar com a complexidade 
Fonte: HAECKEL e NOLAN (1993) 

85 

Para os autores, na maioria das grandes empresas um baixo QI Corporativo 

resulta de mudanças ocorrendo tão rapidamente que manter as aplicações de 

computador atualizadas quase não é praticável. Baixos Qls são particularmente 

identificados quando os processos foram automatizados ao longo de décadas sem 

nenhuma estrutura que integre aplicações e bancos de dados diversos. 

Para HAECKEL e NOLAN ( 1993) as empresas precisam de um modelo 

empresarial (enterprise model) coerente para melhorar seu QI Corporativo. Este modelo 

mapearia plenamente os processos chave, como a informação é interpretada e quem é 

responsável pelo quê. Seria um mapa de alto nível do negócio - que guia a escrita do 

código de computador e a execução de atividades não automatizadas. Uma vez que 

procedimentos, fluxos de dados, e responsabilidades de funcionários são representados 

em computadores em padrões específicos de bits e estados de máquinas, o mapa 

começar a se tornar terreno. 

Com relação a este modelo, os autores colocam também que claramente são os 

gerentes da corporação quem deveria desenhar o negócio, e não os profissionais de TI. 

E o desenho do negócio iria além do desenho procedural; ele incluiria a tomada 

estratégica de decisão a respeito de quais sinais de mercado deveriam ser sentidos, quais 
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modelos de dados ou analíticos deveriam ser usados para interpretar estes sinais, e como 

uma resposta apropriada deveria ser executada. 

Esta é, portanto, uma abordagem que está calcada na criação do modelo e na 

implantação do sistema. O projeto da corporação inteligente e a criação do modelo 

empresarial, deveria incluir a capacidade de se adaptar rápida e sistematicamente. Os 

autores colocam que, como num processo de pilotar um jato de combate, um verdadeiro 

Sistema de Gerenciamento por instrumentos baseia-se tanto num modelo informacional 

acurado como na habilidade da organização em aprender. O modelo empresarial que 

incorpora o aprendizado, prosseguem eles, é aquele que sistematicamente cria e liga 

ciclos de aprendizado (Learning Loops). Um exemplo citado por HAECKEL e NOLAN 

(1993) de um ciclo de aprendizado institucional no trabalho é o sistema que a Wal Mart 

e seus fornecedores de vestuário usam para reabastecer os estoques nas lojas Wal Mart. 

Por exemplo, toda noite, a Wal Mart transmite 5 milhões de caracteres de dados para a 

Wrangler. As duas empresas compartilham tanto os dados quanto o modelo que 

interpreta o significado dos dados. Eles também compartilham aplicações de software 

que agem naquela interpretação para serem mandadas quantidades específicas de 

tamanhos específicos e cores de jeans para lojas específicas. 

2.3.2.2. Gerenciamento Integrado por Computador 

Uma idéia que se assemelha à de gerenciar por instrumentos é a Gerenciamento 

Integrado por Computador, colocada por WILMOT (1988) em Computer Integrated 

Management- the Next Competitive Breakthrough. Para tratar do CIM, o autor utiliza 

o microcosmo da automação da manufatura, "porque nele nós podemos ver o que pode 

acontecer na organização inteira". Antes disso, WILMOT ( 1988) apresenta uma 

pesquisa que analisa o papel do gerente, na qual, ao se perguntar para cem gerentes 

seniores quanto de seu tempo é verdadeiramente de alto valor adicionado e quanto é 

baixo valor adicionado, obteve-se a resposta de 80/20 %, respectivamente. 

A partir desta constatação, o autor coloca o potencial de alto impacto da TI como 

questão chave para a competitividade organizacional, e afirma que se implicações 

pessoais e organizacionais do uso da TI são aceitas, muito do papel do gerente no 

processo de informação (que seria na verdade sua principal rotina), poderia ser 

cumprido por um banco de dados e uma tecnologia de rede. WILMOT ( 1988) 

acrescenta também que este estilo de organização em rede coloca a teoria tradicional de 
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times no centro, sendo que os mesmos não teriam restrições físicas ou de tempo, o que 

tornaria a integração quase que um processo de auto-organização, que remove outras 

prerrogativas gerenciais- aquela de coordenação. O autor destaca: 

"A rede de bancos de dados ( ... ) pode se tornar a organização como nós costumamos 
conhecê-la - eles são os olhos através dos quais nós podemos ver os negócios." (WILMOT, 
1988) 

Tratando do CIM na manufatura WILMOT (1988) afirma que no começo, no 

início da década de 70, ela estava focada na movimentação de material automatizada 

entre células de trabalho pré-determinadas robotizadas. O autor afirma também que o 

estado da arte do Sistema de Manufatura Flexível, ou CIM, usa células de trabalho 

independentes (stand-alone), com material flexível, direcionado para otimização de 

custo e programação. "Uma variedade de bancos de dados de manufatura oferece um 

nível fenomenal de detalhes de custos, qualidade, tempo de máquina, estoque, 

responsabilidade". Deve-se considerar que se trata de um texto já antigo, de 1988, e que 

não se tem ainda hoje plenamente a situação descrita como estado da arte pelo autor. 

Mas é importante identificar esta perspectiva de uso da TI, assim como identificar que 

ela prevalece em propostas atuais. WILMOT apresenta uma figura que representa a 

fábrica baseada em dados: 

~D~liente / o~ D 
D / EJ ~0~~~~e~~dor 

Marketing "Produto 
B.D. de D B.D. do 

Inteiro" B.D. de 

B.D.de 
Projeto 

Manufatura 

Figura 24- A fábrica baseada em Dados (WILMOT, 1988) 

2.3.2.3. Redesenho da Organização através da TI 

Outro autor que também coloca o uso da TI como instrumento de destaque na 

mudança organizacional é KEEN (1991) em Redesigning the Organization Through 

Information Technology. Ele afirma que diante da complexidade do ambiente atual 
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(globalização, margens menores, competição baseada no tempo) a TI deve ser usada 

urgentemente para reduzir a complexidade organizacional: 

- · Aumentando o acesso direto às pessoas e reduzindo a necessidade de 

intermediários para a informação; 

Provendo acesso simples à informação; 

Reduzindo fluxos de documentos em papel; 

Eliminando níveis hierárquicos (segundo o autor, o Just-in-Time no negócio 

precisa do Just-in- Time na informação). 

KEEN ( 1991) afirma que mais do que simplificar a organização, a TI pode 

permitir formas produtivas inteiramente novas de organização. Usada desta maneira, a 

TI poderia não apenas dar suporte ao negócio, mas tornar-se uma força para invenção 

organizacional. Ele acrescenta ainda que a TI cada vez mais invalida a pressuposição 

de que a organização tem que ter uma estrutura formal, e que um exemplo de uma 

forma de organização baseada em TI que não prontamente se encaixa na pressuposição 

tradicional a respeito de estrutura seria o meta-business. KEEN (1991) afirma que o 

meta business seria criado a partir ligações eletrônicas entre organizações, sendo 

independentes de estrutura. Como exemplo, ele cita o Sistema de Suprimento da 

General Motors, o qual efetivamente faria as operações do fornecedor aconteceram 

dentro de sua organização interna. O autor afirma que as redes de negócio dinâmicas 

estariam se tornando mais e mais comuns entre as empresas norte-americanas, e que 

elas estariam ligadas à idéia da organização colaborativa. Além disso, ele acrescenta que 

os times de negócio serão cada vez mais vistos como a unidade de organização real, ao 

invés da hierarquia funcional ou qualquer outra variante do organograma tradicional. 

KEEN (1991) apresenta causas, conseqüências e soluções, através da TI, para a 

complexidade organizacional. Ele apresenta um esquema que mostra o encadeamento 

das seguintes características, que é apresentado de forma resumida a seguir: 



A complexidade do ambiente 

provoca 

ataca~ Complexidade organizacional 

Medidas de TI I ~ provoca 

~----------~ ·~~--------- .----------------------~ 
(recriação da simplicidade 

organizacional e facilitação da 
organização colaborativa) 

Patologias organizacionais 

(tensões entre gerentes e subordinados, entendimento 
fragmentado, dependência de documentos, etc 

Figura 25 -Complexidade Organizacional: Causas, Conseqüências e Soluções através de TI, 
segundo KEEN (1991) 
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KEEN ( 1991) destaca ainda que as tecnologias de times são mais efetivas quanto 

mais locais elas puderem conectar e maior variedade de informação puderem dividir, e 

que elas são significativamente atrapalhadas pela falta de uma plataforma de TI em 

nível de toda a companhia. Para ele, devemos aceitar que tais usos de TI como vitais 

para estratégia organizacional da empresa, e conseqüentemente o posicionamento da 

plataforma torna-se um elemento importante de negócio, não apenas de TI, mas de 

planejamento. 

2.3.2.4. Comércio Eletrônico B2B 

O exemplo da Wal Mart, mencionado por HAECKEL e NOLAN, assim como o 

meta-business, citado por KEEN (1991), tratam efetivamente de sistemas de conexão 

com fornecedores. Esta pode ser considerada uma área em que a implantação de 

sistemas e Tecnologia de Informação ocupa um visível papel de transformador, sendo 

que ela constitui um dos quatro grupamentos de mudanças utilizados neste trabalho -

Relacionamento com Fornecedor, Produção, Relacionamento com Cliente e 

Desenvolvimento de Produto. É natural que este grupamento seja uma das principais 

áreas em que a tecnologia e os sistemas têm efeito transformador - ela envolve o 

Comércio Eletrônico entre empresas, que representa uma das maiores inovações da Era 

Atual. A forte presença do fator tecnológico no relacionamento com fornecedor 

(relações negócio-negócio, business-to-business - B2B) leva-nos a considerar este 

aspecto como um item no enfoque tecnológico. Este item tem presença forte também no 
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tópico seguinte, da Organização Virtual. Na verdade, quando se fala em relacionamento 

com fornecedor, pode-se olhar no sentido contrário, e considerar o relacionamento com 

o cliente. Mas neste trabalho estão sendo separados estes dois tipos de relacionamento, 

como acontece quando se considera uma empresa individualmente. 

DINIZ (2000, p. 4) afirma que as definições de Comércio Eletrônico em geral 

são amplas, e apresenta algumas delas: 

• É o compartilhamento de informações usando uma grande variedade de 

diferentes tecnologias eletrônicas, entre organizações que realizam negócios 

entre si ( ... ) incluindo procedimentos, políticas e estratégias para a 

incorporação de mensagens eletrônicas ao ambiente de negócios (SOKOL). 

• É compra e venda de informações, produtos e serviços através de redes de 

computadores (KALAKOTA). 

Percebe-se na primeira definição uma abrangência maior, que inclui também os 

aspectos organizacionais. É possível, portanto, considerar o Comércio Eletrônico uma 

abordagem ou um pacote voltado para a mudança organizacional, que advém da 

evolução da conectividade entre computadores. DINIZ (2000, p. 7) afirma que dois 

modelos predominam entre as diversas tecnologias utilizadas neste processo: a 

arquitetura aberta (que é caracterizada pela utilização de padrões de hardware e 

software conhecidos por toda a indústria ) e a arquitetura cliente-servidor (que consiste 

na utilização de recursos de processamento de forma descentralizada). A Internet, que 

foi criada fora do ambiente corporativo, também se baseia nestes dois modelos e pode 

ser definida como "um conjunto de diferentes redes de computadores, interconectados 

através de um protocolo de comunicação comum, o TCP/IP (Transfer Control 

Protocol/Internet Protocol)". (DINIZ, 2000, p. 8) 

DINIZ et al (2000) afirmam que os custos dos processos de compra para as 

empresas representam uma parcela significativa de seu orçamento e há necessidade de 

se tornar os processo de compras mais eficiente. Os autores afirmam ainda que Internet 

e a Web oferecem alternativas mais baratas e fáceis de serem implementadas do que as 

tecnologias atualmente empregadas no processo de compras. 

Mas é também de grande importância nas relações B2B a tecnologia do EDI 

(Eletronic Data Interchange, ou Troca Eletrônica de Dados), que consiste num "acordo 

entre uma empresa e seus parceiros comerciais, no qual se estabelece: quais 

informações serão trocadas; quando serão enviadas e/ou recebidas; qual formatação 
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permite que elas sejam bem compreendidas pelas partes envolvidas e que tipo de rede 

será utilizada para esse intercâmbio". (DINTZ, 2000, p. 23) 

Um estudo de TUUNAINEN (1998) sobre as oportunidades oferecidas pela 

integração efetiva do EDI para as pequenas empresas na indústria automotiva identifica 

três diferentes tipos de caminhos possíveis para uso do EDI. Esta autora considera que o 

uso de EDI é considerado uma forma de estreitar o relacionamento existente entre 

comprador-vendedor. O compartilhamento de informação pode também afetar o poder 

relativo de barganha-das duas partes, e ele também pode afetar a posição competitiva do 

comprador e do fornecedor com relação a seus rivais na indústria. Ela acrescenta ainda 

que quando as empresas usam poder coercitivo sobre os parceiros para adoção, eles se 

tornam parceiros menos poderosos e mais vulneráveis. Por outro lado, quando o evento 

da adoção do EDI é visto como uma oportunidade de construção e reforço da confiança 

entre as empresas, o relacionamento é capaz de dar suporte a mudanças organizacionais. 

A autora considera duas dimensões na evolução dos Sistemas Inter

Organizacionais (SIO): extensão das aplicações integradas pelo SIO e amplitude da base 

de parceiros, conforme mostra a figura a seguir: 

Profundidade da 

Amplitude da 
Base de Parceiros 

Extensão das ligações com 
•Cliente(s) 
•Fornecedor(es) 
•Credor( es) 
•Outros Parceiros 

o 

n (10 %) 

o 

Extensão das aplicações integradas pelos SIO. 
•Interna 
•Compartilhada (próprio ou do parceiro) 

aprofundando a integração de sistemas 

ampliando a 
base de parceiros 11 

, I 

' 

• 
I 
··························································································• 

completa 
integração 

Figura 26- Os SIO (Sistemas Inter-Organizacionais) 
e seus caminhos evolutivos (TUUNAINEN ,1998) 

Tratando especificamente do uso de EDI pelas empresas sub-contratadas no 

setor automotivo (as indústrias de autopeças), a autora considera três níveis para a 

dimensão 'extensão das aplicações integradas': 1. Seria o uso sem integração a nenhum 

banco de dados ou aplicação internos. 2. O EDI é integrado a processos, aplicações e 



92 

bancos de dados internos. 3. Parceiros de EDI compartilham processos e bancos de 

dados do outro parceiro, além de estender a integração para incluir recursos externos. 

Na dimensão 'amplitude da base de parceiros' são também considerados três 

níveis: 1. Estabelecer uma ligação com um cliente em uma indústria particular, e depois 

com outros possíveis clientes na mesma indústria. 2. Depois aumentar a base de 

parceiros, incluindo os fornecedores da empresa de autopeças. 3. Finalmente, 

estabelecer ligações com clientes em outras indústrias (vertical e horizontal) e também 

outros negócios de possíveis parceiros. Como se vê na Figura 26, são três caminhos 

evolutivos do SIO. TUUNAINEN ( 1998) considera que as características das empresas 

associadas com estes caminhos são: 

Caminho I (aprofundando a integração): mais adequada para empresas com produtos de 

alta especificidade, para os quais as variações podem ser feitas de forma mais eficiente 

com cooperação mais profunda. 

Caminho 11- (aumentando a base de parceiros): para produtos mais padronizados, que 

podem permitir economias de escala. 

Caminho III - (total integração) para produtores de ambos os tipos anteriores. 

Apesar do papel transformador da tecnologia no grupamento 'Relacionamento 

com Fornecedor', observa-se que são importantes também outros aspectos, que estariam 

relacionados com o enfoque aqui chamado de organizacional. COSTA, A L. (2000) fez 

um estudo que analisa o relacionamento das políticas de gestão de suprimentos face ao 

uso da Tecnologia de Informação específica do EDI. No estudo de COSTA verificou-se 

que não é possível rejeitar o pressuposto de que existe correlação entre as práticas de 

suprimentos adotadas e a adoção de uma Tecnologia de Redes, que procura automatizar 

a emissão de documentos entre compradores e fornecedores (COSTA, A L., 2000, p. 

193). As práticas de suprimentos seriam as políticas de gestão de suprimentos 

estabelecidas entre fornecedor e comprador. 

DINIZ (2000, p. 32) afirma também que a tecnologia, por si só, não é suficiente 

para alavancar um negócio na direção de garantir retorno na adoção de Sistemas de 

Comércio Eletrônico. Ele afirma que é preciso que seja criada uma vantagem 

competitiva sustentável, que garanta uma certa fidelidade do cliente para com a 

empresa. A qualidade do serviço oferecido e o nível de relacionamento entre as partes 

seriam críticos para o estabelecimento de tal fidelidade. Só com a perfeita sintonia entre 

a solicitação dos consumidores, a administração dos pedidos, o estoque e a 
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administração financeira se pode, segundo o autor, garantir a qualidade de serviço que 

sustente a fidelidade do consumidor. 

COSTA, A. L. (2000) utiliza um modelo que determina a Gestão de 

Suprimentos, baseado em ANSARI e MODARRESS (1990), os quais separam a gestão 

de suprimentos em duas sistematizações antagônicas denominadas suprimentos 

tradicionais e suprimentos JIT. A pesquisa conclui que "existem fortes indícios de que a 

possibilidade de se capturar os benefícios do EDI depende do grau de aproximação das 

práticas de suprimentos ao modelo de parceria iniciado com o Sistema JIT de 

produção". Assim, pode-se dizer que as políticas e práticas de suprimentos referem-se 

ao enfoque organizacional. Quando se observa a síntese do modelo de ANSARI e 

MODARRESS feita por COSTA, A. L. (2000) para a gestão de suprimentos, podem ser 

identificadas diversas das características apresentadas no tópico sobre enfoque 

organizacional. A seguir é apresentada tabela com esta síntese, e o confronto das 

características do suprimento tradicional e do Just-in-Time. 

.PARAMETRO SUPRIMENTOS TRADICIONAL SUPRIMENTOS JIT 

• Múltiplas fontes. • Fonte única . 

• O preço é o principal critério de • A qualidade do processo, a 
SELEÇÃO seleção, dada uma qualidade pré- capacidade de fornecimento no 

especificada. prazo, o serviço etc., são enfatizados 
na seleção do fornecedor. 

AVALIAÇAO • Centrada no produto. • Centrada no fornecedor. 
TAMANHO DO • Grandes lotes e fornecimentos • Pequenos lotes e fornecimentos 

LOTE não-freqüentes. constantes. 

• Maiores custos de pedido (para • Parceria diminui custos do pedido. 
CUSTOS administrar muitas fontes e os 

conflitos no relacionamento). 

• Geralmente maiores. • Baixo tempo para efetuar pedido de 
TEMPO DE • Contratos feitos para cada compra . 

REPOSIÇÃO pedido de compra. • Utiliza Sistema Kanban, mala 

• Processo de compras com muitos eletrônica, fax ou telefone. 
documentos. 

• Somente o fornecedor é • Comprador é também responsável 
TRANSPORTE responsável, comprador sem pelo transporte. 

preocupação com transporte. • Fornecedores regionais, para 

• Custo embutido na compra. diminuir custos . 

• Objetivo principal é o melhor • Objetivo principal é produto com 
preço possível. qualidade, no prazo e quantidade 

CONCORRÊNCIA • Relação conflituosa comprador- certos . 
fornecedor. • Preço é objetivo de longo prazo, 

centrado no custo mais markup. 

• Curta duração, menor fle- • Longa duração, contratos flexíveis. 

CONTRATOS 
xibilidade. • Constante troca de informação, 

• Pouca troca de informação durante o contrato. 
durante o contrato. 
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• Comprador fornece • Fornecedor participa do projeto do 

ESPECIFICAÇÃO 
especificação, que deve ser produto. 
respeitada pelo fornecedor desde • Pode mudar especificação com curva 
o prqjeto. de aprendizado. 

• Comprador realiza a inspeção no • Fornecedor responsável pela 

INSPEÇÃO 
recebimento, dentro pe uma qualidade e controle do processo, 
porcentagem admitida de inspeção na planta do fornecedor; 
defeitos (geralmente 2%). zero defeitos. 

• Burocrática, colocadora de • Coordenação de fornecedores com as 

FUNÇÃO DE 
pedidos. diversas áreas da empresa 

COMPRAS (Engenharia Marketing, Qualidade 
etc.), na busca da satisfação do 
cliente. .. 

Tabela 1- Características do supnmento tradiCional e do Just-m-Tune- Fonte: COSTA, A. L., 2000 

O estudo da área específica de suprimentos de COSTA, A. L. (2000), revela a 

importância de se contemplarem os diferentes enfoques da mudança na organização. 

Trata-se de uma tecnologia (o EDI) e de uma área específica, dentre os grupamentos 

anteriormente considerados. No caso deste trabalho, busca-se avaliar a inter-relação 

entre o uso de sistemas e outras mudanças organizacionais de uma forma que abrange 

várias áreas e tipos de sistema, porém, com menos profundidade em cada uma. Assim, 

procura-se identificar, no nível da organização como um todo, a importância da 

implantação dos Sistemas de Informações no processo de mudança, inclusive 

considerando a homogeneidade existente entre os . projetos de mudança nas áreas 

utilizadas como referência. Nessa análise, em nível da empresa como um todo, o 

objetivo é identificar diferentes enfoques da mudança - aqueles que têm maior ênfase 

na tecnologia e outros mais voltados para processos e organização, podendo-se assim 

analisar diferentes papéis dos SI. 

2.3.2.5. Compras Eletrônicas 

Um aspecto importante a ser destacado quando se trata de Relações com 

Fornecedor é a subdivisão da função de compras feita por GEBAUER et al (1998) em 

três categorias: 

1. Compra de matéria prima e bens de produção: caracterizada por grandes 

quantidades, altas freqüências, e especificações críticas; 

2. Compra de suprimentos e materiais de manutenção e operação: 

caracterizada por baixos custos unitários e altos volumes, mas de freqüência 

relativamente baixa; 
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3. Compra de bens de capital: significa lidar com compras de bens de alto 

valor· em baixas freqüências e/ou compras de bens por fora dos processos 

tradicionais de compras, geralmente por ser mais conveniente ou por causa 

de exigências de prazo. 

Um caso interessante de implementação de sistemas na área de relacionamento 

com fornecedores é o projeto chamado Net 2000, implementado na Volkswagen, em 

São Bernardo do Campo, que consiste num sofisticado sistema de compras pela 

Internet, envolvendo todas as fábricas da empresa, no Brasil e na Argentina, e seus 

quase 1.000 fornecedores, e levando ao estabelecimento de uma comunidade de 

fornecedores na Web (MANO, 2000). Segundo o artigo, "a grande questão para 

corporações como a Volks, que pretendem estabelecer uma comunidade de 

fornecedores na Web, é de que forma colocá-la em prática. É possível lançar um startup 

dentro da companhia, ou formar uma parceria com os concorrentes, aos moldes da 

Covisint, do trio Ford, GM e DaimlerChrysler. Nos Estados Unidos já florescem 

empresas que terceirizam esses serviços". 

Um aspecto a ser destacado entre as características no projeto é o que se refere 

ao número de fornecedores. Segundo o artigo "antes o número de fornecedores não 

passava de três para cada processo de compra e hoje é possível mandar pedidos para um 

número ilimitado deles - são cerca de 500 no Brasil e 180 na Argentina. É como um 

leilão - muitos preços deixam de ser rígidos e são ditados pelo equilíbrio entre oferta e 

demanda naquele momento". 

Esta é uma colocação que tem sentido oposto à idéia apresentada nas técnicas 

japonesas e também da síntese do modelo de ANSARI e MODARESS apresentado 

anteriormente. Estes autores colocam uma ênfase nas características do fornecedor e na 

relação de confiança como fatores para escolhê-lo, além de se ter um número menor de 

fornecedores. Por outro lado, a matéria da Revista EXAME afirma que "o 

funcionamento do sistema não é complicado - ele acusa automaticamente quando 

algum suprimento está em falta e providencia uma cotação de preços. Os fornecedores 

cadastrados pela Volks participam então de uma concorrência online, em que são 

verificadas as melhores condições para adquirir os produtos. São levados em 

consideração fatores como prazo de entrega, envio do material e, claro, preços". 

(MANO, 2000) 

Ainda segundo este autor, "uma das primeiras transformações na Volks foi 

unificar as compras de todas as fábricas e escritórios em um único sistema, no final de 



96 

1998". (MANO, 2000) Esta colocàção mais urna vez se choca com o pressuposto 

adotado no enfoque organizacional, que parte principalmente das técnicas japonesas. 

Nesse aspecto, em particular, a proposta da Produção Enxuta propõe equipes para cada 

fluxo específico - urna para cada linha de produtos. 

ANTES DEPOIS 
O Pedido 
A equipe de compras enviava cartas e faxes Com apenas um clique, o comprador envia 
aos fornecedores. Alguns pedidos de peças uma mensagem eletrônica para quantos 
acompanhavam jurássicas cópias heliográficas fornecedores quiser. O número de participantes 
com dados técnicos em cada processo saltou de uma média de três 

para centenas. 
As Ofertas 
As propostas dos fornecedores eram Cada fornecedor tem uma senha de acesso ao 
calhamaços de papéis que atulhavam as mesas portal da Volks para enviar suas ofertas 
dos compradores. eletronicamente. 
A Análise das Ofertas • 
Todas eram analisadas uma a uma, num Um programa de computador seleciona 
processo que levava pelo menos cinco automaticamente as melhores - segundo 
semanas. O processo compreende poucos critérios preestabelecidos por áreas como 
fornecedores e tem pouco valor estratégico. logística, finanças e engenharia. Tudo acontece 

em duas semanas. 
O Pagamento 
O uso de papéis era intenso. O pagamento era O sistema de ERP, interligado ao Net 2000, 
sinônimo de um vai-e-vem de boletos e autoriza a compra e o envio do dinheiro. 
recibos. Estima-se que as economias possam chegar a 

até 300 milhões de reais ao ano. 
Tabela 2- As pnnctpats mudanças no processo de compras da Volkswagen no Brastl 

Fonte: MANO, Cristiane- Revista Exame, 6/9/2000 

A descrição do sistema de compras da Volkswagen não especifica qual das três 

categorias de compras definidas por GEBAUER et tal ( 1998) é predominante nas 

transações realizadas pela empresa. Na tabela acima, vê-se que também podem estar 

envolvidas peças utilizadas na produção quando se fala de informações técnicas. Mas, 

de acordo com GEBAUER et tal (1998), "a Web e a Internet, no curto prazo, terão mais 

impacto nas compras de suprimentos", ou seja, no tipo 2 da categorização apresentada 

anteriormente. 

2.3.2.6. ERP 

Os sistemas ERP têm ocupado recentemente um espaço considerável entre as 

técnicas ou ferramentas adotadas pelas empresas visando obter melhorias em seu 
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desempenho. E trata-se de um 'produto' relativamente recente, pois há cerca de 5 ou 6 

anos atrás essa denominação não era utilizada. 

Pode-se dizer que ocOITência do 'fenômeno' ERP é uma importante motivação 

para este trabalho, já que ele seria um dos principais componentes no chamado enfoque 

tecnológico. A implantação do ERP estaria associada ao processo de mudança 

organizacional, podendo ser considerado provocador do mesmo. E trata-se de projeto 

um de cujo tecnológico. 

PESSÔA e LAURINDO (1999), em chamado Os Sistemas de Gestão Baseados 

em Tecnologia de Informação, tratam basicamente dos sistemas ERP. Eles vêem as 

informações como uma 'cola' que permite aglutinar esses insumos de forma organizada 

a fim de gerir a empresa, e consideram o impacto do recurso ERP bastante amplo e 

capaz de oferecer oportunidades. 

2.3.2.6.1. Classificação de SI 

A se tratar do ERP é interessante mencionar também, tal como fazem estes dois 

autores, a classificação dos Sistemas de Informações em uma empresa. O assunto é 

tratado por livros textos da área de Sistemas de Informações, como MEIRELLES 

(1994) e LAUDON e LAUDON (1998), havendo algumas variações, mas de pequena 

relevância. As classificações consideram principalmente a dimensão do nível 

hierárquico para o qual se volta cada tipo de sistema, e nas três obras citadas utiliza-se o 

desenho de uma pirâmide para representar as diferentes categorias de sistemas. 

Utilizando-se a classificação de LAUDON e LAUDON (1998) tem-se o seguinte 

diagrama: 
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A ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO 

Sistemas de 

Sistemas '------------..;...---------J Transacionais 
Vendas e Manufatura Finanças 

HARDWARE I SOFfWARE I 
Contabilidade Recursos 

Hu n s 

Figura 27 -Arquitetura da Informação na Organização segundo Laudon e Laudon ( 1 998) 

Como se vê na figura, são colocadas na horizontal diferentes áreas usuárias e na 

vertical diferentes grupos de sistemas, os quais são utilizados por diferentes níveis 

hierárquicos na empresa. Os sistemas transacionais seriam aqueles de nível mais baixo e 

tratam de grandes volumes de dados processados no dia a dia. Os sistemas de 

conhecimento são aqueles voltados para especialistas e técnicos, e constituem bases de 

conhecimento. Os Sistemas Gerenciais, segundo LAUDON e LAUDON (1998, p. 40) 

voltam-se para a ajuda na tomada de decisão dos gerentes de nível médio. Para estes 

autores, nesta categoria estariam os SIG (Sistemas de Informações Gerenciais), que se 

baseiam em relatórios e agregam grandes volumes de dados do nível transacional e os 

SAD (Sistemas de Apoio à Decisão), que se baseiam em modelos e simulações para 

ajudar em decisões específicas. Finalmente, no nível mais alto - estratégico - está o 

SAE (Sistema de Apoio ao Executivo ou EIS - Executive lnformation System) que 

consiste numa reunião de dados internos e externos para a ajuda em tomadas de decisão 

não estruturadas. 

PESSÔA e LAURINDO (1999) afirmam que os sistemas ERP atendem ao nível 

mais baixo, os sistemas transacionais, e que alguns produtos mais elaborados possuem 

funcionalidades do nível gerencial. No entanto, observa-se que os ERP contêm móduloJ~. 

EIS, e conforme demonstra a pesquisa do CIA (Centro de Informática Aplicada) da 

FGV- Fundação Getulio Vargas, 25% da base instalada de EIS em 2000 nas empresas 

pesquisadas são de sistemas ERP. Os próprios autores afrrmam que o ERP dá condições 
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para que os sistemas mais elaborados possam ser implantados (inclusive sistemas 

especialistas), pois, todos os dados estão integrados em uma única base. Assim, numa 

outra forma de enxergar, pode-se considerar que o ERP abrange estas categorias 

voltadas para tomada de decisão. 

2.3.2.6.2. Características e ciclo de vida do ERP 

Vários autores falam sobre o papel transformador da implantação do ERP. Ao 

mesmo tempo, eles recomendam que a empresa analise o modo de trabalhar do sistema, 

a fim de perceber a possibilidade de adaptação sistema-empresa e empresa-sistema. Mas i" 

o que se percebe na prática é um alto índice de 'descobertas' sobre o modo de funcionar 

do sistema na etapa de implementação. 

É comum a consideração de que os sistemas ERP trazem consigo as melhores 

formas de se trabalhar. PESSÔA e LAURINDO (1999) afirmam "ao se implantar um 

ERP, a empresa está implicitamente adquirindo uma solução genérica, que embute as 

melhores práticas de gerenciamento, mas não na sua ótica, e sim na do fornecedor do 

software". SOUZA e ZWICKER (2000a) também destacam que os ERP são 

desenvolvidos a partir de modelos padronizados, e que o termo best-practices (melhores 

práticas) tem sido utilizado amplamente por fornecedores de sistemas ERP e consultores 

para designar estes modelos padronizados. Mas ressaltam que se deve tomar cuidado 

com a possibilidade das suposições do sistema não irem ao encontro dos interesses da 

empresa. 

A expressão 'melhores práticas' indica em si mesma a idéia de que a 

implantação do sistema leva a empresa a adoção de novas práticas, e que estas estariam 

sendo definidas a partir da implantação do ERP. Isto não significa necessariamente que 

a empresa seja obrigada a adotar as práticas do sistema, mas de qualquer maneira 

haveria um questionamento das práticas empresarias a partir deste projeto. 

SOUZA e ZWICKER (2000a) estabelecem um modelo de ciclo de vida para os 
I 

sistemas ERP, que pode indicar a magnitude do projeto e alguns aspectos relacionados 

com a questão estudada neste trabalho. Este ciclo de vida teria três etapas: decisão e .. . r-· 

seleção, implementação e utilização. Os autores afirmam também que uma série de 

ferramentas e filosofias gerenciais têm sido aplicadas na busca de se gerenciar a 

empresa como um conjunto de processos, tais como TQM, JIT, Reengenharia, e que "a 
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TI é uma ferramenta importante para essa transformação, principalmente através de 

sistemas integrados". 

Principais características dos sistemas ERP, segundo os autores: 

1. São pacotes comerciais. 

2. Possuem modelos padronizados (best practices). 

1. Integram sistemas das diversas áreas da empresa. 

2. Utilizam um banco de dados corporativo. 

3. Têm grande abrangência funcional. 

4. São modulares. 

5. Permitem parametrização e customização. 

Alguns aspectos se destacam quando se trata do projeto de implantação ERP. 

Em primeiro lugar, o fato de que normalmente são projetos bastante caros e complexos. 

Além disso, o fato de que deve contar com uma equipe de implementação de peso 

significativo. SOUZA e ZWICKER (2000a) recomendam que na etapa de decisão e 

seleção, após a escolha da empresa fornecedora do pacote e a empresa de consultoria, a 

empresa realize o planejamento do processo de implementação, com estruturação do 

comitê executivo e das equipes de projeto.Um aspecto importante com relação às 

equipes é recomendação feita por diferentes autores sobre a importância dela ser 

composta predominantemente por indivíduos das áreas usuárias. BANCROFf at. al 

(1998, p. 157) sugerem que a proporção de 75% por indivíduos das áreas usuárias e 

25% por profissionais da área de TI. LOZINSKY (1996, p. 25) recomenda que o projeto 

tenha o apoio de todos os líderes de área e usuários-chave (principais usuários de 

sistema). SOUZA e ZWICKER (2000a) afirmam ainda que "a escolha de um líder de 

projeto que possua habilidades de negociação e gerenciamento de projetos e experiência 

na condução de mudanças organizacionais é crítica para o sucesso do empreendimento". 

O profissional que atua na gerência do projeto, segundo LOZINSKY (1996, p. 86) teria 

a responsabilidade de coordenar as atividades do pessoal interno, avaliar os trabalhos 

dos consultores e servir de interface entre o nível executivo e o nível operacional da 

empresa durante a implementação do software. Essa pessoa deveria ser aquela na qual a 

empresa deposita sua maior confiança - alguém que está sendo observado para ocupar 

uma futura posição de direção, e que precisa de exposição e de oportunidades para 

confirmar essa perspectiva de vir a suceder os atuais líderes do negócio. 

As colocações sobre a equipe de implantação num projeto ERP podem ser 

indicadoras de que ele tem características de um significativo projeto de mudança 
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organizacional, visto que envolve todos os principais gerentes da empresa, que irão 

participar da tarefa de analisar e a repensar os processos da empresa. 

Duas alternativas principais são apontadas com relação ao conjunto de módulos 

a ser implementado: a implementação em fases, na qual os módulos são implementados 

sucessivamente, com diferentes datas para início de operação, ou a implementação 

completa (big-bang). O estudo realizado por BERGAMASCHI e REINHARD (2000) 

indica um uso intenso do método big-bang. Isto leva a considerar mais significativo 

ainda o processo de mudança organizacional, visto que abrange todas as principais áreas 

de empresa. Mas deve-se ressaltar que alguns autores consideram a proposta do ERP 

uma panacéia, como será visto adiante. 

Mesmo levando-se em conta as distorções existentes em sua implementação, 

este é um projeto de mudança que tem ocupado um espaço no meio empresarial e 

4cadêmico. Novamente, o destaque dado atualmente aos projetos ERP é urna das 

motivações deste trabalho, visto que neste caso a implantação do sistema seria o 

principal motivador da mudança organizacional e da Reengenharia dos processos. 

Anteriormente já foram dados alguns exemplos que tratam do Sistema de Informações 

funcionando como formatador de regras do negócio, como é caso da empresa Mrs. 

Cookies, mencionada na seção anterior. No caso dos sistemas ERP, também 

identificam-se autores que consideram a Reengenharia associada a sua implantação. 

2.3.2.6.3. O SAP R/3 

Inicialmente pode-se considerar alguns autores que tratam especificamente do 

pacote SAP R/3, que já é líder no mercado brasileiro. A pesquisa sobre Administração 

de Recursos de Informática do CINFGV (Centro de Informática Aplicada da Fundação 

Getulio Vargas - SP) para o ano de 2000 indica quais são os principais ERP utilizados 

nas empresas brasileiras. Das empresas pesquisadas, 56 % tinham pacote integrado em 

2000, sendo que há cinco anos atrás este percentual era de 20%. Na indústria, o 

percentual de uso de integrado identificado foi de 74%. 
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Gráfico 1- Uso de ERP nas empresas por pacote (em%) em 2000, 
segundo pesquisa da CIA/FGV (2001) 
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A empresa a SAP (Systemanalyse and Programmentw!cklung - Sistemas, 

Aplicações e Produtos para Processamento de Dados) foi fundada em 1972, e segundo 

informação contida em sua página da Internet, é reconhecida como líder mundial em 

sistemas de gestão de negócios. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fortune, 

mais da metade das 500 maiores empresas americanas utilizam o SAP; 6 entre as 1 O 

maiores; 7 entre as 10 mais lucrativas; 9 entre as 10 empresas com maior valor de 

mercado; 7 entre as 10 principais empresas farmacêuticas; 7 entre as 10 principais 

empresas de informática; 7 entre as 1 O principais empresas petrolíferas; 6 entre as 1 O 

principais empresas de eletrônicas; 8 entre as 10 principais empresas químicas; 8 entre 

as 10 principais empresas de alimentos (CURRAN e KELLER, 1998, p. 11). 

BANCROFf et al (1998), escreveram Implementing SAP R/3: How to 

introduce a large system into a large organization, e dedicam um espaço significativo 

para o papel deste sistema na Reengenharia. Os autores afirmam que a TI é tipicamente 

urna habilitador (enabler) das mudanças necessárias. Isto é, os 'reengenheiros' 

desenvolvem uma abordagem conceitual para mudança os processos de negócio 

esperando que a TI a torne possível. 

Eles afirmam ainda que o R/3 mudou a natureza do processo de Reengenharia de 

duas maneiras. Primeiro, fornecendo um sistema que é integrado e baseado nas.::; 
I 

melhores práticas, e que disponibiliza muitas das melhorias que as empresas identificam 

no processo de Reengenharia. Com relação a isso, ele funciona como a tecnologia 

capacitadora identificada pela maioria dos 'reengenheiros' e escritores no assunto. 

Segundo, e mais importante, o R/3 é um direcionador (driver), e não meramente 

um habilitador/capacitador da mudança efetiva. O R/3 força o time de implementação a 
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especificar como ele quer organizar e rodar o negócio de uma maneira integrada num 

nível detalhado. (BANCROFf at el, 1998, p. 122) 

DE MUNNO (1999), em trabalho que a avalia a mudança organizacional via 

SAP R/3, conclui que uma das razões para o fracasso dos projetos é que eles não 

obedecem à ordem inversa, na qual a empresa deve ser modificada para se adequar ao 

sistema. O autor utiliza o conceito de 'Engenharia Organizacional' (CURRAN e 

KELLER, 1998, p. 3), que considera Tecnologia de Informação e redesenho de 

processos caminhando lado a lado. Para ele, a Reengenharia utilizou a Fl para 

automatizar funções individuais como produção, finanças e engenharia, e a Engenharia 

Organizacional utiliza a Tecnologia de Informação para desenhar e automatizar 

processos de negócio. 

Um aspecto interessante apontado por DE MUNNO (1999, p. 43) sobre o SAP 

R/3 é que ele incorpora mais de 800 modelos pré-configurados de processo, os quais 

que representam as melhores práticas da indústria acumuladas e testadas ao longo de 26 

anos de experiência de trabalho junto a seus clientes ao redor do mundo. 

2.3.2.6.4. Sistematização de procedimentos com o ERP 

Uma abordagem um tanto diferente sobre a utilização do Sistema Integrado para 

alteração e definição de processos é feita por CARVALHO (1998). O autor faz l,lma 

distinção entre dois tipos de interações com o computador: sistêmicas e não-sistêmicas. 

No primeiro grupo o computador seria muito efetivo, enquanto no segundo as pessoas é 

que devem prevalecer. O autor considera o uso de pessoas para realizar o trabalho 

sistêmico um desperdício, sendo o oposto também indesejável, porque as relações de 

causa-efeito não são sempre as mesmas neste caso. 

SISTÊMICO 
(AMBIENTE DO COMPUTADOR) 

Sistemas 
Procedimentos 
Rotinas 

NÃO SISTÊMICO 
(AMBIENTE DE PESSOAS) 

Políticas 
Reuniões 
Treinamento 

(Computador como (computador como 
ferramenta de processamento) ferramenta de comunicação) 

Figura 28- Dois tipos distintos de interação com o computador, segundo CARVALHO (1998) 
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Para ilustrar esta distinção, CARVALHO (1998) sugere que se imagine uma 

situação de implementação recente de um ERP. Uma das transações que o sistema 

controla é recebimento de materiais, que foi discutida durante a instalação, e o time de 

implantação decidiu por uma política de fazer retornar qualquer entrega que ainda não 

tenha uma ordem de compra registrada no sistema. 

Algum tempo depois do sistema em uso, um caminhão de um fornecedor 

conhecido chega e o segurança identifica que não existe a ordem de compra. De acordo 

com as regras, ele pede ao motorista para retornar. Mas meia hora depois ele está no 

telefone tentando acalmar o planejador da fábrica que não pode entender porque esta 

entrega de emergência foi tratada desta forma. 

Após algum tempo ficou claro que os procedimentos definidos são muito 

restritos. O ~anual foi alterado de modo que o segurança pelo menos consulte a área de 

compras para saber o que fazer nestes casos. 

Em outra ocasião, com a chegada de outro caminhão que não tinha a ordem de 

compra, o departamento de compras deu seu O K, mas o sistema vetou, porque sua 

lógica pedia uma ordem de compra. Então, para não colocar o fluxo de informação em 

risco, a área de compras lançou uma ordem no sistema, e tudo ficou resolvido. Mas esta 

solução representa uma inversão na lógica do sistema: ocorre a entrada do material para 

depois se emitir a ordem de compra. 

Segundo CARVALHO (1998) isto ocorreu porque o time de implantação tratou 

de maneira sistêmica uma situação que não era. Ele acrescenta que a 'sistematização' de 

uma determinada transação pode requerer tratamentos diferentes. No caso descrito, a 

única coisa que poderia ser acrescentada seria a consulta à área de compras. Mas os 

aspectos não sistêmicos desta transação em particular poderiam ser construídos dentro 

da lógica do sistema, por exemplo, permitindo a entrada do caminhão, mas sem a 

emissão da ordem Uá era muito tarde para isso). Isso permitiria o descarregamento do 

caminhão, e também permitiria à empresa saber quantas vezes ocorre este caso 

específico. 

Para o autor, na maioria das vezes os problemas não são do sistema. Mesmo 

quando um bom modelo inicial é realmente desenhado, tendem a aparecer lacunas nas 

políticas na implementação dos Sistemas Integrados. Se o sistema não fosse integrado/ 

poderiam não ser tão sérias, mas o caminho integrado e sistêmico requer mais revisão 

nas políticas. 
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A idéia de se buscar 'sistematizar' os procedimentos (sistêmicos, segundo 

CARVALHO ( 1998), juntamente com a idéia das best-pratices, está associada à questão 

da redefinição de processos a partir da implantação do ERP. 

2.3.2.6.5. ERP como evolução do MRP 11 

BERGAMASCHI e REINHARD (2000) afirmam que para alguns autores o ERP 

é uma nova versão do MRP II - planejamento dos recursos de manufatura. Esta versão 

teria sido modificada e melhorada com o objetivo de ajudar as indústrias a enfrentarem 

os desafios da competitividade dos anos 90. O ERP seguiria o mesmo modelo básico do 

MRP II, somente com aplicação de novas Tecnologias de Informação, como bancos de 

dados relacionais, interfaces gráficas, sistemas abertos e arquitetura cliente/servidor. 

Anteriormente foram colocadas distinções entre os sistemas MRP II, OPTe JIT, 

que seriam diferentes filosofias, em um nível básico, e as duas primeiras teriam um 

suporte maior de um sistema informatizado. Quando se trata de um ERP, porém, apesar 

dele conter o mecanismo MRP II, não necessariamente a empresa usuária utiliza esta 

filosofia. É possível identificar empresas que têm um ERP implantado e utilizem 

técnicas JIT, mas isto exige alguns ajustes, conforme já mencionado na seção que trata 

da produção. Enfim, o uso do sistema ERP tem grande amplitude e adaptação. Deve-se 

ressaltar que neste trabalho procura-se verificar a situação em que a implantação do 

sistema é alavanca da mudança organizacional, independente desta filosofia básica do 

sistema produtivo. 

2.3.2.6.6. Fatores Críticos de Sucesso do Projeto ERP 

Pesquisa de BERGAMASCHI e REINHARD (2000) identifica algumas 

características dos projetos nas empresas pesquisadas e também fatores críticos de 

sucesso do projeto do ERP. Quanto às características, algumas são de interesse para este 

trabalho. Por exemplo, o tamanho da equipe de projeto (excluindo consultores externos) 

predominante foi entre 11 e 20 funcionários (30,2 % das empresas pesquisadas), sendo 

seguidas pelas pequenas equipes, com menos de cinco funcionários (25,6% ). Vê-se uma 

relativa participação de funcionários das empresas, o que leva à consideração de que se 

trata de projetos que levariam a um grau de mobilização significativa, que teoricamente 

deveria refletir em mudanças organizacionais. Outro aspecto interessante é o tempo de 
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duração do projeto, que em 64 % dos casos não ultrapassou 1,5 ano, mostrando uma 

certa rapidez de implantação. Além disso, 41% utilizaram a técnica do big-bang. 

A caracterização dos projetos com relação às motivações dos gerentes de 

projeto, usuários-chave e membros de comitês de projeto, é também de interesse, 

principalmente no que se refere ao item 'Redesenho de Processos'. Este item apareceu 

em sexto lugar entre os tipos de motivação (por volta de 55% dos gerentes de projeto e 

usuários colocaram-no como motivação para o projeto). Ainda que esteja em sexto 

lugar, a simples indicação por este percentual de pessoas indica a crença de que o 

projeto permite ou provoca este redesenho. A maior motivação identificada, com 100% 

de respostas foi a de se obter 'integração de info~mações', seguida de 'necessidade de 

informações gerenciais', 'ano 2000', 'busca de vantagem competitiva' e 'evolução na 

arquitetura de informática'. 

Associada à idéia do redesenho de processo ser uma motivação para o projeto 

ERP está a colocação de SOUZA e ZWICKER (2000b), no texto em que fazem um 

estudo de casos sobre implementação de ERP, no qual eles distinguem o termo 

'empresa integrada' do termo 'sistema [de informações] integrado', afirmando que o 

primeiro trata de um objetivo e o segundo um meio para atingi-lo. Assim, tem-se, mais 

uma vez, uma denominação que estaria associada ao objetivo central deste trabalho. O 

uso de TI ou a implantação de SI funcionando como um meio, uma alavanca, um 

capacitador, um desencadeador da mudança organizacional, ou redesenho de processos. 

Além de identificar as características dos projetos ERP, a pesquisa de 

BERGAMASCHI e REINHARD (2000) identifica os fatores críticos de sucesso 

considerados em sua implantação. O fator 'mudança nos processos de negócio' é foi 

considerado crítico pelos respondentes, o sétimo em grau de importância. Os fatores 

críticos foram apresentados separadamente para os líderes de projeto e usuários, e 

também em função da fase do projeto ERP, e os resultados obtidos foram semelhantes 

nos dois grupos, exceto justamente no fator da mudança de processos. Os autores 

subdividem os projetos ERP de forma diferente de SOUZA e ZIWCKER (2000a), 

considerando as seguintes fases: 1-) conceituação (escolha do software e a decisão de 

implementá-lo); 2-) planejamento (criação do plano de implementação do projeto); 3-) 

execução (simulação de processos, modelagem de dados e processos, desenvolvimento 

de interfaces e customizações); e 4-) encerramento (parametrização do sistema, 

treinamento do usuário final e colocação do sistema em produção). O fator 'mudança 

nos processos de negócio' se mostrou muito importante (é o primeiro da lista) para o 
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grupo dos usuários, nas fases de execução e encerramento, o que não aconteceu no 

grupo dos gerentes de projeto. 

Na verdade, a possibilidade de mudança de processo pode ser identificada no 

mínimo na fase de implementação, na qual haveria a adaptação do sistema à empresa, e 

a eliminação das discrepância entre o pacote e ela. Para se eliminarem estas 

discrepâncias haveria três possibilidades, conforme mostra a figura a seguir. Ou altera

se/ajusta-se o sistema (através de parametrizações e/ou customizações) ou muda-se o 

processo. Mas sabe-se que a alternativa de customização é indesejável, e deve acontecer 

num nível baixo. É intuitiva a idéia de que uma alta incidência de customizações 

~ontraria o princípio básico do pacote, que é conseguir uma solução pronta. 

1 \ Mudanças em 
Entender o v Procedimento 

Processo 1\ Identificar 
~ 

Discrepâncias • H :---1 Parametrização r----! 
I e Decidir 

Prototipação e 
Módulo ... 

\ Custonllzações 

Testes 
Requisitos 
e Objetivos 
do Projeto 

Entender o 
Pacote 

Eliminação 

Necessidades de 
Parametrização, 
Customização e 
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Processos de Módulos 
Relacionados 

Necessidades de 
Parametrização, 
Customização e 

I Adaptação do Módulo nl 

Mudanças em Processos 
Para Módulos 
Relacionados 

Figura 29- Adaptação de um módulo ERP, segundo SOUZA e ZIWCKER (2000a) 

Adaptado 

Ao fazerem o estudo de casos comparados, SOUZA e ZWICKER (2000b) 

escolheram as empresas que já tivessem implementado os principais módulos 

(industrial, financeiro, comercial e de suprimentos) do sistema ERP há pelo menos 6 

meses, o que pode ser considerado um critério de consideração de projetos maduros. 

Uma delas foi a Rhodia Poliamida, que também foi estudada neste trabalho na etapa de 

pré-teste, e a outra foi a Companhia Níquel Tocantins. Ambas implementações usaram o 

método big-bang, e uma das principais constatações dos autores é a de que logo após o 

início da operação, que marcava o final da etapa de implementação no modelo de ciclo 

de vida, existe uma etapa, bastante crítica para o sucesso do projeto: a etapa de 

estabilização. Nessa etapa o sistema externa todas as suas imposições e torna-se real aos 
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usuários e à empresa. Este é o momento em que a maior carga de energia, seja gerencial 

ou técnica, é necessária. Este é o momento em que surgem as dificuldades de operação, 

falhas de treinamento, falhas de testes, necessidades de novas customizações, efetivação 

de customizações que não foram realizadas na fase de implementação e outros 

problemas que dificilmente poderiam ser previstos. Isto pode ser uma indicação de que 

o redesenho não pode ser feito antes da implantação efetiva. 

ZANELA et ai ( 1999) também propõem uma pesquisa visando avaliar a 

mudança provocada pela implantação do SIGE (Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial), ou ERP. Os autores criam um modelo para isso, no qual classificam as 

mudanças como tecnológicas, estruturais (estrutura organizacional) e comportamentais 

(cultura). Os autores afrrmam que "a implantação do SIGE representa, por si só, uma 

mudança tecnológica( ... ), mas o conceito de tecnologia abrange também mudanças nos 

processos de trabalho, mudanças nos produtos e nas qualificações dos recursos 

humanos". O modelo é utilizado na pesquisa apresentada em ZANELA et al (2001), que 

foi realizada em 2 organizações, que adotaram o ERP R/3, da empresa SAP. No que se 

refere às mudanças tecnológicas, os autores afrrmam que as principais observadas dizem 

respeito aos processos de trabalho e às técnicas de gestão adotadas. Para eles, isto 

ocorreu em grande parte devido ao fato de que ambas as organizações adaptaram-se ao 

R/3, adotando o desenho de processos por ele proposto (forma standard). Apesar disso, 

na conclusão da pesquisa eles colocam: 

"As Mudanças Organizacionais identificadas foram relacionadas com a adoção de um 
ERP pelas empresas pesquisadas. Deve-se considerar, contudo, que as duas empresas já vinham 
sofrendo outros tipos de mudanças (como certificação nas normas ISO, Downsizing, 
reformulação do planejamento estratégico, etc.). A adoção da ferramenta R/3 veio ao encontro 
dessas mudanças. Não é possível, nem se ambiciona, estabelecer uma relação de causa-efeito 
entre o uso do ERP e as mudanças percebidas, uma vez que não foi possível isolar as demais 
variáveis alavancadoras de mudanças nas organizações pesquisadas." (ZANELA et ai, 2001) 

2.3.2.6. 7. ERP como modismo gerencial 

Outro visão que merece destaque com relação aos projetos ERP a consideração 

que alguns autores fazem sobre a adoção dos mesmos ser feita em função de um 

modismo gerencial. Além disso, alguns apontam para o fato de haver ainda um o 

pequeno número de estudos acadêmicos tratam do assunto ERP (em 1999). Deve-se 

destacar, porém, que começa a haver um aumento significativo de pesquisas sobre o 

tema. 
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WOOD Jr. (1999), em pesquisa denominada Modas e Modismos Gerenciais: o 

caso dos sistemas integrados de gestão, coloca como uma das razões para o estudo o 

fato de existirem "poucas pesquisas com ênfase crítica sobre o tema". Também 

ZANELA ( 1999) comenta que "através de um levantamento em periódicos referentes à 

área de Administração da Informação, verificou-se que raros são os estudos acadêmicos 

sobre essa temática em nível nacional". 

As hipóteses de WOOD JR. ( 1999) são de que: 1. O contexto que permeia as 

decisões de adoção do ERP corresponde à adoção de modismos; 2. A adoção 

corresponde mais a mimetismo do que análises custo-benefício, 3. A implantação não 

leva em conta fatores-chaves relacionados à transformação organizacional e 4. Os 

resultados são decepcionantes. As três primeiras hipóteses são confirmadas pelo estudo 

realizado. Apenas a última não se confirma, pois a pesquisa de· campo mostrou um 

quadro de avaliação favorável, mas considera que isto não equivale a afirmar que os 

resultados são positivos. 

Uma constatação da pesquisa de WOOD JR. (1999) que está ligada a este 

trabalho é a de que em relação à abordagem, 25% das empresas afirmam que o processo 

teve foco no lado humano e nos aspectos de transformação organizacional, enquanto 

que 35% admitem que o processo teve foco nos aspectos tecnológicos. 

Em texto denominado Fads and Fashions in management: the case of ERP, 

CALDAS e WOOD JR. (2000a) propõem uma perspectiva que tenta "dar algum sentido 

à loucura do ERP". Essa perspectiva emergiria da confluência de três conjuntos de 

fatores: substantivos, institucionais e políticos, os quais estão inter-relacionados. Entre 

os fatores substantivos eles colocam: a necessidade de integrar operações de 

conglomerados multinacionais, a constante pressão para se reduzirem custos e a 

tendência significativa em direção à adoção de modelos baseados em processo. Sobre 

este último item, os autores afrrmam que "o ERP oferece as necessidades primárias da 

maioria dos modelos de gerenciamento primários e dos padrões operacionais que estão 

em uso atualmente, compartilhando suas mesmas perspectivas baseadas-em-processo no 

desenho do trabalho". Quanto aos fatores institucionais, trata-se da análise dos 

interesses dos agentes de difusão primários e secundários, os quais teriam forte poder de 

pressão, que leva a organização a práticas institucionais. Finalmente, os fatores políticos 

incluem: interesses de centralização, interesses de padronização e concentração, 

interesses de grupos de poder e coalizões e interesses da área de TI. 
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Em outro texto (CALDAS e WOOD JR., 2000b) os autores colocam que a 

implantação dos ERP estaria ocorrendo com uma visão reducionista, e que isto significa 

dividir o todo em suas partes constituintes e estudá-las separadamente. Significa 

também não utilizar a visão sistêmica, popularizada desde 1950. Nesse caso específico, 

segundo os autores, trata-se de um reducionismo tecnológico, que já foi criticado pelo 

fato de "não considerar a diferença entre os processos consciente e inconsciente e os 

processos perceptivos, cognitivos e conceituais envolvidos na tomada de decisão e 

.... realidade operacional". O principal·argumento do texto é de que as principais mudanças 

envolvidas na implementação de um ERP transcendem o domínio da TI e que a 

consideração de que se trata de uma implementação de software pode reduzir seu 

potencial de direcionar/conduzir (drive) a mudança organizacional. 

Já foi debatida anteriormente neste trabalho a idéia de que os projetos de 

mudança organizacional envolvem tanto aspectos tecnológicos como organizacionais, 

os textos de CALDAS e WOOD vêm ao encontro desta idéia. Apesar de identificação 

feita pelos autores de que os projeto de ERP têm normalmente ocorrido com uma visão 

tecno-reducionista, vê-se colocada a idéia de que se não fosse assim este projeto _de TI 

poderia funcionar como alavanca da mudança organizacional, situação que se tem 

buscado identificar neste estudo. 

Observa-se, portanto, que os enfoques tecnológico/organizacional aqui utilizados 

poderiam ser definidos também segundo o ponto de vista de seu principal 

desencadeador (já vimos alguns sinônimos para este termo), isto é, se ele tem conteúdo 

tecnológico ou organizacional. Mas em ambas as situações pode-se ter uma visão 

reducionista ou sistêmica. Pode-se dizer que a visão sistêmica seria um aspecto 

prioritário para o sucesso da mudança. Mas, antes disso, pode-se indagar sobre os 

efeitos da utilização de um ou outro enfoques no processo de mudança, e sobre a 

viabilidade da utilização do enfoque tecnológico. 

2.3.2. 7. Organização Virtual 

A denominação Corporação Virtual, ou Organização Virtual tem sido utilizada 

por alguns autores para designar um novo tipo de empresa que surge na Era da 

Informação. Esta abordagem está sendo incluída no enfoque tecnológico a partir da 

observação geral das análises e propostas dos autores que utilizam esta denominação. 

Porém, foram identificados autores [DAVIDOW e MALONE (1993)] que agregam 
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aspectos organizacionais, especialmente a Proposta Enxuta, numa medida que 

justificasse sua inclusão nas propostas de enfoque misto. Mais uma vez deve-se destacar 

que esta classificação pode ser considerada muito mais enquadramento aproximado do 

que um critério rígido de identificação de propostas de mudança. No limite não existe 

nenhuma proposta que contemple apenas um destes instrumentos. 

Pode-se considerar que esta denominação 'Organização Virtual' tornou-se 

comum no ambiente de negócios, apesar de nem sempre ser usada num mesmo sentido. 

Segundo o Dicionário Michaelis (Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, 1998), a 

palavra 'virtual' significa "o que não existe como realidade, mas sim como potência ou 

faculdade". A utilização desta idéia associada ao conceito de organização baseia-se 

fortemente no uso de redes de computadores, principalmente da Internet, que permite a 

comunicação de qualquer lugar a qualquer tempo. Segundo LAUDON e LAUDON 

(1998, p. 20) "as organizações virtuais usam redes ligando pessoas, ativos, e idéias para 

criar e distribuir produtos, unindo-se com fornecedores e clientes (e às vezes mesmo 

concorrentes) sem ser limitadas pelas fronteiras da organização tradicional ou 

localização física. Uma empresa pode tirar proveito das aptidões de outra empresa sem 

estar realmente ligada fisicamente àquela empresa. Cada empresa contribui com suas 

competências centrais (core competencies), as aptidões que desenvolvem melhor". A 

figura abaixo ilustra o conceito de Organização Virtual, segundo LAUDON e 

LAUDON. 

Fábrica 

Empresas de 
Vendas e Marketing 

Empresa Financeira 

• Empresa de Projeto 

Empresa de Logística 

Figura 30- Organização Virtual, segundo Laudon e Laudon, 1998 
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Outros autores, por sua vez, enfatizam outros aspectos na definição da 

Organização Virtual, ou usam o termo 'virtual' voltado para outros elementos. Na 

definição de LAUDON e LAUDON (1998) a empresa consiste num 'ajuntamento' de 

diferentes competências independentes, através de uma rede de computadores, ou seja, 

ela, em si, é virtual. 

2.3.2.7.1. Empresas Enxutas e Virtuais 

Uma das principais referências sobre a Organização Virtual é de DAVIDOW e 

MALONE (1993), A Corporação Virtual. Porém, neste caso, na definição de 

Organização Virtual, destaca-se inicialmente a definição do produto virtual. Estes 

produtos, segundo os autores, "dão gratificação instantânea aos clientes de forma eficaz 

em relação aos custos. Ele pode estar disponível a qualquer momento, em qualquer 

lugar e em qualquer variedade". (DAVIDOW e MALONE, 1993, p. 3) São citados 

alguns exemplos destes produtos, como é o caso de lentes de óculos que são 

instantaneamente usinadas; das fotos da Polaroid (que são reveladas instantaneamente); 

de uma troca de óleo de carro feita em dez minutos e de reservas de passagem feitas em 

velocidade eletrônica. Todos estes exemplos estariam se encaixando na proposta de 

atender instantaneamente às necessidades do cliente, a partir da interação dele. 

Citando Alvin TOFLER, DAVIDOW e MALONE (1993) falam dos 

consumidores que produzem aquilo que consomem e da 'produção desmassificada', que 

vem ao encontro do que tratam praticamente todas as abordagens sobre as mudanças 

organizacionais- a substituição do modelo da Produção em Massa. 

Mesmo não tendo ênfase predominantemente tecnológica, a visão da corporação 

virtual de DAVIDOW e MALONE coloca no centro a importância da informação dos 

novos negócios. 

"( ... ) a tendência atual na gerência é de delegar cada vez mais as decisões e o controle 
aos funcionários que executam o trabalho. Hoje os computadores coletam e fornecem as 
informações que antes eram fornecidas por hierarquias gerenciais. Espera-se que o funcionário 
use as informações coletadas por redes de computadores e saiba o que fazer, sem que ninguém 
tenha que lhe dizer. Uma maneira comprovada de se fazer isso é através dos círculos de 
qualidade, grupos de funcionários que se reúne regularmente para discutir como melhorar a 
qualidade dos produtos e a produtividade do trabalho. Esses programas ensinam aos 
funcionários como analisar e rever problemas de qualidade com o mínimo de supervisão 
gerencial." (DA VIDOW e MALONE, 1993, p. 56) 

Estas considerações e este exemplo suscitam o questionamento presente na 

essência deste estudo ao observar diferentes enfoques empresariais para a mudança 
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organizacional - aqueles que enfatizam a tecnologia como caminho para reestruturação 

e aqueles que dão ênfase a mudanças "nos padrões de relacionamento entre 

funcionários, entre empresas e fornecedores, e entre empresas e cliente". Em outras 

palavras, pergunta-se se é possível (e interessante) provocar a mudança esperada das 

empresas hoje basicamente através da implantação da tecnologia (redes e Sistemas de 

Informação) ou se obrigatoriamente deve-se passar por uma mudança organizacional, e 

qual a dimensão dela. 

Um exemplo de implantação de sistema citado DAVIDOW e MALONE (1993, 

p. 57) suscita estas questões, à medida que se coloca a importância da Tecnologia de 

Redes e de programas com funcionários. Trat~-se de um sistema de computador 

implantado na empresa Cypress Semicondutor para acompanhar os objetivos diários de 

cada funcionário, que tinha a meta de manter uma organização flexível e sem uma 

gerência intermediária. Cada funcionário mantinha uma lista de 10 a 15 metas como 

"Reunião com marketing para lançamento do novo produto" ou "Acertar acordo com o 

cliente X". O CEO, T. J. Rogers, diz que pode revisar as metas de todos os 1500 

funcionários em cerca de 4 horas, o que fazia semanalmente. O sistema é o responsável 

por esta inovação organizacional? Em que medida? Como sentem este CEO e os 

funcionários com relação a esta questão? 

Pode-se questionar ainda, com relação a esta situação - "Os funcionários 

trabalham bem por causa do sistema, ou o sistema funciona por causa dos 

funcionários?", ou ainda, "Os funcionários trabalham em grupo por causa do sistema, 

ou o sistema funciona por que eles aprenderam a trabalhar em grupo?". Sabe-se, porém, 

que os dois elementos coexistem, e não se pode falar de forma absoluta em nenhum 

deles. Pode-se dizer, porém, que o sistema viabiliza uma mudança, que muito 

provavelmente não poderia acontecer sem ele. Mas o que se questiona neste trabalho é 

em que medida a implantação do sistema em si já pode ser suficiente para permitir a 

alteração, e em que medida é necessário um trabalho anterior de mudança 

organizacional, para depois encaixar o sistema. Uma idéia que se pode ter sobre estes 

movimentos organizacionais e tecnológicos é a de que já havia o anseio para estas novas 

formas de organização, porém faltava o suporte tecnológico. Por outro lado, pode-se 

pensar que a tecnologia realmente veio formatar um padrão organizacional. Assim, uma 

questão interessante de se observar é o quanto a implantação do Sistema de Informações 

pode ser responsável pela mudança, e é esta formulação básica que está presente no 

roteiro de investigação nas empresas. Para cada item de mudança ou característica da 
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nova organização busca-se medir sua importância para a empresa pesquisada, para 

depois observar o quanto a implantação de sistema foi importante para se atingir o 

resultado neste item. 

2.3.2.7.2. Organizações Intensivas em Comunicação 

Com relação à Organização Virtual, deve ser destacada a visão de ROCKART 

(1998), que utiliza a denominação 'organizações intensivas-em-comunicação'. 

ROCKÃRT diz que atualmente "ouve-se 'muito sobre a organização 'em rede' e a 

Organização Virtual - e sobre estruturas organizacionais multi-matrizes, baseadas em 

times e dinâmicas e também sobre formas inovadoras de alianças entre organizações". 

O autor responde à questão - as novas formas intensivas-em-comunicação podem 

sobreviver? - dizendo que sob um ponto de vista da Tecnologia de Informação a 

resposta é 'sim'. Ele afirma também que novas e mais complexas formas de organização 

estão se desenvolvendo a cada dia, e seja inserida numa organização única ou através de 

múltiplas empresas, a infraestrutura de TI, software aplicativo e capacidades gerenciais 

estão se desenvolvendo para atender às suas necessidades. 

ROCKART comenta ainda que quando se considerava uma única organização a 

análise era mais simples. A organização era primordialmente ou centralizada ou 

descentralizada. No primeiro caso, a estrutura funcional era a forma primária. No 

segundo, as principais sub-organizações eram divisões de produção completas em si 

mesmas. Em nenhum destes casos eram organizações intensivas-em-comunicação. 

ROCKART afirma que estas estruturas antigas foram desenvolvidas para simplificar e 

minimizar as necessidades de comunicação numa época em que o intercâmbio de fatos e 

idéias era muito caro. 

Percebe-se na visão de ROCKART a ênfase na distribuição da informação e nas 

tecnologias a ela associadas, para a reformatação das empresas. Ele sugere uma nova 

estrutura, que substitui a hierárquica ou a descentralizada, com base na facilidade da 

comunicação. É também mencionado o aspecto do relacionamento entre fornecedor e 

cliente, que está cada vez mais fechado, e são citados os exemplos da empresa chamada 

JCPenney, que envia informações não apenas para seus fornecedores, mas para os 

fornecedores de seus fornecedores, e da cooperação muito estreita entre a Wal Mart e 

seus fornecedores, que a ajudou a crescer até a quarta maior empresa nos Estados 

Unidos. O autor reforça que alianças de todos os tipos estão sendo formadas e que o 
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outsourcing (terceirização), que demanda intensa troca de informação para acontecer, 

está crescendo em escala e escopo (ROCKART, 1998). 

Pode-se enquadrar esta abordagem no enfoque tecnológico, devido à ênfase nos 

meios de comunicação. ROCKART aflrma que "sem a Tecnologia de Informação é 

altamente duvidoso que muitas das mudanças organizacionais e experimentos em curso 

acontecessem. A revolução na forma organizacional é, de fato, uma revolução na 

capacidade de enormemente aproveitar os mecanismos de coordenação na organização. 

Em qualquer lugar em que pessoas trabalhem juntas, elas precisam de alguma forma 

comunicar-se, tomar decisões em comum, alocar recursos, e fazer produtos e serviços 

no lugar certo na hora certa". E acrescenta que "todos os que trabalham - gerentes, 

compradores, vendedores corretores, contabilistas - deverão executar atividades de 

coordenação. Todas estas atividades são baseadas em informação, e a TI, com sua 

capacidade de armazenamento de informação, é atualmente a ferramenta de 

coordenação da década de 90 e do próximo século". 

Quanto às novas formas organizacionais, ROCKART afirma que todas serão 

mais interdependentes, internamente e/ou externamente, e todas serão mais intensivas 

em coordenação e, conseqüentemente mais intensivas em Tecnologia de Informação. O 

autor apresenta cinco importantes mudanças das organizações: 

O desenvolvimento de uma infraestrutura interna de TI cada vez mais robusta. 

O crescimento do fenômeno da Internet. 

O crescimento rápido das intranets. 

A emergência de uma nova posição gerencial- o CNO ( Chief Network Officer). 

Neste caso ROCKART se refere ao fato de que o cargo de CIO (Chief Information 

Officer) estaria cada vez mais voltado para o negócio e que o crescimento do escopo e 

da importância da infra-estrutura exigirá um segundo papel principal de TI, o CNO. 

O uso cada vez maior de software para permitir a coordenação e gerenciamento 

das novas organizações. Que seriam os Sistemas de Suporte à Decisão, Executive 

Information Systems. ROCKART cita o advento do balanced scorecard (KAPLAN e 

NORTON, 1996) e outras abordagens, para visão mais efetiva da organização como um 

todo. Na pesquisa realizada nas empresas, neste trabalho, observou-se o uso deste 

mecanismo e de outros semelhantes para avaliação de fornecedores. Pode ser 

considerado um mecanismo que tem um lado policialesco, mas que indiscutivelmente 

deve existir como referência sobre a qualidade do fornecimento. 
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Os aspectos tratados na abordagem de ROCKART sobre as novas formas de 

organização (que ele denomina de 'organizações intensivas-em-comunicação') estão 

associadas à Organização Virtual ou em rede, e podem ser consideradas fortemente 

ligados ao enfoque tecnológico. 

2.3.2.7.3. O exemplo do Baxter Healthcare 

Muitas são as abordagens que se enquadram no grupo da Organização Virtual, e 

de maneira geral pode-se dizer que as redes internas e externas são a base deste enfoque 

de mudança organizacional, como já foi apresentado. SHORT e VENKA TRAMAN 

(1992) tratam da rede de negócios (business network) num trabalho sobre a empresa 

Baxter Healthcare (antigo American Hospital Supply). O título do trabalho é indicativo 

da posição apresentada no texto: Beyond Business Process Redesign: Redefining 

Baxter's Business Network. Os autores afirmam que o redesenho de processo focou 

quase exclusivamente na melhoria das operações internas da empresa, e que apesar da 

eficiência e eficácias internas serem objetivos importantes, o redesenho da rede de 

negócios - a redefinição do papel da empresa e seus processos chave na rede de 

negócios maior - é de maior importância estratégica. 

A reconceituação da rede de negócios no caso da Baxter, segundo SHORT e 

VENKATRAMAN, consistiu na redefmição dos relacionamentos com os hospitais -

passando de distribuidor eficiente, para primeiro vendedor, depois para canal de 

distribuição eletrônico e depois para parceiro de valor agregado (através de contratos 

que geravam benefícios para os parceiros). 

Assim, enfatiza-se neste caso a redefinição de papéis através do uso de redes, 

colocando-se que "o redesenho de processos com o tradicional foco na dinâmica de 

processos dentro de uma organização é apenas urna parte do resultado maior da 

transformação dos negócios através da tecnologia". (SHORT e VENKATRAMAN, 

1992) O argumento dos autores é que existem oportunidades reais de reestruturação 

quando os processos de negócio são definidos através de organizações diferentes que 

servem para fornecer valor aos clientes. 

2.3.2.7.4. Coordenação dos Negócios no Mercado Virtual 

CHESBROUGH e TEECE (1996) também tratam do tema Organização Virtual 

e mudança, e afirmam que "os defensores das corporações virtuais estão exortando os 
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gerentes a sub-contratar qualquer coisa e tudo. No mundo todo, empresas estão 

descentralizando, fazendo Downsizing, e fazendo alianças para atingir a inovação". 

Porém, os autores ressaltam também que os estímulos que fazem a empresa virtual 

poderosa também a tornam vulnerável e que a vantagem que os agentes teriam na 

empresa virtual seriam os estímulos que recebem e sua capacidade de resposta. 

As empresas virtuais são colocadas pelos autores como empresas que coordenam 

seus vários negócios dentro do mercado real (marketplace), onde agentes livres se 

juntam para comprar e vender bens e serviços uns para os outros; assim, as empresas 

virtuais poderiam usar o poder das forças de mercado para desenvolver, produzir, 

distribuir ao mercado, e dar suporte àquilo que a empresa oferece de maneira que uma 

empresa totalmente integrada não pode fazer. Os autores traçam uma relação entre os 

estímulos em assumir riscos oferecidos aos agentes na empresa virtual e a habilidade de 

acomodar conflitos e coordenar as atividades. Para eles, quanto maiores <ÀS estímulos e 

maior o risco, a coordenação entre as partes através do mercado se torna mais difícil, 

justamente porque muita recompensa pessoal pode estar em jogo. 

Nestes termos, pode-se dizer que as bases da Organização Virtual são ~elações 

de parcerias entre os agentes. Os níveis de autonomia e responsabilidade das partes 

neste relacionamento determinariam a virtualidade. Ou seja, está em jogo nesta questão 

o item das 'relações com fornecedor' (ou com o cliente, olhando no outro sentido), e 

aquilo que é transferido para um fornecedor ou é mantido dentro da sua organização. 

Um nível de estímulo/nível de risco alto significa que a empresa que fornece ou 

presta serviços para outra o faz de forma mais independente e correndo os riscos por sua 

conta, mas ela é compensada com maiores incentivos. Porém, segundo os autores, cada 

participante desenvolvendo uma atividade, necessariamente age de acordo com seus 

próprios interesses. Já as companhias integradas e centralizadas, geralmente não 

recompensam as pessoas por assumirem riscos, e é mais fácil coordenar e resolver 

conflitos. São apresentados gráficos que mostram esta relação. 



Alto 

Baixo 

alto 

baixo 

Empresa 
Virtual 

Empresa 
Virtual 

Aliança J oint V enture 

Aliança J oint V enture 

Corporação 
com divisões 
autônomas 

Corporação 
com divisões 
autônomas 

Corporação 
Integrada 

Corporação 
Integrada 

Figura 31 -Encontrando o nível certo de centralização da organização 
segundo CHESBROUGH e TEECE (1996) 

118 

De acordo com esta abordagem, a distinção entre inovação autônoma e sistêrnica 

(apresentada anteriormente na seção 2.2.5. deste trabalho) é fundamental para a escolha 

do desenho organizacional - "quando a inovação é autônoma, a Organização Virtual 

descentralizada pode gerenciar as tarefas de desenvolvimento e comercialização; 

quando a inovação é sistêrnica, os membros da Organização Virtual são dependentes 

uns dos outros". CHESBROUGH e TEECE (1996) afirmam que para ambos os casos, a 

escolha organizacional errada pode ser custosa. 

A questão da dependência mencionada por CHESBROUGH e TEECE refere-se 

ao item do relacionamento com fornecedor. Conforme se viu anteriormente, nas 

técnicas enxutas enfatizam-se os aspectos da confiança e transparência neste 

relacionamento. As inovações autônomas, ou os fornecimentos enquadrados nesta 

categoria seriam, portanto, na visão de CHESBROUGH e TEECE, aqueles para os 

quais não seria necessário um vínculo mais estreito para se realizarem. Já para as 

inovações sistêrnicas, apesar de não se colocar nenhuma recomendação objetiva, 

aponta-se para a dificuldade de se deixar a empresa independente (com riscos e 
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estímulos), sendo mais aconselhável um maior grau de integração, que culmina na 

Organização Integrada, conforme mostra a Figura 31. 

A visão destes autores suscita um questionamento e a uma comparação com a 

Proposta Enxuta, que estabelece uma ligação entre a montadora e seus fornecedores de 

uma forma que equivale à integração, mas que se fôssemos enquadrar nas categorias do 

gráfico, possivelmente estaria classificada como 'aliança'. Merece ser repetida a 

colocação de WOMACK et al (1992, p. 142) que diz: "o relacionamento só funciona 

pela existência de uma estrutura racional de determinação de custos, preços e lucros, 

existindo um contrato que serve de base para o relacionamento cooperativo" - o âmago 

do suprimento enxuto residiria, segundo WOMACK, JONES e ROSS, num sistema 

diferente de estabelecer preços e conjuntamente analisar custos (apesar desta colocação, 

não foram encontrados dados sobre esses tipos de relacionamentos nas empresas que 

adotaram o Método Enxuto). 

Acrescente-se ainda o comentário de WOMACK et al (1992, p. 147): "no Japão, 

os fornecedores são informados com antecedência pelas montadoras sobre as mudanças 

de volumes. Se as mudanças tendem a persistir, montadora e fornecedor procurarão, 

conjuntamente, outros negócios. Os fornecedores são, até certo ponto, considerados 

custos fixos, à exemplo dos empregados das montadoras". 

De qualquer forma, na Organização Virtual ou na Organização Enxuta, tem-se 

subjacente um novo tipo de relacionamento com fornecedores, que substitui aquele 

praticado na Produção em Massa, e uma pergunta importante que se faz sobre isso diz 

respeito a "quais os principais mecanismos para se reformular este antigo padrão?". 

A nova configuração das relações entre empresa e fornecedor tem, porém, 

algumas características que estão presentes de maneira unânime nas diversas propostas, 

principalmente a questão do fornecedor 'se responsabilizar' por determinado conjunto, 

participando desde o desenvolvimento. Mas o que se pode diferenciar são as bases sob 

as quais é estabelecido o contrato e o nível de independência. E justamente por este 

caráter de relativa independência é que pode haver o risco, mencionado por 

CHESBROUGH e TEECE (1996) de este fornecedor - que pode ser chamado por 

alguns de parceiro - agir por conta própria, em detrimento da parceria. Estes casos 

tornam-se mais intensos quando se trata da inovação, desenvolvida pelo fornecedor. 

CHESBROUGH e TEECE mencionam o caso da fabricação de PCs pela IBM, 

que adotou a terceirização da maioria dos componentes do mercado. O processador era 

da Intel, o software Microsoft, assim como muitos aplicativos e acessórios de hardware 
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eram desenvolvidos por terceiros. Apesar de ter lojas e força de vendas próprias, a 

maioria dos sistemas da empresa era distribuída por varejistas independentes. O IBM 

PC foi um sucesso e três anos após seu lançamento a IBM superou a Apple, atingindo 

41% do mercado de PCs em 1985. Muitos observadores atribuíram este sucesso ao uso 

criativo de relacionamentos externos. Com o passar do tempo, porém, o lado ruim da 

abordagem descentralizada apareceu. A arquitetura aberta e a autonomia de seus 

vendedores gerou projetistas amotinados e a entrada de fabricantes de PCs compatíveis 

com o IBM. E estes fabricantes puderam comprar os componentes e software dos 

mesmos fornecedores da IBM. Para manter a liderança tecnológica, a IBM decidiu 

avançar na arquitetura do PC, e para isso precis.ava coordenar as muitas peças inter

relacionadas na arquitetura - uma tarefa de coordenação sistêmica. Quando a IBM 

introduziu o Sistema Operacional OS/2, a empresa não pôde impedir a Microsoft de 

introduzir o Windows. Da mesma forma, a Intel ajudou a Compaq a introduzir, em 

1986, o primeiro PC 386. No terceiro trimestre de 1995, a fatia de mercado da IBM no 

mercado de PCs caiu para apenas 7,3% (CHESBROUGH e TEECE, 1996). 

Ao comentar a experiência da IBM, CHESBROUGH e TEECE destacam a 

importância da estratégia da organização na busca da inovação. "As empresas virtuais, 

que demonstraram poder, estão todas no centro de uma rede que elas usam para 

alavancar suas próprias capacidades. Poucas empresas virtuais, que sobreviveram, 

terceirizaram tudo. Ao invés disso, as virtuais virtuosas alimentaram e guardaram as 

capacidades internas que provêm o sustentáculo essencial da vantagem competitiva". 

(CHESBROUGH e TEECE, 1996) 

Assim, os autores destacam a importância de se manter capacidades superiores 

para se manter como principal agente em uma rede. Tratando-se da Toyota, eles 

afirmam que a introdução do Sistema de Produção Enxuta - uma inovação 

verdadeiramente sistêmica - requereu uma coordenação tremenda com sua rede de 

fornecedores. Mas para eles, o fato de a Toyota ser muito maior que seus fornecedores e 

também por ela ser o maior cliente de todos eles, ela pôde compeli-los a promover 

mudanças radicais nas suas práticas de negócios. Na opinião dos autores, em uma rede 

mais igualitária, os fornecedores podem demandar uma fatia grande dos benefícios 

econômicos das inovações, usando o que os economistas chamam de estratégia hold-up. 

Mas, segundo CHESBROUGH e TEECE, atores centrais como a Toyota raramente são 

vulneráveis a estas táticas e assim, estão numa posição melhor para conduzir e 

coordenar inovações sistêmicas. 
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Percebe-se que neste item 'relacionamento com fornecedor' estão embutidas 

muitas questões, como a da inovação, da Organização Virtual e das redes de 

organizações. Observando-se as diferentes análises, pode-se voltar novamente a utilizar 

a classificação aqui utilizada, que propõe os enfoques tecnológico e organizacional. No 

primeiro tem-se a ênfase na facilidade de comunicação e transporte de dados, enquanto 

que no segundo, da Produção Enxuta, estabelece-se uma ligação duradoura, baseada em 

confiança. Porém, observando as colocações de CHESBROUGH e TEECE, eles não 

vêem este caráter nas relações da Toyota com seus fornecedores, e sim uma relação de 

poder. De qualquer forma, pode-se dizer que é subjetiva a idéia de confiança, e o que se 

pode ter de mais concreto é o tipo de contrato existente. Mas, mesmo assim, há a 

presença do aspecto subjetivo das bases em que se firma o relacionamento. 

2.3.2.7.5. O exemplo da Dell 

Um exemplo de inovação nas relações com fornecedores, e que chega ao nível 

de Organização Virtual, é o caso da empresa Dell Computer Corporation. Em entrevista 

concedida a Joe Magretta, da revista Harvard Business Review, Michael Dell, seu 

fundador e proprietário da Dell afirma que sua empresa "está usando Tecnologia e 

Informação para tornar indistintas as fronteiras tradicionais na Cadeia de V alo r entre 

fornecedores, fabricantes e usuários finais - numa direção que chamamos de integração 

virtual. As peças individuais desta estratégia - foco no cliente, parcerias com 

fornecedor, customização em massa, fabricação Just-in-Time, são familiares, mas o 

insight da Dell é a combinação deles de forma inovadora: a tecnologia está permitindo a 

coordenação através das fronteiras das empresas para atingir novos níveis de eficiência 

e produtividade". (MAGRETTA, 1998) 

Pode-se comparar o caso da Dell, a partir das afirmações de Michae1 Dell na 

entrevista, com o que foi relatado anteriormente da IBM. É certo que se trata de 

empresas que lidam com produtos de alta tecnologia, em que a inovação é um fator de 
' 

forte presença, mas estes exemplos ilustram questões de relacionamento com 

fornecedores que estão presentes em qualquer tipo de empresa. No caso da Dell, 

segundo seu dono, o modelo chamado de integração virtual baseia-se em dois modelos 

de negócio: a vantagem de coordenar a Cadeia de Valor existente tradicionalmente na 

integração vertical e ao mesmo tempo os benefícios de se ter o foco e especialização 

que norteiam a corporação virtual (MAGRETT A, 1998). 



122 

Ao descrever o modelo de negócio de sua empresa, que ele chama de modelo 

direto (direct model), Dell trata da questão do foco citando o exemplo do componente 

chip. Ele afirma que não fazia sentido sua empresa produzi-lo, se já existiam 20 

produtores do mesmo. E afirma que a empresa não conseguiria crescer 57% ao ano se 

fosse construir fábricas próprias para cada componente. A empresa possuía 10.000 

técnicos em campo dando assistência aos produtos, mas apenas uma pequena parcela 

trabalhava para a Dell, a maioria era contratada de outras empresas. Perguntado sobre se 

isso não era apenas uma terceirização dos serviços pós-venda, Michael Dell afirma que 

a terceirização é um problema e que o que eles fazem é ter foco na coordenação das 

atividades para criar valor para o cliente - "com nossos provedores de serviços, nós 

trabalhamos para estabelecer medidas de qualidade e, mais importante, criar conexões 

de dados que nos permitam ver em tempo real como nós estamos". 

Com relação aos componentes, por exemplo, displays de notebooks, Dell afirma 

que a empresa faz a previsão de vendas e estabelece um objetivo no qual os 

fornecedores concordam em atender 25% das necessidades - "e por causa do 

compromisso de longo-prazo que fazemos com eles, nós teremos nossos displays ano a 

ano, mesmo que a demanda no mercado seja maior que a oferta. O fornecedor passa a 

ser efetivamente nosso parceiro. Eles colocam engenheiros no nosso time de projeto, e 

nós começamos a tratá-lo como se fosse parte da empresa". (MAGRETTA, 1998) 

A receita da Dell inclui também uma segmentação dos clientes, e a previsão de 

vendas como uma capacidade crítica da força de vendas. Michael Dell afirma que uma 

grande parte da força da sua marca é o fato de que ela é a maneira mais eficaz e 

eficiente dos clientes comprarem tecnologias Intel e Microsoft. Com relação a 

desenvolvimento de produto, Dell comenta o exemplo de uma reunião com a Sony em 

1993, quando esta empresa apresentou uma nova tecnologia de bateria de lítio. A Dell 

decidiu usá-la em todos seus notebooks e enviou um time para os ajustes. Um ano e 

meio depois saía o primeiro computador com esta tecnologia. 

Enfim, as relações com fornecedores indiscutivelmente estão sendo redefinidas 

no período atual, chegando-se à idéia da corporação virtual. É indiscutível a importância 

da Tecnologia de Informação nesta redefinição, e isto pode ser constatado nos vários 

enfoques. Do ponto vista 'não tecnológico', neste aspecto tem-se um vazio, já que as 

técnicas japonesas colocam uma suposta aliança baseada em confiança, que é 

contestada. De qualquer forma, a maioria das abordagens leva em conta a existência de 

uma proximidade grande entre cliente e fornecedor, com participação do fornecedor no 
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desenvolvimento e algum nível maior de conhecimento de uma parte sobre a outra - no 

sentido da transparência com relação a custos e preços, colocada na Proposta Enxuta. 

2.3.2.7.6. Os três Vetores da Organização Virtual 

A designação de Organização Virtual tem sido, como se pode ver, utilizada por 

diversos autores que tratam das novas formas organizacionais, e apesar de haver 

diferenças em alguns aspectos destas abordagens, identifica-se uma base comum. 

VENKATRAMAN e HENDERSON (1998) buscaram definir a Organização Virtual, 

após mais de dois anos de estudo, e apresentam sua visão sobre a arquitetura do modelo 

de negócios do século XXI. Segundo eles, o termo 'arquitetura' foi escolhido 

propositalmente e a sua definição seria "que provê a estrutura para conduzir a vida, não 

uma especificação de como a vida deveria ser". A arquitetura seria o facilitador, o guia, 

o que provê um contexto; ela não proveria uma planta ou projeto rígido a ser seguido. 

VENKATRAMAN e HENDERSON (1998), rejeitam a Organização Virtual 

como uma estrutura diferente- como funcional, divisional ou matriz. Ao contrário, eles 

tratam a virtualidade como uma característica estratégica aplicável a qualquer 

organização, desde empresas centenárias que produzem cimento, produtos químicos, 

automóveis até as novas empresas do altamente mutável mercado de alta-tecnologia. 

Para eles a virtualidade é uma estratégia que reflete três vetores distintos, porém 

interdependentes: 

• O vetor interação com cliente (cliente virtual) trata dos novos desafios e 

oportunidades para a interação entre empresas e clientes. A TI agora permite que os 

clientes experimentem produtos e serviços de maneira remota, participem 

ativamente na customização dinâmica, e criem mutuamente comunidades de 

clientes. 

• O vetor configuração de ativos (fornecedor virtual) focaliza os requisitos para que 

as empresas sejam virtualmente integradas numa rede (network) de negócios, num 

contraste marcante com o modelo verticalmente integrado da economia industrial. 

Empresas usando a Internet para transações podem estruturar e gerenciar um 

portfólio dinâmico de relacionamentos, para montar e coordenar os ativos 

necessários para fornecer valor aos clientes. 

• O vetor alavancagem do conhecimento (trabalho virtual) diz respeito às 

oportunidades para alavancar diversas fontes de especialidades dentro e fora das 
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fronteiras organizacionais. A TI agora permite que o conhecimento e a especialidade 

se tornem condutores da criação de valor e eficácia organizacional. 

Os vetores podem ser visualizados a partir da figura a seguir, criada por DINIZ, 

a partir do texto de VENKATRAMAN e HENDERSON (1998). 

Foco na interação 
,com o cliente 

Foco na aquisição de 
ativos e recursos 

Foco na aquisição 
de competências 

Cliente virtual 

Fornecedor virtual 

Trabalho virtual 

Figura 32- Vetores da Organização Virtual 

Organização 
Virtual 

Adaptada por Diniz a partir de VENKATRAMAN e HENDERSON (1998) 

VENKATRAMAN e HENDERSON (1998) discordam da literatura corrente 

sobre Organização Virtual que propõe melhorias incrementais para a lógica de negócios 

baseada na Era Industrial. Eles desenvolvem sua lógica da Organização Virtual 

colocando a TI no centro. Para eles, é a poderosa convergência de computadores e 

Tecnologia de Comunicação e a emergência da Internet, que permitem este novo 

modelo de negócio. 

Assim, para estes autores, a Organização Virtual depende da integração dos três 

vetores apresentados, a qual seria permitida pela convergência de telecomunicações, 

computação, Internet e Sistemas Integrados (ERP), que ajudam a criar a plataforma 

única de tecnologia que leva à virtualidade. 

Conforme já se comentou anteriormente neste trabalho, é indiscutível que a TI é 

imprescindível para a reformatação das empresas, o uso e a existência da infraestrutura 

de TI e das redes. Isto é, sem elas não seria possível se atingir o novo formato. E se de 

um lado existem abordagens que consideram a TI apenas um instrumento, ou uma 

ferramenta de apoio para o funcionamento da organização, podem ser encontradas 

situações e opiniões que identificam, num grau maior, a mudança através da 

implantação de sistemas e TI, como é o caso da abordagem destes autores. 
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O que se destaca na abordagem da Organização Virtual é a questão da empresa 

focar em sua atividade e se utilizar das relações com outras empresas de maneira intensa 

para atender o cliente. Mas já vimos anteriormente algumas considerações sobre o risco 

das parcerias. O vetor chamado por VENKATRAMAN e HENDERSON de 

alavancagem do conhecimento se aplica a todos os outros grupamentos, pois se refere 

àquilo que consiste das atividades que restaram à empresa dentro da rede da 

Organização Virtual, e está fortemente baseado no conhecimento - no sentido de 

expertise, de core business - processo produtivo, desenvolvimento de produtos e os 

próprios padrões de relacionamento e pessoas, que estariam enquadrados nos novos 

trabalhadores de conhecimento. 

Para VENKATRAMAN e HENDERSON (1998) "estes três vetores foram 

tradicionalmente independentes: eles focavam funções isoladas- marketing, compras, e 

recursos humanos, respectivamente, com seus processos idiossincráticos e Sistemas de 

Informações". Citam como exemplo o fato de que as atividades de marketing, no vetor 

de 'interação com o cliente' são suportadas por telefones, centrais de telefones e 

simulações de produtos. As atividades de compras são suportadas pela integração entre 

fornecedores e processos de manufatura por EDI e CAD/CAM. Sistemas de Suporte à 

Decisão e Sistemas para Trabalho em Grupo dão suporte ao trabalho gerencial. 

Historicamente não há plataforma comum unificando estas três atividades juntas. 

Entretanto, a crescente adoção de Sistemas Integrados do tipo SAP, Oracle, Baan e 

Peoplesoft, combinada com a rápida aceitação dos protocolos da Internet, oferecem a 

possibilidade de uma plataforma de tecnologia comum. 

Ou seja, a importância atribuída para a implantação da TI na mudança leva-nos a 

classificar a abordagem da Organização Virtual como enfoque tecnológico. Para cada 

um dos vetores de VENKATRAMAN e HENDERSON (1998) colocam três estágios a 

serem atingidos de forma evolutiva. O primeiro estágio representaria o nível de Unidade 

de Negócio, o segundo, o nível de Organização e o terceiro estágio representaria o nível 

Inter-organizacional: 



Vetor e 
Características 

Cliente 
Virtual 

Fornecedores 
Virtuais 

Trabalho 
Virtual 
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Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 
Unidade de Negócio Organização Inter-organizacional 

Experiência remota de Customização dinâmica Comunidades de 
produtos e serviços de produtos e serviços clientes 

Módulos de Interdependência de 
Coalizão de recursos 

fornecimento processos 

Competência local 
Ativo intelectual Competência de 
corporativo comunidade profissional 

Figura 33- Estágtos dos Vetores da Orgamzação VIrtual, 
segundo VENKA TRAMAN e HENDERSON (1998) 

Segundo VENKATRAMAN e HENDERSON (1998), o segundo estágio do 

vetor 'interação com o cliente' foca o desafio e oportunidades da customizar 

dinamicamente produtos e serviços. Ela estaria baseada em três princípios: 

Modularidade: partição de uma tarefa em módulos independentes, que 

funcionam como um todo em uma determinada arquitetura. 

Inteligência: é a troca de informação contínua com os clientes. São mencionados 

softwares agentes inteligentes, com os quais os operadores de web sites podem 

identificar usuários com perfis similares e fazer recomendações baseadas em seus 

interesses comuns. 

Organização: A modularidade e a inteligência não funcionam, segundo os 

autores, a menos que o desenho organizacional esteja preparado para liberar produtos e 

serviços em uma base dinâmica e adaptativa. 

Os autores, portanto, exploram de forma incisiva os novos recursos tecnológicos, 

considerando as novas formas eletrônicas de se comprar e o uso de software que ajude 

nesta tarefa. Com relação à organização, os autores não se aprofundam nas alternativas, 

e, como já foi citado anteriormente, eles consideram que a Organização Virtual não se 

trata de uma estrutura diferente - como funcional, divisional ou matriz. 

Nos estágios do vetor 'Fornecedor Virtual' observa-se a ênfase na contratação 

efetiva para capacidades complementares dentro da rede de fornecedores e sub

contratadas é uma característica da Organização Virtual. Para VENKATRAMAN e 

HENDERSON, "uma Organização Virtual será bem sucedida se ela estiver 

estreitamente ligada com seus fornecedores, criando-se um destino compartilhado. 

Finalmente, mesmo as fronteiras entre eles se tornarão indistintas". É citado o exemplo 

da Nike como um modelo para efetiva obtenção de fontes de competências de 
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manufatura. "A Nike é basicamente pesquisa, projeto e empresa de mercado -

terceirizando 100 % dos seus calçados atléticos para numerosos parceiros de produção 

estrangeiros". (VENKATRAMAN e HENDERSON, 1998) 

De acordo com esta abordagem, quando as empresas virtuais re-enfocam em 

suas core competencies e descartam a integração vertical, elas obtêm ativos 

complementares através dos relacionamentos inter-firmas. Por exemplo, empresas de 

confeitos como a Nestlé, Mars, e outras, têm seus produtos feitos a partir da direção de 

empacotamentos e de empresas de impressão. A Nike e a Reebok têm seus sapatos 

baseados na propriedade de seus projetos e da direção dos contratados da Ásia. 

As descrições dos estágios do vetor co~figuração de ativos é apresentada a 

seguir: 

Módulos de Fornecimento - Trata-se da habilidade de se conseguir obter 

produtos modulares eficientemente, que por mais de uma década foi suportada pelo 

poder do EDI. Envolve extranets, gerenciamento da Cadeia de Valor, etc. 

Interdependência de Processos - Neste caso, tem-se especialistas externos 

podendo realizar processos de negócios intensivos-em-informação sem a perda do 

controle. Envolve terceirização de processos, telemarketing, call-centers, etc. 

Coalizão de Recursos - Compreende o desafio estratégico de liderança, de se 

conseguir orquestrar a posição de uma organização numa rede de recursos dinâmica e 

com mudanças rápidas. 

2.3.3. Propostas com enfoque misto 

Pode-se dizer que não existe nenhuma proposta que seja literalmente tecnológica 

ou organizacional, e isto já foi ressaltado, várias vezes, anteriormente. Mas neste 

trabalho, buscou-se identificar a ênfase de cada proposta estudada nos componentes 

organizacional/tecnológico, ainda que os limites sejam difíceis de serem estabelecidos. 

Pode-se considerar que este seria um julgamento feito por este autor, mas o mais 

importante não é a classificação obtida em si, mas sim a idéia de procurar observar as 

propostas de mudança, ou também o processo de mudança de uma empresa, segundo 

este critério. 

Por exemplo, mesmo quando se toma um projeto no qual a TI é identificada 

como central, como é o caso do Projeto de Compras Net 2000 da Volkswagen, 

mencionado na seção 2.3.2.5, observa-se a importância dos fatores organizacionais. 
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Segundo MANO (2000), um o consultor Corrado Capellano, da empresa Roland 

Berger, que acompanhou o Projeto Net 2000 afirmou que "o fator mais importante, no 

entanto, não são os recursos tecnológicos - é importante promover uma mudança na 

estrutura da empresa". 

CORBETT (1990) é outro autor que trata de inovações organizacionais, mas 

tratando da 'fábrica do futuro'. Ele afirma que engenharia de produção e ciência da 

computação esperavam que a produção sem gente 'seria realidade em 2010' e que o 

governo e grandes corporações estariam investindo largas somas nela. Mas o objetivo 

do texto de CORBETT é destacar a dinâmica social por traz deste caminho em direção à 

total automação, oferecendo uma visão alternativa para este caminho, utilizando um 

modelo que enxerga o processo de mudança em termos do equilíbrio dinâmico entre 

forças de 'esforço' e 'resistência'. É interessante observar as forças de impulso e forças 

de resistência apresentadas para as duas alternativas (ou cenários) com as quais o autor 

trabalha. 

Cenário] -A fábrica totalmente 
automatizada 

Forças de Impulso 

Desejo da gerencia por controle 
Racionalidade Científica 
Escassez de habilidade 
Produtividade 
Pressão de grande 
empresas/militares 

t + t + t + 
Forças de Resistência 

Possibilidade de não conseguir 
Restrições tecnológicas 
Altos custos de capital 
Custos Sociais 
Gerenciamento da Mudança 

Cenário 2 - A fábrica de automação 
híbrida 

Forças de Impulso 

Flexibilidade/produtividade 
Escassez de habilidade 
Incerteza de Mercado 
Limites para crescimento 

t + t + t + 
Forças de Resistência 

Ideologia da Gerência 
Evitar Custos da hibridização 
Dificuldades de Projeto 
Dificuldade de quantificar em 
termos monetários 

Figura 34- Análise dos campos de forças em dois cenários para a fábrica do futuro, 
segundo CORBETI (1990) 

Não serão detalhadas estas forças, mas o que pode ser extraído como principal 

elemento ligado ao questionamento deste trabalho é o fato de que no cenário 1, 

predominantemente tecnológico, busca-se um controle maior, enquanto que no cenário 
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2, que mistura o elemento organizacional e tecnológico, existe o intuito da flexibilidade, 

mas uma complexidade maior na implementação. Segundo CORBETT (1990), o 

objetivo da automação híbrida é "projetar um sistema que encoraje a sinergia entre a 

criatividade, flexibilidade e habilidade dos usuários, por um lado, e a precisão, 

capacidade de armazenamento de dados e velocidade da nova tecnologia, por outro 

lado". 

Mais uma vez deve-se lembrar que os dois componentes, tecnológico e 

organizacional, inevitavelmente têm que ser tratados pelas empresas em seu processo de 

modernização. CHU (1992), por exemplo, em texto que trata da Tecnologia da 

Informação coloca a TI como um assunto de maior relevância, sendo considerada um 

dos maiores fatores responsáveis pelo sucesso das organizações, seja em nível de 

sobrevivência, ou na obtenção de maior competitividade. Ele comenta também que ela 

~stá intimamente ligada às conhecidas metas desejáveis de redução de custos, qualidade 

de produtos e serviços; aos processos de automação e otimização das operações fabris, 

como CIM (Computer Integrated Manucfatiring) e Just-in-Time. 

No início da década de 90, BENJAMIN e BLUNT (1992) fizeram uma previsão 

sobre necessidades críticas de TI nestes últimos dez anos. Eles previam que qualquer 

coisa relacionada com TI iria aumentar em cerca de 2 ordens de magnitude, e que a rede 

de bilhões bytes, o Backbone, seria completada; tornando-se a infovia internacional para 

comunicação de negócios. A seguir é apresentada uma síntese das previsões de 

BENJAMIN e BLUNT (1992) do que estaria concretizado em TI no momento atual. 

Padrões e Arquitetura- cliente servidor. 
Serviços- Correio eletrônico em todo lugar. 
Economia- Grandes investimentos em infra-estrutura. 
Aplicações - Serão projetadas e construídas usando modelos de negócio 
de alto nível 
O processo de implementação dentro e entre grandes negócios ira gerar 
aplicações maiores e mais complexas 
Gerenciamento da Mudança- executivos de TI terão que aprender 
habilidades gerenciamento da mudança e ter certeza que habilidade são 
construídas na organização da TI 

Figura 35 -Previsões para TI na década de 90, segundo BENJAMIN e BLUNTE (1992) 

No aspecto do gerenciamento da mudança, BENJAMIN e BLUNT (1992) 

apresentam direcionadores fundamentais de negócio, e consideram a reestruturação da 

empresa industrial o mais importante. Segundo os autores, nela estariam incluídas 

muitas formas - Reengenharia de negócio, o paradigma da Produção Enxuta, a 
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qualidade total, assim por diante. "O que é consistente é que a tradicional organização 

de Produção em Massa está adotando uma forma de produção mais enxuta, e as reservas 

tradicionais de estoque, tempo e pessoas estão sendo inevitavelmente eliminadas". 

BENJAMIN e BLUNT (1992) mencionam uma pesquisa do Massachussetts 

Institute of Technology (MIT) de 1990 que sugere que a maior razão pela qual os 

benefícios da implementação de TI têm sido tão lentos em acontecer é que a mudança 

não é adequadamente gerenciada. 

2.3.3.1. Reengenharia com TI 

2.3.3.1.1. A TI como facilitadora da reengenharia 

Conforme mencionado na seção sobre Reengenharia, ·os idealizadores do 

movimento deste movimento têm apontado a implementação de Sistemas de 

Informações como importante elemento para realização da reestruturação. No Explosive 

Thinking Computerworld (1993), HAMMER e CHAMPY afirmam que "a Tecnologia 

de Informação moderna é parte de qualquer esforço de Reengenharia como um 

facilitador essencial, porque ela permite realizar a Reengenharia dos processos de 

negócio". 

Segundo eles, para aplicar a TI na Reengenharia de negócios é necessário 

aprender a pensar de maneira indutiva - a habilidade de primeiro reconhecer uma 

solução poderosa e então ver os problemas que ele poderia resolver, problemas que a 

empresa provavelmente nunca soube que houvesse. Para HAMMER, o erro 

fundamental que a maioria das empresas cometem quando elas olham para a tecnologia 

é vê-la através da lente dos seus processos existentes. Ao invés disso, elas deveriam 

perguntar, "Como nós podemos usar a tecnologia para nos permitir fazer coisas que 

nunca fizemos?". 

Em Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate (1990), HAMMER 

afirma que os processos de racionalização e automação não conseguiram as melhorias 

radicais de que as empresas necessitavam, e que em particular, os investimentos pesados 

em TI tiveram resultados desapontadores - principalmente porque as empresas tendem a 

usar a tecnologia para mecanizar maneiras antigas de realizar o negócio. Como diz o 

título do artigo, HAMMER recomenda não se automatizar o trabalho, mas sim 'obliterá

lo'. Obliterar significa 'apagar', 'extinguir'. Isto vai ao encontro da proposta original da 

Reengenharia de realizar uma mudança radical. O autor recomenda que se use o poder 
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da moderna TI para radicalmente redesenhar nossos processos de negócio a fim de que 

sejam obtidas melhorias dramáticas em sua performance. 

Citando o exemplo da fábrica dos carros Saturn, da General Motors, HAMMER 

e CHAMPY (1994) comentam que o poder real da tecnologia não é de tornar os 

processos antigos trabalharem melhor, mas de permitir às organizações quebrarem 

regras antigas e criarem novas maneiras de trabalhar - isto é, fazer Reengenharia. Ao 

construir uma nova unidade para produzir seus carros Saturn, a GM encontrou uma boa 

oportunidade de realizar a Reengenharia de seus processos antigos sem as restrições 

impostas em plantas existentes. O projeto da nova planta inclui um banco de dados que 

é acessível pelos fornecedores de componentes da empresa. Os fornecedores não 

esperam que a GM lhes envie uma ordem de compra; eles simplesmente consultam o 

programa de produção do fabricante de carros, que está incluída no banco de dados. 

Então eles próprios despacham as partes apropriadas para a planta de montagem. Neste 

processo não há papel. Depois de despachar as peças, o vendedor manda uma 

mensagem eletrônica informando as peças que enviou. Quando a caixa com os itens 

chega, o funcionário do recebimento faz a leitura do código de barras e o computador 

pode dizer ao funcionário para qual parte da planta os itens devem ir. A leitura também 

inicia o pagamento do fornecedor. 

Para os autores, em essência, a Tecnologia de Informação permitiu à Saturn e 

seus fornecedores operarem como uma companhia única, para eliminar excessos em 

ambas e quebrar uma das regras mais antigas em qualquer corporação que não está 

escrita em nenhum livro: trate fornecedores como adversários. 

2.3.3.1.2. Cinco passos no processo de redesenho 

DAVENPORT e SHORT (1990) consideram que trabalhando juntas 

Tecnologia de Informação e o redesenho dos processos de negócios - estas duas 

ferramentas têm o potencial de criar um novo tipo de Engenharia Industrial. Eles 

sugerem cinco passos de uma abordagem genérica para redesenhar processos com TI, 

nos quais definem-se os principais tipos de processos, e consideram-se os benefícios 

que surgem quando a TI é usada para redesenhá-los. 



CINCO PASSOS NO PROCESSO DE REDESENHO: 

Desenvolver uma Visão de Negócio e Objetivos de Processo 
Priorizar objetivos e um conjunto de alvos de extensão 

Identificar Processos a serem Redesenhados 
Identificar processos críticos ou gargalos 

Entender e medir os processos existentes 
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Identificar problemas existentes e medidas para servirem como uma base para as melhorias 

Identificar as alavancas de TI 
Fazer brainstorm de novas abordagens de processo 

Projetar e construir um protótipo do processo 
Implementar aspectos organizacionais e técnicos 

Figura 36- Fonte: DA VENPORT e SHORT (1990) 

Para DA VENPORT e SHORT (1990), esta análise requer que se tenha uma 

visão mais ampla tanto de Tecnologia de Informação como de atividades de negócio, e 

do relacionamento entre elas. Eles tratam desta visão mais ampla da TI e Reengenharia 

como a nova Engenharia Industrial. 

DAVENPORT (1994, p. 44) coloca que o potencial da TI como habilitador da 

Reengenharia de Processos teve logo um amplo reconhecimento, mas que foi 

decepcionante a história da TI na capacitação da mudança de processo. Ele menciona 

que o analista de sistemas há trinta anos teria a responsabilidade de reconfigurar os 

processos, mas, ao mesmo tempo, não lhes eram delegados poderes para fazer - ou 

mesmo recomendar - modificações fundamentais nos procedimentos. O autor coloca 

que seria preciso que a TI fosse explicitamente considerada como uma alavanca de 

mudança ou um instrumento habilitador antes de se analisar um processo específico. 

Para ele, é errada a opinião convencional de que a reflexão sobre o processo deve ser 

feita antes de se investigar a tecnologia ou os sistemas habilitadores, mas que esse 

conhecimento pode desempenhar · um papel importante na Reengenharia, conforme 

mostra a figura (DAVENPORT, 1994, p. 58). 



A Tecnologia 
da Informação 
como Habilitador 

Oportunidades 

Limitações 

Projeto de Novo Processo 

A Tecnologia 
da Informação 
como Implemetadora 

Ferramentas 
de Montagem 

Sistemas 
& Engenharia 
da Informação 

Figura 37 -O papel da Tecnologia de Informação na Reengenharia de Processos 
(Fonte: DAVENPORT, 1994) 

2.3.3.1.3. O Exemplo do Contas a Pagar da Ford 
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Um exemplo que merece ser mencionado é citado por HAMMER (1990). Trata

se do caso da Ford Motor Company, que fez a Reengenharia de seus processos de 

contas a pagar. No início da década de 80 esta área empregava mais de 500 pessoas. 

Eles pretendiam reduzir 20% de pessoal através de racionalização e instalação de novos 

sistemas de computadores, mas se assustaram quando souberam que a Mazda tinha 5 

pessoas no contas a pagar, e mesmo considerando a diferença de tamanho entre as duas, 

isso significava que a Ford tinha um contas a pagar 5 vezes maior do que poderia ser. 

Percebeu-se então que havia fluxo de documentos em excesso e muita verificação de 

erros. HAMMER afirma que a Ford, então, optou por uma mudança radical e conseguiu 

uma melhoria dramática. Uma maneira fácil de visualizar esta mudança é através das 

Figuras 37a e 37b apresentadas a seguir. Percebe-se a eliminação de vários documentos 

e a utilização de Sistemas de Informações baseados em computador. HAMMER afirma 

que a Ford conseguiu 75% de redução de número de funcionários (head count) ao invés 

dos 20%. 
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Ordem de Compra r Vendedor 
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Cópia de 
Ordem de 

Compra 

Pagament: j 

I Fatura 

Contas à Pagar 

Mais de 500 funcionários conferiam ordens de compra, documentos de 
recebimento e faturas e então efetuavam o pagamento. Erros eram comuns. 

Figura 37a- Contas a Pagar da Ford antes da Reengenharia (Fonte: HAMMER, 1990) 

Compras 

Ordem de Compra 

... Bens 

Pagamento 

Banco de Dados Contas à Pagar 

O novo processo eliminou 75% do pessoal, eliminou fatura e aumentou a acuracidade. A conferência é computadorizada. 

Figura 37b- Contas a Pagar da Ford após a Reengenharia (Fonte: HAMMER, 1990) 
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Anteriormente, na seção que trata da Reengenharia, no grupo de propostas com 

enfoque organizacional, foi colocada a diferenciação entre duas situações - a Melhoria 

de Processo e a Reengenharia de Processo. DAVENPORT (1994, p. 13) apresenta um 

quadro comparativo entre ambas, mas com a visão de que a TI surge como habilitador 

principal da mudança. 

MELHORIA REENGENHARIA 

Nível de Mudança Gradual Radical 

Ponto de Partida Processo existente Estaca Zero 

Freqüência da Mudança De uma vez I contínua De uma vez 

Tempo Necessário Curto Longo 

Participação De baixo para cima De cima para baixo 

Ambiente típico Limitado, dentro de funções Amplo, interfuncional 

Risco Moderado Alto 

Habilitador principal Controle Estatístico Tecnologia de Informação 

Figura 38- Melhoria de Processos versus Reengenharia de Processos (Fonte DA VENPORT, 1994) 

Nível de Mudança 
Ponto de Partida 
Freqüência da Mudança 
Tempo Necessário 
Participação 
Ambiente típico 
Risco 
Habilitador principal 
Tipo de Mudança 

MELHORIA 

Gradual 
Processo existente 
De uma vez I contínua 
Curto 
De baixo para cima 
Limitado, dentro de funções 
Moderado 
Controle Estatístico 
Cultural 

REENGENHARIA 

Radical 
Estaca Zero 
De uma vez 
Longo 
De cima para baixo 
Amplo, interfuncional 
Alto 
Tecnologia de Informação 
Cultural/estrutural 

Figura 39 -Melhoria de Processos x Reengenharia de Processos (Fonte: DA VENPORT, 1994) 

As propostas da Reengenharia podem ser impulsionadas pela TI, segundo 

colocam os autores aqui mencionados. Num artigo ainda mais recente, Up the ERP 

Revolution, HAMMER (1999) trata dos sistemas ERP, indicando a tendência que se 

apresentou posteriormente deste tipo de sistemas. Ele afirma que "a implementação bem 

sucedida do ERP depende do entendimento ·e gerenciamento da mudança radical 

causada pelo sistema. O ERP coloca juntos departamentos anteriormente isolados e as 

pessoas que trabalham neles". Para ele, a mudança para uma empresa integrada é nada 

menos do que uma revolução organizacional. 
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2.3.3.2. Organização Virtual e Produção Enxuta 

A abordagem da Corporação Virtual de DA VIDOW e MALONE destaca 

também a importância das técnicas de 'Produção Enxuta', afirmando que "poucas 

pessoas nos EUA compreenderam estas técnicas, com sua capacidade de combinar as 

vantagens da Produção em Massa com resposta rápida ao mercado". (DAVIDOW e 

MALONE, 1993, p. 5) 

Pode-se dizer que estes autores tratam a Empresa Virtual considerando aspectos 

organizacionais, especificamente da Produção Enxuta, que não são tratados, por 

exemplo, por VENKATRAMAN e HENDERSON (1998), uma das principais 

referências em termos das propostas da Organização Virtual. DAVIDOW e MALONE 

(1993, p. 5) afirmam que "para o observador externo, uma corporação virtual parecerá 

quase sem contornos, com a interface entre empresa, clientes e fornecedores permeável 

e mudando continuamente. Do lado de dentro da empresa a visão será menos amorfa, 

com os tradicionais escritórios, departamentos e divisões operacionais sendo 

constantemente reformados de acordo com as necessidades". 

DAVIDOW e MALONE (1993, p. 11) afirmam que a partir da década de 70 

estudiosos começaram a proclamar que os EUA haviam se tornado uma 'economia de 

serviços'. Mas, segundo os autores, isto não é verdadeiro, devendo-se destacar a 

importância da fabricação, bem como a interdependência de serviços e fabricação para 

uma sociedade saudável. O que eles denominam de 'corporação virtual' seria um 

caminho nesse sentido, pois ela reuniria, pela primeira vez, todas as inovações (Just-in

Time), equipes de trabalho, fabricação flexível, simplificação organizacional, CAD, 

qualidade total, etc.) em uma única visão coesa da corporação do século XXI. 

Enfim, na leitura da proposta de DA VIDOW e MALONE percebe-se a busca de 

se contemplarem ambos os enfoques - organizacional e tecnológico. Eles partem da 

idéia do produto virtual, "entregue do jeito que o cliente quer, em qualquer lugar e a 

qualquer hora", e destacam a importância das técnicas japonesas e das redes para 

redefinir o formato da empresa. Ainda que coloquem os poderes da informação, 

proporcionada pelas redes mundiais no centro da transformação empresarial, eles 

atrelam as técnicas japonesas à corporação virtual. "No passado, com o Kanban e Just

in-Time, a Toyota usou a gerência de informações para evitar a necessidade de depósitos 

e grandes estoques - tudo isso sem computadores. Quando os computadores chegaram 
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às fábricas da Toyota eles foram integrados sem problemas ao processo, porque a 

Toyota já compreendia o fluxo de informações em suas áreas de produção". 

(DAVIDOW e MALONE, 1993, p. 51) 

Apesar disso, a relação da tecnologia com a corporação virtual é colocada pelos 

autores - mais especificamente com o produto virtual. A invenção tecnológica seria o 

que sustenta os produtos virtuais. Para os autores, a revolução dos negócios causada 

pelos produtos virtuais será liderada por empresas de indústrias estabelecidas que 

reconheceram o potencial do uso da informação para reconstruir seus negócios. 

Porém, além dos novos usos da informação, os autores colocam a TI como um 
elemento de um conjunto de mudanças maior. 

"Mas se a tecnologia não constitui mais um impedimento, ela também não é suficiente 
para criar uma corporação virtual. Os japoneses e europeus, mais que o.s americanos, sabem o 
valor deste fato. Eles começaram a criar corporações virtuais não com tecnologia, mas através 
de inovações organizacionais e redefinições nas relações de negócios." (DAVIDOW e 
MALONE, 1993, p. 111) 

Enfim, ainda que a abordagem da Organização Virtual esteja incluída no 

enfoque tecnológico, vê-se no caso destes autores a associação com as técnicas enxutas 

-"A fabricação na corporação virtual é baseada na Produção Enxuta (e em tudo aquilo 

que ela significa) e em um fluxo permanente de novas tecnologias." (DA VIDOW e 

MALONE, 1993, p. 111) 

2.4. Mudanças Organizacionais no Setor de Autopeças Brasileiro 

Esta seção visa tratar das características do setor de autopeças, do qual foram 

selecionadas as empresas para o estudo de casos. A escolha deste setor se deve ao fato 

dele fazer parte do setor automobilístico, cuja importância em termos de inovações é 

apontada por diferentes autores. O setor automobilístico é também considerado 

disseminador de urna série de práticas de Organização da Produção (RACHID, 2000; 

WOMACK et al, 1992). No Brasil ele também é o carro chefe das mudanças (COSTA, 

L, 1998, p. 2). A indústria automobilística não é só dinâmica no sentido de acumulação 

de capital e efeito multiplicador, mas também exerce atração enquanto objeto de 

pesquisa (SALERNO, 1997). 

Como será apresentado a seguir, o setor de autopeças possui algumas 

características diferenciadas com relação às montadoras, sendo estas últimas mais 

homogêneas e mais adiantadas em termos de mudanças organizacionais, devido a 
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assimetrias existentes ao longo da Cadeia de V alo r. Segundo CONSONI (1998) as 

autopeças diferenciam-se entre si em uma série de aspectos, como porte da empresa, 

origem do capital, produto final, etc. Porém, se forem considerados fabricantes do 

primeiro nível na cadeia de fornecedores das montadoras, identificam-se também altos 

níveis de adoção de técnicas inovadoras. A escolha de plantas de empresas de autopeças 

para realização do estudo, ao invés de montadoras, se deu devido ao seu tamanho 

menor, e maior facilidade de acesso a estas. 

Um estudo realizado por QUADROS (2001) no setor de autopeças oferece uma '·-~-:, .. 

importante análise das características do setor e do processo de mudança por ele sofrido. 

O estudo busca verificar se a adoção dos padrões de qualidade leva a uma colaboração 

técnica entre fornecedores e clientes. 

Em primeiro lugar é interessante destacar os níveis existentes de fornecedores na 

Cadeia de Valor da indústria automotiva brasileira. QUADROS (2001) .afirma que o 

grupo de fornecedores está organizado em três níveis: o 1 o compreende os fornecedores 

de componentes de alto valor agregado (motores, transmissões mecânicas, freios, etc.) e 

suas transações comerciais ocorrem quase que exclusivamente com montadora~. _Estas 

são empresas grandes e globais, a maioria controlada por capital estrangeiro (Cummins, 

Eaton, Lucas, R. Bosch, Delphi, Visteon, etc.). Eles têm realizado muitas fusões e 

aquisições, uma tendência internacional, e no caso do Brasil isto tem representado uma 

desnacionalização deste setor. O autor menciona que alguns dos maiores fornecedores 

de 1 o nível moveram-se em direção do fornecimento de módulos completos e montados, 

ao invés de componentes únicos (montagem modular). Para isso, empresas como 

Delphi, Visteon, M. Marelli, Siemens e Valeo criaram um nível intermediário de 

transação entre fornecedores de partes únicas (nível2) e montadoras. Alguns produtores 

locais de componentes menores (light componentes) estão situados tanto no nível 1 

quanto no nível 2, dependendo se eles fornecem diretamente para montadoras ou para o 

nívell. Finalmente, fornecedores do 2° nível formam o nível3. 

Para o entendimento da realidade do setor e das transformações ocorridas nele, 

alguns dados sobre a indústria automobilística brasileira nos anos 90 são importantes: 

1. Ocorreu um crescimento expressivo nas vendas de carros e veículos comerciais, 

de 0,7 milhões em 1990 para 1,9 milhões em 1997 (144%). Fonte: ANFAVEA 

(in QUADROS, 2001) 

2. Na indústria de autopeças as vendas também cresceram, mas não na mesma 

proporção de 12.244 em 1990 para 17.458 em 1997 (43%). Isto se deve à maior 
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importação de autopeças (comparada com a entrada de carros importados). A 

participação dos componentes importados no mercado local subiu de 9,7% em 

1990 para 27,4% em 1998. Isto ocorreu devido à ausência de proteção do 

Governo Federal ter dado pouca (ou nenhuma) proteção ao setor. 

3. O faturamento das montadoras passou de 7,8% do PIB industrial em 1991 para 

12,1% em 1997, enquanto para autopeças a evolução foi menor: de 5% para 

7,3%. Fonte: Sindipeças (in QUADROS, 2001) 

4. As exportações de automóveis cresceram em números absolutos nos últimos 

anos, de menos de 200 mil em 1990 para mais de 400 mil em 1997, 399 mil em 

98 e 268 mil em 99 (entre 16% e 25% da produção). Para automóveis também a 

importação corno um total das vendas aumentou de 0,2% em 1990 para 22%. 

5. A indústria de autopeças brasileira exporta valores expressivos (passou de U$1,3 

para U$2,6 bilhões nos anos 90); porém, em termos relativos as exportações não 

representam mais que 15% do valor total das vendas. 

6. O cenário da década de 90 foi de crescimento relativo para indústria autornotiva, 

no contexto da globalização. É um mercado em crescimento, e urna de suas 

principais fronteiras é o Mercosul e particularmente o Brasil. A taxa de 

investimento com relação às em novas plantas de montadoras subiu de 5% no 

início da década de 90 para mais de 10% em 1999. Houve um aumento em 

termos de produtos oferecidos - são 21 novas plataformas na década de 90, 

contra 7 em 80), e forma desenvolvidos três novos pólos autornotivos, nos 

estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 

7. As montadoras, que têm estrutura de mercado concentrada e estável, apresentam 

mais de 90% do emprego em estabelecimentos que empregam mais de 1000 

trabalhadores, revelando predomínio de grandes empresas no segmento; para as 

empresas de autopeças, a relação é de 34% do emprego localizado em 

estabelecimentos com mais de 1000 empregados. 

N° Empresas Até 50 50-99 100-249 250-499 500-999 >1000 

Autopeças 10 6.3 13.4 16.9 19.4 

Montadoras 0.8 0.3 1.8 2.7 3.8 

Figura 40 - Percentual de empregados dos setores de autopeças e montadoras, 
segundo a faixa de número de empregados. Fonte: Rais/Ministério do Trabalho- 2000 

34 

90.5 
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A indústria automotiva brasileira é voltada primariamente para o mercado local. 

O governo tem abandonado a política liberal de comércio exterior, devido aos efeitos 

negativos na balança comercial do período 1994/95, em que isto ocorreu. O crescimento 

no investimento acelerou a reestruturação intra-empresas e inter-empresas. A difusão de 

novas tecnologias de manufatura e novas formas organizacionais cresceu. 

Pode-se considerar que as mudanças organizacionais ocorridas nas indústrias de 

autopeças incorporam a maioria das técnicas mencionadas neste trabalho, mas existe 

uma forte presença das técnicas japonesas. O processo de reestruturação· do setor 

automotivo estaria, segundo COSTA, L ( 1998, p. 8), ocorrendo em três frentes 

interligadas: nas práticas e tecnologias produtivas e dos produto, nos processos de 

trabalho e na natureza das relações interplantas e interfirmas, o que coincide com a 

subdivisão utilizada neste trabalho. Para a autora, as transformações são direcionadas a 

'imitar' os então vencedores japoneses, principalmente a Toyota, e a reestruturação, 

tanto para o segmento das montadoras como de autopeças, ocorre sob forte orientação 

externa. 

Procurando observar as mudanças organizacionais especificamente na indústria 

brasileira de autopeças, deve-se inicialmente observar a heterogeneidade entre elas. 

QUADROS (2001) considera quatro tipos de assimetrias existentes no setor 

automobilístico. No que se refere ao item 'Relacionamento com Fornecedor', vê-se que, 

apesar de ser identificada a busca das características identificadas na leitura das 

propostas de mudanças, ainda se tem um cenário que de maneira geral contraria os 

princípios identificados. RACHID (2000) realizou um estudo que avalia a ação 

disseminadora da indústria automobilística ao longo da Cadeia de Valor. Ela afirma que 

"as novas formas de relação entre clientes e fornecedores observadas na indústria 

automobilística têm sido apontadas como uma das principais tendências de 

transformação na Organização da Produção, ao lado dos equipamentos de base 

microeletrônica e das mudanças na organização do trabalho". (RACHID, 2000, p. 1) 

Uma pesquisa anterior da mesma autora comparou a evolução destas relações 

entre 1984 e 1989, e nela identificou algumas mudanças: 

- Aumento do fluxo de informações, muito maior das empresas de autopeças para 

os clientes. 

- Aumento no número de visitas entre empresas, na maior parte das vezes o 

cliente dando assistência. 
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Diminuição do número médio de fornecedores de 2 para 1 ,5 e o tempo de 

contrato praticamente dobrou, passando de 1,2 anos para 2,3 anos. 

O estudo de casos em empresas de autopeças realizado por RACHID (2000, p. 136) 

sobre a disseminação de inovações através da Cadeia de Valor chega às seguintes 

conclusões: a difusão de inovações das grandes empresas para as pequenas empresas 

fornecedores ocorre através da imposição e do apoio por parte das grandes empresas e 

através da imitação por parte das pequenas empresas. Além disso, ela conclui que as 

empresas que têm mais contatos externos (clientes e outras instituições) têm maior 

facilidade para inovar. 

Por outro lado, o trabalho de QUADROS .(2001) sobre a cooperação identifica 

que as empresas líderes na cadeia automobilística brasileira (montadoras e fornecedores 

de módulos) realizaram poucos esforços, tanto técnicos como financeiros, para dar 

assistência aos fornecedores em sua trajetória no sentido da adoção de padrões de 

qualidade. As montadoras estiveram mais preocupadas em controlar a qualidade e a 

confiabilidade , do que fornecer em fornecer suporte direto os fornecedores. 

Esta conclusão está associada à identificação das seguintes assimetrias na Cadeia 

de Valor da indústria automobilística: 

Assimetrias na Cadeia de Valor. Apesar da Cadeia de Valor da indústria 

automobilística ser composta de vários níveis de fornecedores e um grupo de 

montadoras finais, quando se fala em termos de fluxo formal de transações, quando se 

consideram características tais como recursos financeiros, capacitação tecnológica, 

poder de mercado e volume de produção, a organização da cadeia poderia ser 

simplificada em dois grupos básicos. O primeiro é composto principalmente por 

empresas grandes, estrangeiras e transnacionais, sendo tanto montadoras finais ou 

fornecedores de módulos montados ou principais componentes únicos. O segundo grupo 

compreende fornecedores nacionais de componentes menores (light components) e seus 

fornecedores, a maioria deles sendo pequenas e médias empresas. 

Assimetrias de poder no mercado. Montadoras e fornecedores grandes são poucos, 

têm forte posição na definição de condições de contrato. Existem assimetrias entre as 

margens de lucro nos dois grupos. 

Assimetrias de Informações. Montadoras e fornecedores grandes geralmente têm 

informações a respeito dos custos e margens de lucro dos fornecedores, enquanto que os 

fornecedores não têm informação a respeito dos clientes (mas alguns fornecedores 

escondem a estrutura de custos real). 
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Assimetrias financeiras. Fornecedores brasileiros têm maiOres dificuldades para 

obtenção de crédito e taxas mais altas. 

Assimetrias tecnológicas. Neste caso considera-se a divisão de trabalho entre projeto 

de produto e processo. Segundo o autor, as montadoras, fornecedores de módulos e 

fornecedores de componentes de alto valor agregado detêm o controle exclusivo do 

projeto de produto. As atividades das firmas estudadas pelo autor estão restritas ao 

projeto de processo, que ocorre no início do fornecimento de um novo componente. Ele 

define o projeto de processo como preponderantemente o projeto de todo tipo de 

ferramenta. As empresas estudadas mantinham poucos engenheiros de processo. 

Com relação aos contratos firmados com os fornecedores, QUADROS (2001) 

afrrma que a reputação é colocada pela maioria dos fornecedores como o fator mais 

importante para atrair novos clientes e contratos, e ela é conseguida através de uma 

confiança de longo prazo. A continuidade do fornecimento vai depender da manutenção 

desta confiança, através de monitoramento periódico da performance do fornecedor, 

através da atribuição de notas a suas entregas, usando indicadores tais como PPM 

(peças defeituosas por milhão), pontualidade na entrega, flexibilidade em atender 

mudanças nas ordens de produção, e outros. 

A conclusão do autor sobre as regras que dominam o mercado automobilístico é 

de que estamos passando de um tipo de mercado baseado no poder das armas (arms 

lenght), para uma relação que é quase-hierárquica na Cadeia de Valor (baseada em 

monitoramento). Mas, para QUADROS (2001), a coordenação exercida pelas empresas 

líderes é frágil. Existe uma lacuna do governo no sentido de ajudar a melhoria 

tecnológica ao longo da cadeia. 

Apesar das restrições apontadas com relação à difusão das práticas inovadoras, 

existem vários estudos que indicam a ocorrência de novas formas organizacionais no 

setor automobilístico. A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), por 

exemplo, realizou a Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (P AEP) em 1997 e nela 

procurou identificar nas empresas de todo o Estado de São Paulo, entre outras coisas, os 

níveis e a natureza de inovação organizacional. As questões estão ligadas ao tema deste 

trabalho, e por isso foi feita por este autor a extração dos dados para o setor de Auto 

Peças. A pesquisa neste setor envolveu um total de 778 indústrias paulistas, das quais 

345 eram de grande porte. Segundo a pesquisa, este foi o terceiro setor Gunto com 

Eletrônicos e Instrumentos Médicos) que respondeu afirmativamente à pergunta 
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"realizou inovação de processo entre 94-96" (depois de Caminhões, Automóveis, 

Escritório e Informática). 

%sim %sim 

total grandes 

REALIZOU INOVAÇÃO DE PROCESSO ENTRE 94-96? 33% 53% 

TEM INTENÇÃO DE INOVAR ENTRE 97 -99? 46% 53% 

REALIZOU INOVAÇÃO DE PRODUTO OU PROCESSO (94-96)? 41% 56% 

REALIZOU INOVAÇÃO DE PRODUTO E PROCESSO (94-96)? 27% 44% 

REALIZOU INOVAÇÃO APENAS DE PRODUTO (94-96)? 8% 4% 

Figura 41- Resultados da pesquisa PAEP sobre Realização de Inovação e Intenção de Inovação 
no setor de autopeças -Fonte: SEADE (1997) 

Observando-se as questões relativas às fontes de inovações no setor, tem-se um 

resultado que indica que as principais fontes são: os Clientes, em seguida o 

:pepartamento de Pesquisa e Desenvolvimento, depois Fornecedores e Competidores em 

nível semelhante. 

A pesquisa verificou também a adoção de alguns procedimentos que estão 

relacionados com as mudanças apresentadas: 

ADOTOU ALGUM DOS PROCEDIMENTOS ENTRE 94 E 96 
%sim 

Total 

!REDUÇÃO DO No DE FORNECEDORES 27% 

rrnRCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS 13% 

!NOVOS MÉTODOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 77% 

Figura 42- Resultados da pesquisa PAEP sobre Procedimentos adotados 
no setor de autopeças -Fonte: SEADE (1997) 

%sim 

Grandes 

33% 

21% 

93% 

Como pode ser observado, destaca-se, entre os itens acima, a adoção de novos 

métodos de organização do trabalho, que apesar de um tanto genérico, confirma a 

intensidade das mudanças organizacionais. Entre os itens da P AEP, merecem destaque 

também os resultados relativos ao uso de algumas técnicas que já foram mencionadas 

anteriormente e que tiveram, na maior parte dos casos, um aumento de sua aplicação no 

setor de autopeças. 
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COM RELAÇÃO AOS SEGUINTES 
TODAS GRANDES 

PROGRAMAS/TÉCNICAS Usava em Usava em 
Crescim. 

Usava em Usava em 
Crescim. 1994 1996 1994 1996 

GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL 25% 39% 14% 34% 61% 

CONTROLE ESTA TIS TI CO 
29% 41% 11% 46% 60% DE PROCESSO 

J UST-IN-TIME INTERNO 15% 25% 9% 26% 39% 

JUST-IN-TIME EXTERNO 6% 14% 8% 13% 23% 

GRUPO DE MELHORIA 10% 19% 10% 16% 38% 

REARRANJO EM CÉLULAS 19% 30%. 11 o/o 30% 49% 

MINIFÁBRICAS 7% 11% 3% 10% 17% 

ENGENHARIA SIMULTÂNEA 9% 8% -1 o/o 16% 16% 

Figura 43- Resultados da pesquisa PAEP sobre Adoção de Programas no setor de autopeças 
Fonte: SEADE (1997) 

28% 

14% 

13% 

10% 

22% 

19% 

7% 

0% 

Em análise do setor metal-mecânico, FLEURY (1989) identifica quatro novas 

técnicas organizacionais associadas ao novo padrão de Organização da Produção, a 

saber: programas de qualidade, tecnologia de grupo, manufatura celular e o Just-in

Time. 

Segundo RACHID (1994), pesquisas realizadas por Gitahy e Rabelo, em 18 

empresas de autopeças no estado de São Paulo, em 1990, identificaram a importância da 

introdução de técnicas do 'modelo japonês' nestas empresas para elas continuarem 

fornecendo às montadores. O JIT também havia se tornado um fator essencial de 

competitividade, uma vez que as montadoras procuravam cada vez mais agilizar o 

fornecimento. Segundo os autores a área de qualidade foi a que mais se destacou, 

mostrando uma grande evolução. Todas as empresas tinham o CEP, embora em 

diferentes fases de implantação. 

Estudo de Elenice LEITE ( 1992) em 40 empresas metal mecânicas no primeiro 

semestre de 1990, 39 haviam adotado novas tecnologias, sendo que 36 haviam 

introduzido inovações organizacionais. 

Outro estudo, desenvolvido pelo BNDES/CNIISEBRAE, sobre Qualidade e 

Produtividade na Indústria Brasileira, em 1996, revela que há um considerável 

crescimento na incorporação de novas técnicas quando de trata de empresas de maior 

porte. 



Gestão da Qualidade Total 
Trabalho em Grupo 
IS09000 

Pequeno% 
25 

nT 
CEP 
CAD 
CAM 

Porte: Pequeno: de 20 a 99 empregados 
Médio: de 1 00 a 499 empregados 
Grande: mais de 500 empregados 

29 
10 
21 
21 
12 
] 1 

Médio% 
31 
37 
20 
28 
29 
32 
24 

Grande% 
58 
60 
48 
41 
49 
50 
35 

Figura 44 -Uso de Técnicas, Métodos e Programas de Gestão da Produção 
segundo o porte das Empresas -Fonte: BNDES/CNIISEBRAE ( 1996) 
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Observa-se através destes resultados a alta adoção de programas de qualidade 

total, e mais uma vez se verifica a maior intensidade das mudanças nas 'empresas de 

grande porte. 

São, portanto, várias pesquisas mostrando dados sobre mudanças 

organizacionais no setor automobilístico e de autopeças, mesmo antes de 1990, quando 

ocorre a abertura econômica no país. Por outro lado, nas entrevistas em empresas 

identificou-se invariavelmente um quadro nítido de mudanças. 

2.4.1. Sobre o trabalhador da indústria automobilística/autopeças 

Segundo Elenice LEITE (1992) a introdução de novas tecnologias de forma têm 

causado um impacto sobre o perfil dos trabalhadores envolvidos. Os req~isitos relativos 

a atitudes, habilidades e conhecimentos práticos e teóricos, formais ou não, estão se 

tomando mais elevados. 

Por sua vez, estudo realizado por CONSONI (1998) sobre a estrutura do 

emprego na indústria automobilística brasileira identifica uma dinâmica de emprego 

diferenciada entre montadoras e empresas de autopeças, o que a leva a falar em dois 

regimes distintos entre os segmentos do setor automotivo. Para ela, se as montadoras 

parecem incorporar, com maior consistência, políticas que promovem a modernização, 

afastando-se dos padrões tradicionais de emprego que prevaleceram na década de 80, 

nas empresas de autopeças tais iniciativas parecem ser graduais. 

Com relação às categorias ocupacionais, a autora identificou uma redução 

acentuada entre os inspetores de qualidade, supervisores e trabalhadores de produção 
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não qualificados (trabalhadores braçais em geral), o que sugere uma maior 

intensificação no processo de reestruturação. Por outro lado, foi observada também 

persistência acentuada de trabalhadores serniqualificados (ocupações tradicionais do 

setor) em montadoras e empresas de autopeças. Este fato levou a autora a considerar 

que ocorre uma difusão relativamente baixa de sistemas automatizados de produção e 

também de que as novas formas organizacionais não romperam com a classificação 

formal de ocupações, reforçando a divisão de trabalho, que, no conjunto, é semelhante 

aos padrões da década de 80. 

Mas as hipóteses do trabalho de CONSONI ( 1998) são de que há uma relativa 

permanência nas características da estrutura ocupacional do emprego nos anos 90, que 

pouco diferem do padrão que prevaleceu na década de 80, e de uma tendência de 

elevação da escolaridade da força de trabalho. E sua conclusão é de que a reestruturação 

produtiva em curso nas empresas brasileiras atingiu um grau de disseminação suficiente 

para acarretar mudanças estruturais no emprego industrial. Porém, a introdução de 

inovações tecnológicas e organizacionais tem sido gradual e a proposta de 

'modernização sistêrnica' tem se mostrado mais como uma preocupação do que uma 

realidade, uma vez que as iniciativas reestruturantes têm sido seletivas e localizadas, 

concentrando-se em setores estratégicos (CONSONI, 1998, p. 61). 

Para RACHID (1994, p. 56), o novo tipo de força de trabalho demandada 

normalmente não se encontra facilmente disponível no mercado de trabalho. Os 

diversos autores que estudam a introdução de novas tecnologias no Brasil apontam a 

deficiência da formação da mão-de-obra existente para lidar com as novas tecnologias. 

A necessidade de retreinamento já havia se iniciado com a introdução da automação, 

mas enquanto em muitos casos os treinamentos de operadores para trabalharem com 

novos equipamentos só ocorrem no próprio local de trabalho, nos treinamentos para as 

novas técnicas organizacionais há um grande envolvimento da mão-de-obra direta. 

A autora acrescenta ainda. que se torna também importante a introdução de 

polítícas de estabilização da mão-de-obra, não só devido à necessidade de maior 

confiança, mas também devido aos investimentos em treinamentos e às dificuldades 

para contratar operários já treinados com os novos requisitados. 
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2.5. Síntese das Mudanças na Cadeia Física de Valor 

Na seção 2.3 foram apresentadas as propostas de mudança selecionadas neste 

estudo, a partir da pesquisa bibliográfica sobre mudanças organizacionais e também na 

pesquisa de campo. Em vários pontos do trabalho foi destacada a questão de que 

existem aspectos comuns às diversas propostas, podendo-se tratar do processo de 

mudança num nível geral. Assim, tem-se de um lado uma série de propostas distintas, 

com focos específicos, mas ao mesmo tempo características presentes diretamente ou 

indiretamente na maioria delas. 

A pesquisa bibliográfica sobre as mudanças organizacionais procurou 

contemplar o maior número de propostas e teorias, sempre levando em conta sua 

importância no meio acadêmico e empresarial. É importante enfatizar a intenção de não 

se privilegiar ou defender qualquer corrente. Busca-se analisar a essência das medidas e 

características de cada uma e a partir desta análise conjunta conseguir elaborar uma 

compilação abrangente, que considere similaridades e diferenças. Mas é unânime entre 

as propostas a busca de flexibilidade, a menor rigidez hierárquica, o novo perfil do 

empregado já descrito, etc. 

Por outro lado, este ambiente de transição dá margem para o surgimento de 

propostas redundantes, diferentes 'roupagens' ou apelos, com caráter às vezes 

oportunista, já que oferecem um receituário para mudança organizacional que nem 

sempre deixa claro o esforço total envolvido. Esse fenômeno poderia ser atribuído aos 

interesses de consultores, editores e escritores, que buscam espaço no mercado. Porém, 

deve-se considerar também que as diferentes roupagens utilizadas, buscando a mudança, 

podem trazer um resultado positivo, mesmo sendo variação ou uma parte de outra 

proposta. 

Nesta seção, apresenta-se um conjunto de características consideradas centrais 

no estudo das mudanças organizacionais realizado neste trabalho, subdivididas entre os 

cinco grupamentos originalmente definidos nele: Relacionamento com Fornecedor, 

Produção, Relacionamento com Cliente, Desenvolvimento de Produto e Itens Gerais. 

Estão sendo consideradas as mudanças no nível da Cadeia Física de Valor, e procura-se 

identificar as principais mudanças, ou características inovadoras, presentes nas 

propostas estudadas em cada um destes grupamentos. 

Esta relação de itens é resultado de refinamentos da análise das mudanças 

organizacionais, buscando-se estabelecer um conjunto sucinto de itens. Este conjunto é 
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utilizado no protocolo do estudo de casos, cuja evolução é descrita no próximo capítulo, 

que trata da metodologia de pesquisa utilizada no trabalho. O resultado aqui apresentado 

consiste na versão final da relação, a qual foi obtida inicialmente a partir do 

levantamento das propostas teóricas estudadas. Conforme está descrito na seção 3.5. -

Evolução do Protocolo de Investigação, o número de itens passou de 26 para os 17 que 

constam nesta versão final. 

A síntese de mudanças pode ser considerada também um produto importante 

desta pesquisa, visto que sua elaboração é resultado de um processo que busca 

selecionar itens essenciais através de uma combinação de análise teórica com o 

exercício da aplicação desta relação na pesquisa de. campo. 

Relacionamento com Fornecedor 

1. Relação de parceria/colaboração 

2. Menor número de fornecedores/contratos longos 

3. Sistema Just-in-Time com fornecedor 

Produção 

4. Produção puxada, mínimo estoque 

5. Maior qualidade do produto 

6. Facilidade de troca de mix 

7. Menor Lead Time de Fabricação 

Relacionamento com cliente 

8. Abordagem ativa 

9. Comprador integrado ao processo de produção 

1 O. Relacionamento de longo prazo 

Desenvolvimento de Produto 

1 1. Desenvolvimento Simultâneo 

12. Participação do fornecedor desde o início 

Itens Gerais 

13. Trabalho em equipe 

14. Polivalência e autonomia 

15. Metas e falhas compartilhadas por todos 

16. Menor número de funcionários 

17. Menos níveis hierárquicos 

Tabela 3 -Itens de mudança selecionados neste trabalho 
a partir da pesquisa teórica sobre mudança organizacional. 
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Os grupamentos adotados neste trabalho podem ser considerados partes da 

Cadeia Física de Valor, conceito que foi discutido na seção 1.1.2. A partir das 

representações desta cadeia, feitas por RA YPORT e SVIOKLA (1995) e PORTER 

(1996), que estão reproduzidas respectivamente nas Figuras 2 (p. 13) e 3 (p. 14), foi 

criada a representação a seguir, que visa associar os grupamentos da Cadeia Física com 

módulos de SI. Esta representação, juntamente com os itens de mudança identificados 

acima para cada um dos grupamentos, consiste na base para o questionamento realizado 

neste estudo. 

Cadeia física de Valor 

Sistema de Informações(m dulos) 

Vendas 1, CRM 
Compras 

CAD/CAM 

Produr,ão 

I: Logístta li; 
Dataminhg I Sistema; de 

: Conhecim~to 

EDI 

Figura 45- Cadeia Física de Valor e Sistemas de Informações 

Deve-se observar, porém, que dois grupamentos identificados no levantamento 

teórico, o Relacionamento com o Cliente e Desenvolvimento de Produto, não foram 

incluídos nos resultados da pesquisa de campo. Com relação aos Itens Gerais, apenas 

alguns resultados são comentados na discussão final. Ou seja, apesar do roteiro de 

entrevistas, que será apresentado no próximo capítulo, ter contemplado a Cadeia de 

Valor como um todo, os resultados do estudo de casos concentraram-se basicamente no 

Relacionamento com Fornecedor e na Produção. Os itens do Relacionamento com 

Cliente não foram nem mesmo questionados nas entrevistas definitivas, pelo fato dos 

principais clientes das empresas pesquisadas serem as montadoras de automóveis, o que 

implica num número relativamente pequeno e estável de relações. A eliminação do 

Relacionamento com Cliente visou também simplificar a coleta de informações na 

pesquisa de campo. 
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Para o grupamento Desenvolvimento de Produtos, por sua vez, a eliminação 

ocorreu posteriormente à coleta das informações nas empresas. Pode-se considerar que 

ela também foi decorrência indireta do fato de se tratar de empresas do setor de 

autopeças. A análise dos resultados não apresentou coerência no conjunto das empresas, 

e este resultado visivelmente esteve associado ao fato das plantas pesquisadas terem 

pouca atividade de desenvolvimento de produto. Conforme se identificou, tanto na 

pesquisa de campo como na pesquisa teórica, as atividades de Desenvolvimento de 

Produto são normalmente realizadas nas empresas montadoras. Quando elas ocorrem 

nas autopeças, e estas são multinacionais, elas são realizadas predominantemente nas 

matrizes, nos países de origem. Segundo um entrevistado, as atividades que porventura 

ocorrem nas autopeças são de desenvolvimento de processos, voltadas para possíveis 

adaptações à planta. 

Apesar das ressalvas feitas quanto à aplicação dos grupamentos Relacionamento 

com Cliente e Desenvolvimento de Produto na pesquisa de campo definitiva deste 

trabalho, que são decorrentes tanto das características do setor como da necessidade de 

simplificação do roteiro de entrevistas, eles fazem parte da estrutura conceitual 

construída para esta pesquisa, que pode ser avaliada num primeiro momento de 

qualquer pesquisa que se realize a partir desta estrutura. 

Um quinto grupamento foi avaliado na montagem da estrutura conceitual da 

pesquisa. Trata-se do grupamento 'Áreas de Apoio', que estaria associado com as 

atividades auxiliares apresentadas na Cadeia de Valor de PORTER (Figura 3, p. 14)

basicamente Recursos Humanos, e Gerenciamento (que incluem serviços financeiros e 

contabilidade), os quais possuem módulos de SI associados. Chegou-se a utilizar este 

grupamento nas etapas iniciais do trabalho (entrevistas-piloto), porém, mais uma vez, 

foi considerada a necessidade de simplificação para sua eliminação. Os itens de 

mudança considerados neste grupamento, nesta ocasião, foram: 'menor número de 

indiretos' e 'tarefas incorporadas pelas áreas produtivas'. Além da necessidade de 

simplificação, foi considerado também que estes tópicos, numa certa medida, estão 

contemplados nos Itens Gerais, principalmente no item 'Menos Níveis Hierárquicos'. 

Mas é possível e interessante em outras situações de investigação se considerar o 

grupamento Áreas de Apoio. 

Os itens de mudança, portanto, serviram como base para uma das etapas do 

roteiro de entrevistas da pesquisa de campo. Foram feitas avaliações da ocorrência de 

cada item nas empresas estudadas individualmente, e, a partir disso, foi avaliada a 
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mudança organizacional por grupamento. No caso do Relacionamento com Fornecedor, 

não foi incluído o item Menor Número de Fornecedores na avaliação do grupamento 

como um todo. Isto ocorreu devido à percepção de uma heterogeneidade entre as 

empresas, com relação à importância deste item. Além disso, este item tem uma menor 

inter-relação com a implantação de SI. Assim, sob o ponto de vista do Relacionamento 

com Fornecedor, entendeu-se que os itens Relação de Parceria/Colaboração, e JIT com 

Fornecedor são mais representativos. Mesmo assim, o item foi considerado importante e 

permaneceu na relação definitiva 'dos itens de mudança, sendo tratado de forma 

individual. 
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Capítulo 3 - Metodologia de Pesquisa 

A pesquisa de campo deste trabalho é de natureza qualitativa, com a utilização 

do método de estudo de casos múltiplos. Segundo GODOY ( 1995a), a pesquisa 

qualitativa não parte de hipóteses estabelecidas a priori, mas sim de questões ou focos 

de interesse amplos. No caso deste trabalho, o foco consiste na observação de relações 

entre implantação de Sistemas de Informações e mudança organizacional. Quer-se 

identificar a possibilidade da implantação de SI funcionar como alavanca no processo 

de mudança, dentro do conjunto de medidas compreendidas neste processo. Conforme 

já anteriormente colocado, foram considerados dois enfoques referenciais no processo 

de mudança organizacional, sendo o enfoque tecnológico aquele em que ocorre ênfase 

na implantação de SI na mudança, e o enfoque organizacional é aquele em que os SI são 

colocados de forma secundária. Procura-se identificar a ocorrência • destes dois 

diferentes enfoques na pesquisa de campo. 

Sabe-se, porém, que existe uma região cinzenta no que se refere à utilização dos 

dois enfoques, quando se considera um processo de mudança. Ou seja, na mJ,ldança 

podem se misturar os dois enfoques, como foi mencionado diversas vezes 

anteriormente. Apesar disto, neste trabalho busca-se identificar a ocorrência de ênfase 

nos diferentes enfoques, avaliando-se condições em que foram utilizados e resultados. 

Ainda há poucos estudos nesta área, e pretende-se lançar alguns elementos que 

contribuam para o estudo do tema. 

Algumas outras características da pesquisa qualitativa são apontadas por 

(GODOY, 1995a): o ambiente natural é a fonte direta de dados e o pesquisador é o 

instrumento de observação, seleção e análise dos dados; é uma pesquisa descritiva, em 

que os dados aparecem na forma de entrevistas, anotações, documentos, fotos e vídeos -

rejeitando a expressão quantitativa e numérica. 

Segundo YIN (1994) "o estudo de casos é um estudo empírico, que investiga um 

fenômeno atual dentro de seu contexto real, no qual as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente definidas e devem ser usadas várias fontes de evidência". 

Neste caso, consideramos o fenômeno a crescente necessidade e uso de Sistemas de 

Informações em nível corporativo, o contexto, a mudança organizacional. 

Algumas importantes características do estudo de caso são apresentadas por 

GODOY (1995b): 
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• O estudo se justifica quando os pesquisadores procuram responder a questões 

do tipo '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. 

• O pesquisador deverá estar aberto às suas descobertas, adotando um enfoque 

exploratório e descritivo. Mesmo que inicie o trabalho a partir de algum esquema 

teórico, deverá se manter alerta aos novos elementos ou dimensões que poderão surgir 

no decorrer do trabalho. 

• Tem como técnicas fundamentais a observação e a entrevista. 

• Produz relatórios que apresentam um estilo mais informal, narrativo, ilustrado 

com citações, exemplos e descrições fornecidos pelos sujeitos. 

• Ainda que os estudos de caso sejam, em essência, pesquisa de caráter 

qualitativo, podem comportar dados quantitativos (mas geralmente o tratamento 

estatístico não é sofisticado). 

3.1. A Pesquisa Qualitativa em SI 

Na área de Sistemas de Informações observa-se um importante movimento no 

sentido de utilizar o método de pesquisa qualitativa. MARKUS e LEE ( 1999) 

promoveram uma chamada especial de trabalhos de pesquisa intensiva em Sistemas de 

Informações, que usem métodos qualitativos, interpretativos e estudos de casos - para 

estudar Tecnologia de Informação. Os autores colocam que o objetivo da chamada é 

promover a pesquisa intensiva, através da publicação de estudos empíricos, que podem 

servir como modelos ('exemplares') de como fazer tal pesquisa, e isto ilustrará o critério 

pelo qual esta pesquisa pode ser julgada. Eles assumem que o que é normalmente 

categorizado como 'pesquisa qualitativa' ou 'pesquisa interpretativa' não é um método, 

mas muitos métodos, cada qual com seu critério apropriado e diferenciado de avaliação. 

Por exemplo, os autores afirmam que . a estratégia de pesquisa de estudo de caso 

positivista descrita em YIN (1994) difere dramaticamente da de LEE (1989), em 

pressuposições, procedimentos de pesquisa, argumentos de generalização e na forma de 

escrever o relatório de pesquisa. Finalmente, para designar esta variedade de métodos 

que são comumente chamados 'pesquisa qualitativa', MARKUS e LEE (1999) adotam 

o termo 'pesquisa intensiva'. 
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KLEIN e MYERS ( 1999) classificam a pesquisa de estudo de caso segundo três 

tipos: positivista (YIN, 1994), interpretativa (W ALSHAM, 1993) ou crítica, e 

consideram que a pesquisa é positivista se existe evidência de proposições formais, 

medidas quantificáveis de variáveis, teste de hipótese e desenho de inferências sobre um 

fenômeno. Na pesquisa interpretativa, segundo eles, o conhecimento da realidade é 

obtido apenas através de construções sociais como linguagem, conscientização, 

significados compartilhados, documentos, ferramentas e outros artefatos. O foco é na 

complexidade da formação do sentido humano quando a situação emerge. Finalmente, a , .. , .. 

pesquisa crítica consiste em crítica social, quando as condições restritivas e alienantes 

do status quo são quebradas. 

Em artigo sobre o paradigma interpretativo, RODRIGUES Filho et al (1999) 

afirmam que a pesquisa atual é dominada pelos enfoques positivistas, sendo a 

perspectiva funcionalista a corrente do pensamento positivista mais expressa na 

pesquisa social. O autor apresenta quatro paradigmas identificados no contexto da 

pesquisa organizacional e social. E, apesar de se tratar de perspectivas do campo da 

teoria organizacional, eles representariam, com algumas modificações, os enfoques 

utilizados no desenvolvimento de Sistemas de Informações. Estes paradigmas estariam 

baseados em duas perspectivas filosóficas polares nas ciências sociais ( objetivista

subjetivista) e as teorias sociais de regulação de mudança radical. 

Pode-se representar os paradigmas apresentados por RODRIGUES Filho et al 

(1999) a partir do seguinte esquema, que considera as polaridades de duas perspectivas 

filosóficas das ciências sociais. 

Perspectiva Filosófica: Conhecimento do Mundo Social é concebido como: 

Objetivista-Subjetivista Objetivo (1) Subjetivo (2) 

Visão em termos de ordem-conflito 
Ordem (3) Conflito ( 4) 
(Teoria da Regulação) (Teoria da Mudança Radical) 

Figura 46- Paradigmas identificados no contexto da Pesquisa Organizacional e Social, 
segundo RODRIGUES Filho et al (1999) 

Os paradigmas identificados pelo autor podem ser sintetizados da seguinte 

forma: 

Funcionalista- combina ciência objetivista com uma teoria da regulação da sociedade. 

Procura examinar regularidades e relações que levam a generalizações. (1)-(3) 

Interpretativo - subjetivista (as pessoas constróem e mantêm simbólica e socialmente 

suas próprias realidades), mantendo a preocupação com a regulação social. (2)-(3) 
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Estruturalista Radical (marxista) - filosofia objetivista com a teoria de mudança 

radical. (1 )-( 4) 

Humanista Radical (crítica)- filosofia subjetivista com teoria da mudança radical. (2)

(4) 

O método de estudo de caso, portanto, poderia ser utilizado com um enfoque 

funcionalista (positivista) ou interpretativo. Mas, dentro da própria linha positivista, 

tem-se as diferenças significativas já apontadas entre YIN (1994) e LEE (1989). 

Neste estudo, o enfoque utilizado é interpretativo, à medida que se buscou, 

através das entrevistas e coleta de outros materiais, observar como se constrói e se 

mantém simbolicamente a mudança organizac.ional, sob o ponto de vista dos 

participantes do processo. Além disso, durante a pesquisa, a postura adotada é de 

abertura a novos elementos que venham surgir no trabalho de campo. 

3.2. Utilização de um Protocolo de Investigação 

Ainda que se utilize a abordagem interpretativa, este trabalho adota um roteiro 

para condução do processo de investigação, a partir do delineamento sugerido em 

DONAIRE (1997), a partir de YIN (1994). A base de delineamento mais rigorosa e 

metodológica busca maximizar os aspectos de qualidade que devem acompanhar 

qualquer método de pesquisa: validade e corifiabilidade. 

Utilizando os cinco componentes do delineamento da pesquisa, propostos por 

YIN, neste caso, de maneira sintética, tem-se: 

1 - As questões do estudo: a relação entre implantação de SI e mudança 

organizacional. 

2 - Suas proposições: em princípio não são feitas proposições, como se sugere 

num estudo interpretativo. Não há elementos que levem ao levantamento de hipóteses 

do tipo causa-efeito. Porém, procura-se observar o processo de mudança na 

organização, os projetos desenvolvidos, com um foco na implantação de SI, buscando 

identificar a relevância deste instrumento no processo. 

3 - Suas unidades de análise - os casos selecionados, da forma que será descrita 

mais adiante. 

4- A lógica que liga os dados às proposições e o critério para interpretação dos 

resultados- os dados obtidos das entrevistas, cuja estrutura é comum em todos os casos, 

permitem análise comparativa. 
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Com isso se consegue: 

Validade - uso de múltiplas fontes de evidência e fazer construção de explicações a 

partir dos dados. 

Confiabilidade - uso da lógica de reaplicação através de múltiplos casos, uso de 

protocolo de estudo e desenvolvimento de uma base de dados. 

Segundo DONAIRE ( 1997), "a utilização de um protocolo para o estudo de 

casos constitui numa peça fundamental que transcende seu papel de coleta dos dados. O 

protocolo contém, além do conteúdo comum de um instrumento de coleta, o 

procedimento e as regras que serão utilizadas durante sua utilização". O protocolo deve 

incluir as seguintes seções: 

a) Visão sobre o projeto do estudo de caso: objetivos recursos, pessoal envolvido, 

resultados esperados e leituras relevantes sobre o assunto. 

b) Procedimentos de campo: credenciais e acesso aos locais de pesquisa e 

informações gerais de como se proceder. 

c) Questões do estudo de casos: identificando quais as questões relevantes o 

pesquisador deve efetuar e quais as fontes de informações potenciais para 

responder a cada uma delas. 

d) Guias para o relatório de estudo: esboço e formato do relatório, que deve ser 

feito para cada caso, em concomitância com a coleta de dados. 

3.3. A Abordagem do Contextualismo 

Como se viu, o protocolo deverá contemplar as questões básicas a serem 

levantadas nos casos, a subdivisão das áreas estudadas e a seqüência do estudo. Com 

relação a estes dois últimos aspectos, foi utilizada a abordagem metodológica do 

'contextualismo', conforme apresentado no estudo de W ALSHAM e W AEMA (1994) 

sobre estratégia de Sistemas de Informações em organizações. A estrutura teórica usada 

para analisar o estudo daquele caso tem um foco no entendimento dos processos 

estratégicos de SI em seu contexto, e provém de um número de fontes, particularmente 

do trabalho de mudança organizacional e gerenciamento estratégico. 

A característica chave da abordagem é considerar três elementos dos programas 

de mudança organizacional: conteúdo, contexto e processo. 

Para este estudo, o conteúdo é o processo de implementação de sistemas, que 

também pode ser visto como um aspecto do contexto. A implementação de SI consiste 
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na substituição ou alteração de módulos de sistemas. O segundo elemento seria o 

contexto no qual a implantação de sistemas acontece, o ambiente da organização. 

A teoria do contextualismo enfatiza a importância de contextos multi-níveis, 

incluindo não apenas a organização, mas contextos setoriais e nacionais (W ALSHAM e 

W AEMA, 1994). O elemento 'contexto organizacional' é enriquecido e tornado mais 

específico ao domínio dos Sistemas de Informações através do conceito de trabalho em 

'modelos em teia' (web models). Os 'modelos em teia' estabelecem fronteiras em torno 

de um sistema de computador em foco e examina como seu uso depende de um 

contexto de ações sociais complexo. 

A explanação sobre o processo, proposta pelos autores, requer um modelo de 

ambiente humano, embasando a pesquisa. A ligação entre o contexto e o processo é 

vista no contextualismo como um aspecto crucial da análise. O modelo utilizado por 

W ALSHAM e W AEMA (1994) leva em conta as perspectivas culturais e políticas. O 

conceito de cultura utilizado é aquele que entende a cultura como um significado 

compartilhado - "a perspectiva cultural utilizada no estudo (de W ALSHAM e 

W AEMA), olha aspectos do conteúdo e contexto sendo usados na criação de sentido, e, 

além disso, mantendo ou alterando tais contextos de significado". 

O principal método de coleta de dados utilizado pelos autores foi o de entrevistas 

em profundidade, com um conjunto de participantes organizacionais. Muitos foram 

entrevistados várias vezes, durante o período, a fim de monitorar o processo e a seleção 

das pessoas entrevistadas. A abordagem seguida na escolha dos elementos do contexto 

foi a de taken into account (aqueles considerados importantes), baseada em KLING 

(1987, p. 319). Todos os entrevistados são perguntados sobre quem mais é interessante 

entrevistar, e o processo de entrevista termina apenas quando todos eles tivessem sido 

entrevistados, pelo menos uma vez. 

No processo conduzido na pesquisa de W ALSHAM e W AEMA, todas as 

entrevistas foram formatadas para cada pessoa em particular, enfocando suas 

percepções sobre o que aconteceu e por que; como as decisões e ações influenciaram e 

solucionaram os conflitos; qual a influência dos vários aspectos do contexto na 

formação e implementação da estratégia de SI; qual o papel particular do entrevistado, 

atitude, motivações; e quais as conseqüências de ações anteriores em termos de 

mudança organizacional e ações futuras. Outras fontes de dados incluem evidências 

documentais de fontes primárias e secundárias (W ALSHAM e W AEMA, 1994). 
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Neste trabalho, foi estabelecido o protocolo para realização das entrevistas do 

estudo de casos, e o levantamento foi realizado de acordo com o modelo no 

contextualismo. DONAIRE (1997) sugere que seja realizado um estudo de caso piloto, 

que visa produzir o refinamento do plano de coleta de dados. 

3.4. Critérios para seleção das Empresas e Entrevistados 

Para uma empresa estar apta a fazer parte dos casos estudados neste trabalho 

existiria uma única condição: ser identificável a ocorrência de um processo de mudança 

organizacional no período recente (entre 5 e 10 anos). Não foram adotadas medidas (ou 

indicadores) da intensidade deste processo de mudança. A identificação do processo de 

mudança nas empresas foi feita a partir da interpretação das entrevistas, e também se 

utilizou a literatura sobre mudanças organizacionais voltadas para ó setor específico das 

empresas pesquisadas, quando este foi definido. Segundo MATTAR (1999, p. 85) "não 

existem regras para a escolha dos casos pesquisáveis. A experiência indica que alguns 

tipos são mais adequados que outros: casos que reflitam comportamentos extremados, 

casos que reflitam mudanças (particularmente mudanças abruptas), e casos em que 

houve exposições a determinadas condições". 

Para este estudo, seriam casos extremados aqueles em que se identificasse alta 

intensidade de mudança organizacional e também empresas que, reconhecidamente, 

utilizaram TI como elemento provocador da mudança. Mas, o critério principal de 

escolha foi o de conveniência (SELLTIZ et al, 1965), isto é, foram estudadas 

organizações que apresentaram condições e motivação para a realização da pesquisa. 

Para verificar o nível de mudança nas . empresas pesquisadas foram utilizados alguns 

indicadores, tais como variação no número de funcionários, variação no volume de 

produção e giro de estoques, analisados em conjunto. A identificação da ocorrência do 

processo de mudança foi feita através do contato inicial e das próprias entrevistas. Um 

dos casos estudados (Empresa A) teve sua experiência descrita em uma importante 

publicação técnica sobre a implantação das técnicas japonesas. 

O estabelecimento das áreas e pessoas participantes em cada caso também 

obedeceu ao critério de conveniência, porém algumas condições foram consideradas 

necessárias. Tomou-se como base o modelo da Cadeia Física de Valor. A abordagem 

nas empresas estudadas em primeiro lugar procurou identificar gerentes que tivessem 

conhecimento e participação nas transformações, sendo este intuito explicitado no 

planejamento das entrevistas, no contato inicial com a empresa. Observou-se que os 
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indicados predominantemente fizeram parte das áreas de Produção, Logística e 

Qualidade. Em metade dos casos estudados, foi entrevistado também um gerente da área 

de TI. Quase 100% dos profissionais entrevistados trabalhava na empresa há mais de 

cinco anos, e todos se consideraram aptos a tratar do assunto que lhes era proposto. 

3.5. Evolução do Protocolo de Investigação 

O protocolo proposto inicialmente para pesquisa de campo sofreu alterações, a 

partir da realização das duas entrevistas-piloto, conforme mostra o diagrama a seguir: 

Figura 47 -Representação da evolução do roteiro de entrevistas utilizado no estudo de casos 

O roteiro de entrevistas inicial está apresentado no ANEXO 1. Este roteiro foi 

utilizado na realização da primeira entrevista teste, . ou entrevista-piloto. O intuito 

principal das entrevistas-piloto era se avaliar a reação dos entrevistados, a partir dos 

questionamentos feitos, principalmente seu entendimento com a relação à questão 

central proposta por esta investigação. Também se buscava avaliar a aplicação do 

roteiro sob o ponto de vista operacional - duração das entrevistas e envolvimento do 

entrevistado. 

Deve ser mencionado que, mesmo após o estabelecimento do roteiro definitivo, 

ainda houve urna alteração no mesmo, quando foi realizado o estudo na segunda 

empresa que fez parte da pesquisa. Esta alteração está descrita mais adiante. 

O roteiro de entrevista, em todas as suas versões, é composto por três etapas: 

A Etapa 1 - consiste na obtenção das características básicas da organização 

estudada e sua arquitetura de Sistemas de Informações. Não seriam informações 
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detalhadas, apenas informações consideradas essenciais sobre a empresa, e não foi 

estabelecido um roteiro rígido nesta etapa. Buscavam-se informações sobre linhas de 

produtos, características dos processos de fabricação, unidades existentes, 

características de fornecedores e clientes. Além disso, informações gerais sobre o 

conjunto de módulos de sistemas utilizados na empresa. Para a Etapa 1 do roteiro, 

utilizou-se, na maioria dos casos, também material fornecido pelos entrevistados 

(jornais, manuais, instruções) e principalmente informações contidas nas home-pages 

das empresas. 

A Etapa 2 - busca identificar os projetos de mudança considerados importantes 

pelos entrevistados, e a Etapa 3 - questiona a ocorrência dos itens de mudanças 

identificados na seção Síntese das Mudanças (página 148). Mas houve alterações no 

formato destas etapas do roteiro inicial, conforme será descrito a seguir. 

3.5.1. As Entrevistas-Piloto 

A primeira empresa em que foi realizada a entrevista, a Empresa-Piloto 1, foi 

uma indústria do setor químico-petroquímico, fabricante de fios têxteis e industriais, 

que possui um processo produtivo de natureza contínua, isto é, não realiza montagens. 

A segunda, foi uma empresa fabricante de equipamentos de pesagem e manuseio de 

materiais. 

Inicialmente, a condição necessária para se incluir uma empresa no estudo era 

que ela fosse uma empresa do ramo industrial, e em seguida decidiu-se concentrar os 

estudos de casos a um setor específico da indústria. 

O resultado das entrevistas na Empresa-Piloto 1 foi considerado satisfatório, 

porém foram feitas alterações importantes a partir de sua aplicação. Os entrevistados 

foram um Diretor de TI e em seguida o Líder do Projeto de implantação de ERP. Como 

se vê no roteiro de entrevista inicial - ANEXO 1, pressupunha-se, neste momento, 

entrevistar os principais executivos da empresa, nas áreas de negócio e TI. Porém, a 

partir dos primeiros contatos, considerou-se satisfatório realizar entrevistas com 

gerentes de nível médio, em primeiro lugar devido à dificuldade de se conseguir 

agendar com os executivos e também por se considerar que a identificação de no 

mínimo dois gerentes que vivenciaram o processo de mudança da organização seria 

adequada para os objetivos do trabalho. A identificação dos participantes, em cada 

empresa estudada, ocorreu a partir do contato inicial, sempre realizado com alguém de 

nível gerencial. Neste contato, a explicitação dos objetivos favoreceu a identificação, 
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por parte do entrevistado, dos possíveis participantes. Esta abordagem estaria baseada 

no 'modelo de teias', anteriormente citado. 

Na Etapa 2 do roteiro de entrevistas inicial, solicitava-se que o entrevistado 

mencionasse o principal projeto que ele considera de destaque no processo de mudança 

vivido pela empresa. A idéia inicial era se obter informações sobre este projeto num 

nível significativo de detalhe, conforme se vê na relação contida na Etapa 2 deste 

roteiro. 

A Etapa 3 do roteiro consiste na apresentação ao entrevistado dos itens de 

mudança selecionados neste trabalho, separados segundo as áreas ou grupamentos 

definidos anteriormente. A fim de proporcionar uma visão do escopo do trabalho ao 

entrevistado, o roteiro inicial incorporava uma figura (ver Figura 1, dentro da Etapa 3, 

ANEXO 1, p. 236), que visava ilustrar o foco na Cadeia Física de Valor, procurando 

associá-la com as áreas da empresa e com os possíveis módulos de Sistemas de 

Informações existentes. Todo o conjunto, representado na figura, está subdividido nos 

grupamentos principais da Cadeia de Valor adotados (Relacionamento com Fornecedor, 

Produção e Relacionamento com Cliente), além de se colocar também os grupamentos 

'Desenvolvimento de Produto', 'Itens Gerais', e ainda o grupamento 'Áreas de Apoio', 

que foi suprimido posteriormente, após a realização da Entrevista-Piloto 2, conforme 

será explicado mais adiante. Este grupamento contém dois itens de mudança: 'tarefas 

incorporadas pelas áreas de produção' e 'menor número de indiretos'. Estes itens foram 

identificados também a partir da pesquisa bibliográfica e da análise da Cadeia de Valor. 

O ponto de partida para a elaboração de toda representação esquemática contida 

na Etapa 3 do roteiro de entrevistas inicial foi a análise da Cadeia de Valor, apresentada 

na seção 1.1. deste trabalho, em conjunto com a leitura das propostas de mudança. 

Assim, foram identificados os itens de mudança segundo os grupamentos definidos. 

Como se pode ver na Etapa 3, ANEXO 1 , p. 236, na parte inferior da página, estão 

colocados os itens de mudança, que no roteiro inicial eram 26, e não estavam 

numerados. Os itens foram colocados relativamente alinhados com as áreas 

correspondentes na figura da Cadeia de Valor que está acima. 

As principais alterações efetuadas a partir da entrevista-piloto 1 foram colocadas 

no segundo roteiro de entrevistas: 

• Foi definido que os estudos de casos estariam concentrados em uma planta 

.específica, no caso de empresas que possuíssem diferentes unidades produtivas. Esta 

definição visou facilitar a análise comparativa dos casos. Na verdade, o roteiro inicial 
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considerava 'empresas do setor industrial' como possíveis participantes da pesquisa, 

sem identificar propriamente a questão da delimitação de unidades dentro destas 

empresas. 

• Ao invés de se procurar identificar um principal projeto de mudança passou-se a 

questionar sobre quais os principais projetos ocorridos na empresa. A constatação de 

que os entrevistados apontavam para mais de um projeto levou à modificação do roteiro, 

considerando-se, então, múltiplos projetos. Como se vê no modelo apresentado no 

ANEXO 1, Etapa 2, p. 235, no roteiro :inicial, são solicitadas diversas informações sobre 

o projeto principal. Estas informações passaram a não ser solicitadas de forma 

sistemática, visto que se tornaria bastante extensa a entrevista, além de que o 

entrevistado poderia não ter as informações sobre cada projeto neste nível de detalhe. 

Porém, para cada projeto buscou-se obter sua caracterização, partindo da descrição 

espontânea do entrevistado, e solicitando algumas informações principais, como 

duração, uso de consultoria, envolvimento de funcionários e principalmente a questão 

da inter-relação do projeto com a implantação de SI. Foi avaliada a possibilidade de se 

solicitar a atribuição de notas para cada um dos projetos indicados pelos gerentes, nos 

mesmos moldes do que é feito para os itens de mudança, na Etapa 2 (ou seja, seriam 

atribuídas notas entre 1 e 5 para os quesitos: Importância do Projeto, Resultados 

Obtidos com o Projeto, e Importância dos SI para o Projeto). Mas a idéia não foi posta 

em prática, devido ao fato de que isto poderia tornar a entrevista mais complexa. 

Preferiu-se uma avaliação da importância da implantação de SI no projeto, a partir da 

descrição do mesmo. Portanto, com relação à Etapa 1, que trata dos projetos de 

mudança ocorridos na empresa, as entrevistas-testes demonstraram ser interessante 

considerar diversos projetos, com descrições menos detalhadas. Pode-se dizer que um 

importante subsídio oferecido por esta nova abordagem foi a possibilidade de 

espontaneamente serem indicados pelos gerentes, cada um separadamente, os projetos 

considerados relevantes. 

• Foi feita uma primeira redução no número de itens, de 26 para 22, os quais 

foram numerados. A redução, neste caso, ocorreu através da fusão de itens 

anteriormente separados. 

• Outro ponto que foi redefinido, a partir das entrevistas efetuadas na Empresa

Piloto 1, foi a atribuição de notas aos 'Itens Gerais'. No roteiro inicial, eles eram 

questionados individualmente, para cada um dos três grupamentos principais, 

Relacionamento com ·Fornecedor, Produção e Relacionamento com Cliente, conforme 
/· I . 

I 
; 
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se vê no ANEXO 1- Etapa 3. Já na primeira entrevista realizada, observou-se ser muito 

desgastante esta repetição, e passou-se a fazer a análise considerando-se as três áreas 

como um todo. A principal razão para se fazer o questionamento separadamente, para 

cada uma das três áreas, era identificar em que nível se considera principalmente o item 

'trabalho em equipe', o qual é inter-relacionado com outros itens. Ou seja, buscava-se 

questionar se a planta procura realizar o trabalho com equipes de funcionários, 

polivalentes, com autonomia, e que partilham metas e falhas, em nível de cada uma das 

sub-áreas, ou se isso ocorre abrangendo-se todas as três etapas. Para evitar o 

inconveniente do alto número de respostas, passou-se a utilizar uma única atribuição de 

notas a cada item dos 'Itens Gerais'. Buscando-se ter alguma percepção sobre a 

abrangência do trabalho em equipe, foi acrescentado, neste item específico, um 

questionamento sobre esta abrangência. Isso foi feito através da colocação de 

alternativas adiante do item, de modo que o entrevistado identificasse se o trabalho em 

equipe ocorria no nível global e/ou nos níveis de cada um dos grupamentos (ver a Etapa 

3 do ANEXO 2 - Item 17). Porém, de antemão deve-se mencionar que não foi possível, 

de uma maneira geral, captar a informação sobre Trabalho em Equipe neste nível, 

devido à extensão do roteiro de entrevista. 

Como se pode observar, a aplicação do roteiro de entrevistas inicial, de forma 

geral, revelou a necessidade de uma simplificação do mesmo, principalmente no que se 

refere à Etapa 3. Além disso, foi importante a consideração dos múltiplos projetos. 

O segundo roteiro de entrevista foi então utilizado na Empresa-Piloto 2, e, a partir 

disso, chegou-se ao formato definitivo do roteiro de entrevistas. Este segundo roteiro de 

entrevistas (ANEXO 2) pode ser considerado o resultado do esforço em se definir o 

instrumento para coleta de informações deste trabalho. O roteiro de entrevistas (ou 

protocolo) procura traduzir as questões propostas no estudo, incorporando os aspectos 

teóricos apresentados como base para o questionamento, e, ao mesmo tempo, buscando 

ser amigável, sob o ponto de vista do entrevistado. Mas este roteiro foi simplificado 

mais uma vez para aplicação nas empresas do setor de autopeças. A principal razão para 

esta simplificação foi buscar diminuir a quantidade de informações a serem fornecidas 

pelo entrevistado, reduzindo-se a duração e complexidade da entrevista. Ao mesmo 

tempo, entendeu-se que a perda causada ao conjunto dos resultados não seria 

significativa. 
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3.5.2. Escolha do Setor a ser Pesquisado 

A redefinição de maior importância feita a partir da aplicação do segundo roteiro 

de entrevistas é a que se refere ao universo de empresas estudadas. Inicialmente, seriam 

estudados casos de qualquer setor indu.strial. Porém, a partir da observação feita nas 

entrevistas-piloto, em conjunto com a análise das referências teóricas utilizadas sobre 

mudança organizacional (o conjunto das propostas apresentado na parte teórica deste 

trabalho), concluiu-se que seria conveniente estudar um conjunto de empresas que 

tivessem processo e produto similares. Adotando-se este critério, indiscutivelmente se 

teria uma análise mais eficaz dos resultados, visto que há menos variáveis a serem 

consideradas. A primeira empresa entrevistada, do setor químico, relevou, por exemplo, 

que não considera um objetivo seu a fabricação Just-in-Tirne. Já na pesquisa teórica, 

foram apresentados diversos argumentos de autores que afirmam ser este sistema 

'adequado a alguns tipos de empresas específicas. Por outro lado, os defensores da 

filosofia Lean afrrmam que ela é aplicável a qualquer tipo de empresa, e o JIT está 

sendo considerado, neste trabalho, um sinônimo da Proposta Enxuta ou Lean 

Production, conforme afirmação de SLACK et al (1996, p. 474), já mencionada na pág. 

36 deste trabalho. 

A partir do momento que se concluiu, após a realização das entrevistas-piloto, que 

seria mais adequado realizar o estudo num setor específico, foi escolhido o setor de 

autopeças. Existem indicações de ocorrência de um nível significativo de mudança neste 

setor, na última década, conforme já apresentado na seção 2.4. Além disso, o fato de 

existir um número significativo de empresas fabricantes de autopeças, de diferentes 

portes, no Estado de São Paulo, consiste em uma facilidade para realização da pesquisa. 

Conforme também foi apontado na seção 2.4, as técnicas japonesas tiveram importância 

significativa no processo de mudança nas empresas da cadeia automotiva. Como se viu 

na parte teórica, que trata das mudanças organizacionais, estas técnicas ocupam um 

lugar de destaque no elenco de mudanças identificadas neste trabalho. 

Mas, independente das características do mesmo, o simples fato de se terem 

empresas que atuam num mesmo setor já é um ponto favorável para a análise dos dados, 

porque uniformiza algumas condições e características. 

Um aspecto a ser ressaltado, porém, é que, mesmo fazendo parte de um único 

setor, ainda pode haver diferenças entre as empresas. Estas diferenças se referem, por 

exemplo, à complexidade e à variedade do produto, conceitos que foram abordados na 
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seção que trata da adequação do uso da Produção Enxuta (p. 46), e também sobre o 

nível de terceirização das atividades de manufatura utilizado pela empresa. As 

diferenças existentes neste sentido, entre os casos incluídos no Estudo Definitivo são 

apontadas nos resultados e sua identificação foi considerada um importante elemento 

para a análise e conclusões do trabalho. Deve-se considerar ainda, que numa mesma 

empresa pode haver linhas de produtos distintas, que apresentam características diversas 

quanto a estes elementos. 

A classificação apresentada por RACHID (1994, p. 6), a partir de HOFFMAN e 

KAPLINSKY ( 1988), para o setor de autopeças, é também útil para a análise das 

empresas pesquisadas neste trabalho: 

Classificação Componentes Características~Areas de Inovação 
Genéricos Porcas, parafusos, fechos. São usados em grandes quantidades, em 

várias indústrias. Permitem o uso de 
máquinas dedicadas e plantas com alta 
economia de escala. Não devem sofrer 
grandes mudanças nas tecnologias de 
produto ou de processo, mas devem ser 
alterados por mudanças na tecnologia de 
materiais para produção de automóveis. 

Volumosas, não Escapamentos, vidros, peças Normalmente de baixo conteúdo 
mecânicas estampadas, bancos, tanques de tecnológico, tanto em produto quanto em 

combustível, radiadores. processo. Alguns processos estão sendo 
inovados com a introdução de controles 
eletrônicos, que facilitam a flexibilização da 
automação. Outros vêm sofrendo mudanças 
no projeto e na tecnologia de materiais. 

Decorativos Cabos, maçanetas. Interruptores, Tendem a ter baixo conteúdo tecnológico, 
e de fiação elétrica frisos, estofamentos, velas, mas é possível que sejam bastante afetados 

limpadores de pára-brisa. pela introdução de sistemas de controle 
eletrônico na tecnologia de produto. 

Eletro-mecânico Carburadores, embreagem, Relativa complexidade tecnológica. Vem 
motores de arranque, sistemas sofrendo grandes mudanças na organização 
de ignição, freios, da produção, mesmo nos países em 
amortecedores, direção. desenvolvimento, com a introdução de 

sistemas flexíveis de manufatura. 
Tecnologias Motores, transmissões e caixas Normalmente têm um processo de produção 

Centrais de marcha. intensivo em trabalho1
• 

Os mais complexos tecnologicamente. 

Figura 48- Classificação do setor de autopeças, segundo HOFFMAN e KAPLINSKY (1988) 

As diferenças entre as empresas, ao longo da cadeia de valor automobilístico, 

são importantes como referência para a análise das empresas pesquisadas neste trabalho. 

Como se viu na seção 2.4., as empresas fabricantes de autopeças fornecedoras de 1 o 

1 São classificadas como indústrias de trabalho intensivo as que ocupam grande contingente de mão-de-obra e como 
indústrias de capital intensivo as que têm uma elevada taxa de investimento por pessoas empregada. 



166 

nível seriam aquelas com maior índice de mudanças organizacionais. Os casos 

estudados neste trabalho fazem parte deste grupo. 

3.5.3. O Roteiro Definitivo 

Assim, a aplicação do roteiro de entrevistas inicial na Empresa-Piloto 1 (2 

gerentes) e do segundo roteiro de entrevistas na Empresa-Piloto 2 (2 Gerentes), a título 

de teste, trouxe resultados importantes. Foi então elaborado o roteiro de entrevistas 

definitivo, que está apresentado, na íntegra, no ANEXO 3. Este roteiro foi utilizado nas 

empresas de autopeças pesquisadas, das quais cinco foram utilizadas na pesquisa. A 

seguir, está apresentada urna forma simplificada deste roteiro: 

Roteiro de Entrevistas Definitivo 

ETAPA 1 - Dados Gerais da Planta 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

I. Origem do Capital 

2. Fornecedor de Nível 
A porcentagem das vendas que são feitas para 
montadora. 

3. Classificação do Produto Principal Ver tabela na página I65 deste trabalho. 
(HOFFMAN e KAPLINSKY) 

4. Valor Agregado do Produto 
Relação aproximada entre o valor do conjunto (ou 
principal produto) e o veículo em que será usado. 
Estimativa do percentual das atividades de 

5. Nível de Terceirização de Atividades manufatura do conjunto que é realizada em 
terceiros. 
Estimativa do percentual das transações com 

6. Troca Eletrônica de Dados com Cliente clientes, que são realizadas de forma eletrônica 
(não inclui fax). 
Estimativa do percentual das transações com 

7. Troca Eletrônica de Dados com Fornecedores fornecedores· de material produtivo, que são 
realizadas de forma eletrônica (não inclui fax). 

8. TEMERP 

9. Variabilidade (ou variedade) do Produto 

10. Complexidade do Produto 
II. Variação de No de funcionários desde antes da 
mudança 
I2. Variação de volume de produção ou 
faturamento desde antes da mudança 
13. No Fornecedores (se possível variação) desde 
I990 
I4. Variação N° Clientes desde I990 
I5. Variação no Giro de Estoques ou Estoque em 
Processo desde I990 

Tabela 4 - Síntese das mformações coletadas na Etapa I do roteiro de entrevistas -
dados gerais da planta. 

ETAPA 2 -Identificação dos Projetos de Mudança importantes nos últimos dez anos e suas 
principais características. 
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ETAPA 3- Lista de mudanças organizacionais recentes- identificar as que foram implantadas 
na empresa, e a importância da implantação de Sistemas de Informações para consegui-las. 

Atribuir uma nota de 1 a 5 para cada um dos quesitos: 

A. Importância do Item; 
B. Satisfação com Resultados; 
C. Importância da implantação de SI. 

Importância 
Satisfação da 

Importância com 
Resultados Implantação 

de SI 

* RF-PR-RC: Relacionamento com Fornecedor, Produção e Relacionamento com Cliente 
Tabela 5 - Relação de Itens de mudança utilizados na Etapa 3 do roteiro de entrevistas. 

Como se pode ver, no roteiro definitivo, foram definidas algumas informações 

específicas na Etapa 1, que coleta dados gerais sobre a planta/organização. Estas 

informações foram utilizadas como referências básicas para caracterização da empresa e 

também de seu processo de mudança. São 15 características, cujas descrições se 

encontram no quadro, quando isto foi considerado necessário. As cinco últimas 

representam variações ocorridas em: número de funcionários, volume de produção ou 

faturamento, número de fornecedores, número de clientes e giro de estoques. Estes são 

alguns indicadores de transformações nas plantas estudadas. 

Duas das informações solicitadas na descrição da empresa (Etapa 1 -Tabela de 

Dados Gerais) merecem alguma explicação adicional. Trata-se dos itens 6 - Troca 

Eletrônica de Dados com Cliente e 7 - Troca Eletrônica de Dados com Fornecedor. 

A solicitação desta informação revelou que há algumas classificações adicionais 

quanto a esta troca eletrônica, no que se refere ao tipo de transação que se está 

transmitindo. Estas podem ser relativas a projeto (menos estruturadas) ou a transações 
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comerciais - neste caso, compra de produtos. Neste último grupo, pode-se ainda 

considerar a classificação mencionada na seção 2.3.2.5. (p. 94), em que GEBAUER et 

al (1998), consideram três diferentes tipos de compras: matéria prima e bens de 

produção, suprimentos e materiais de manutenção e operação, e bens de capital. Ficou 

definido que o questionamento refere-se a compras de matéria prima e bens de 

produção. Neste questionamento, ocorre também a possibilidade de existirem diferentes 

tipos de troca eletrônica. Neste sentido, a questão mais importante refere-se ao nível de 

integração existente ·CG>m' 0s· sistemas internos das duas empresas que realizam a 

transação. Conforme já apresentado na seção 2.3.2.4., TUUNAINEN (1998) considera 

três tipos de integração pelo EDI: 1. seria o uso sem integração a nenhum banco de 

dados ou aplicação interna. 2. o EDI é integrado a processos, aplicações e bancos de 

dados internos. 3. parceiros de EDI compartilham processos e bancos de dados do outro 

parceiro, além de estender a integração para incluir recursos externos. Foi questionado 

também este aspecto, e, como será apresentado nos relatos dos casos, no próximo 

capítulo, nenhuma das empresas relatou possuir integração direta com processos e 

bancos de dados internos. Ou seja, identificaram-se apenas integrações do tipo 1, dentro 

do critério adotado por TUUNAINEN (1998). 

A Etapa 2 do roteiro definitivo manteve-se semelhante à do roteiro anterior. 

Foram colocados os tópicos que caracterizam o projeto de mudança, mas deve-se 

ressaltar que eles não foram percorridos rigorosamente para cada projeto, visto que esta 

tarefa teria uma duração extensa. Foram privilegiadas as descrições espontâneas do 

entrevistado, e foram direcionadas algumas perguntas sobre os itens mais relevantes, em 

alguns projetos. 

As questões apontadas na seção 2.2.8 sobre a dificuldade de se delimitar o 

término de ações de mudança (inovação incrementai x inovação radical) não implicaram 

em uma dificuldade importante para a pesquisa. Considerou-se que os limites, ainda que 

em alguns casos mais tênues, puderam ser identificados tanto na leitura dos propositores 

selecionados na parte teórica, como nas entrevistas nas empresas. Quando os 

entrevistados foram questionados sobre os principais pacotes de mudança ocorridos na 

empresa nos últimos anos, existiu normalmente um nível satisfatório de clareza quanto à 

delimitação dos mesmos, e esta delimitação é coincidente com as principais propostas 

identificadas na literatura. 

Na Etapa 3, o número de itens de mudança do roteiro definitivo foi reduzido, 

passando de 22 para 14. Foram eliminados os itens relativos às Áreas de Apoio, 
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visando-se a simplificação do roteiro, apesar destas questões serem importantes. 

Considerou-se também que elas já estão, em uma certa medida, contempladas nos 'Itens 

Gerais', já que a utilização de funcionários polivalentes e autônomos, trabalhando em 

equipes, está relacionada com diminuição das Áreas de Apoio. Mas o intuito principal 

da eliminação foi o de simplificar o roteiro. 

Além dos itens do grupamento 'Áreas de Apoio', foram eliminados também os 

itens do grupamento Relacionamento com Cliente. Isso ocorreu devido pelo fato, já 

mencionado, de as empresas serem do setor de autopeças e por isso terem algumas 

características específicas neste relacionamento. Por exemplo, estas indústrias têm um 

número de clientes relativamente estável e pequepo. Se forem observadas os itens do 

grupamento Relacionamento com Cliente, vê-se que a maioria não seria prioridade para 

empresas do setor, como por exemplo, abordagem ativa, customização de produtos pelo 

cliente, que são mais voltadas para relações com o consumidor final. Na verdade, 

poderiam ser colocados, neste caso, praticamente os mesmos itens de mudança do 

grupamento Relações com Fornecedor ('relação de parceira/colaboração', 'JIT'), e nas 

entrevistas foi abordada esta questão. Mas o grupamento Relacionamento com Cliente 

não tratou das características desta forma, principalmente pelo fato de que a ênfase dos 

textos sobre Produção Enxuta (WOMACK et al, 1992) e Organização Virtual 

(VENKA TRAMAN e HENDERSON, 1998) foram as mudanças voltadas para relações 

com maior número de clientes, como relações com consumidores finais. 

Mas não é de grande prejuízo para a análise a supressão deste grupamento entre os 

itens de mudança. A principal razão desta exclusão foi a simplificação do roteiro, desde 

que não comprometesse os objetivos esperados. 

Além dos quatro itens do grupamento Relacionamento com Cliente, e dos dois 

itens das 'Áreas de Apoio', houve também outras alterações: 

Eliminação do item 'Menor Índice de Erros', no grupamento Produção. 

Fusão dos itens 'Funcionários Polivalentes' e 'Maior Autonomia de 

Funcionários', do grupamento Geral. 

Também foram sintetizados os textos de cada item de mudança. 

A questão mencionada anteriormente do nível de ocorrência do 'Trabalho em 

Equipe' também foi considerada no roteiro definitivo. Como se pode ver, no 

Item 10- Trabalho em Equipe, da Etapa 3 do roteiro definitivo, são colocados 

campos para se assinalar os níveis em que o entrevistado considera que ocorre o 
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trabalho em equipe. Porém, como já se falou anteriormente, não foi possível 

explorar esta questão com a maioria dos gerentes. 

Uma última alteração incorporada ao roteiro definitivo foi a eliminação da 

expressão JIT, no Item 4, da Etapa 3. Isso ocorreu após a identificação de um 

caso em que esta técnica não era considerada a principal utilizada na obtenção 

da redução de estoques e produção puxada. Esta alteração foi feita a partir do 

estudo da Empresa B, e não propriamente na fase piloto. 

O protocolo de estudo de casos, conforme já apontado, é instrumento que 

contribui para o desenvolvimento de uma base de dados. Este trabalho, como se vê no 

roteiro e em toda apresentação teórica feita no Capítulo 2, aborda questões 

relativamente amplas, dentro das quais se encontra o foco específico de pesquisa. 

Devido a esta abordagem ampla, algumas entrevistas tiveram maior duração, 

principalmente nas Etapas 1 e 2, que são mais abertas. A grande maioria das entrevistas 

teve duração próxima de 2 horas, ou mais. 

Um aspecto importante a ser destacado é que, após o término das entrevistas em 

cada empresa, o material produzido a partir delas foi enviado aos gerentes entrevistados 

através de correio eletrônico, para que eles avaliassem o seu conteúdo, e·pudessem fazer 

correções ou acréscimo de informações que não foram obtidas nas entrevistas. O 

material enviado a cada empresa se encontra no ANEXO 4. Ele corresponde a uma 

transcrição mais ampla do material recolhido nas empresas. Em três casos houve retorno 

com alterações (sendo um deles, das entrevistas-piloto). Nos demais casos, pode-se 

considerar que houve anuência dos entrevistados quanto ao conteúdo ali representado. 

Outro fato a ser mencionado foi a ocorrência de um caso em que se trabalhou 

significativamente no coleta de informações, em diferentes contatos na corporação, mas 

numa etapa bastante adiantada do trabalho concluiu-se que as informações obtidas não 

possuíam consistência para a inclusão do caso. O contato com a corporação visou 

contemplar uma unidade que produz o mesmo conjunto fabricado pelas Empresas A e 

B. Se houvesse esta participação, a pesquisa contemplaria quase 100% dos fabricantes 

deste conjunto no Brasil, e há indicações de que os três adotam caminhos 

significativamente diferentes na busca da otimização. Buscava-se também, com esta 

configuração, atender ao requisito da homogeneidade nas características dos casos 

estudados. Porém, após uma série de contatos, a iniciativa foi abortada pelo diretor 

daquela planta. Mesmo assim, a gerência em nível corporativo viabilizou o contato com 

outra unidade da corporação, que vem a ser a que não foi incluída após o término das 
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entrevistas. Ainda que deva ser enfaticamente levada em consideração a disposição de 

diversos envolvidos em contribuir com a pesquisa, constatou-se, nesta situação, uma 

resistência à explicitação dos principais projetos de mudança ocorridos. Este fato remete 

à questão das novas formas de relacionamento entre concorrentes, que envolveriam uma 

abertura para que um conheça a forma de trabalhar do outro. A própria pesquisa de 

campo deste trabalho revela esta realidade. A indicação da Empresa B e da empresa que 

deixou de fazer parte do trabalho na etapa final foi feita pelo Diretor da Empresa A. Foi 

mencionada pelas diferentes partes a ocorrência de visitas de gerentes a plantas de 

concorrentes, para conhecimento mútuo. Apesar disso, observa-se que os limites sobre o 

que pode ser explicitado existem, sendo este um interessante tema para pesquisas. No 

caso da empresa não incluída, estes limites inviabilizaram sua participação, mas nos 

demais, a omissão do nome da empresa no trabalho permitiu uma exposição aberta dos 

gerentes entrevistados. 
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Capítulo 4 - Resultados 

Participaram da pesquisa de campo, ao todo, oito empresas, sendo que as duas 

primeiras foram consideradas entrevistas-piloto. No início do trabalho, não ficou 

estabelecida necessidade de se identificar a empresa pesquisada, mas foi perguntado aos 

entrevistados sobre esta possibilidade. Apenas no caso da primeira empresa, entre as 

entrevistas-piloto, foi considerada indiferente· a divulgação do nome. Em todas as 

demais foi solicitada a omissão, que foi então adotada como padrão em todos os casos. 

Como será comentado mais adiante, a análise definitiva dos resultados se 

concentrou em cinco empresas do setor de autopeças, sendo que duas delas tiveram um 

papel de maior relevância no conjunto. As cinco empresas têm porte significativo -o 

menor faturamento entre elas é de R$ 50 milhões, sendo que as empresas A e B 

possuem faturamento acima de R$ 250 milhões. Em termos de número de funcionários, 

elas têm 1100 e 850, respectivamente, e a menor neste aspecto possui 220 funcionários. 

4.1. Descrição das Empresas-Piloto 

Empresa-Piloto 1 (setembro/00) 

Características 

Fabricante multinacional da poliamida (ou náilon) em quatro atividades - fios 

têxteis, fios industriais, plásticos de engenharia e intermediários poliamida. Suas 

atividades estão concentradas em 4 plantas industriais. 

Entrevistados: Gerente de Tecnologia de Informação e o Consultor de TI e 

Negócios, que liderou a implantação do projeto junto aos usuários. 

Projetos 

• Implantação do sistema integrado ERP R/3, da SAP. O método de 

implantação foi o chamado big-bang, que consiste na implementação de todos os 

módulos do sistema simultaneamente. Implantação: de junho/1996 a março/1998 (início 

da operação do sistema). 

• Foi mencionada nesta empresa a ocorrência de outros projetos, os quais não 

foram discutidos, devido à estrutura do roteiro de entrevistas adotado neste momento, 

como já foi discutido anteriormente. 
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Comentários 

As duas entrevistas tiveram como resultado avaliar a aplicabilidade e eficácia do 

roteiro, que foi percorrido por inteiro. 

As principais alterações ocorridas a partir da entrevista já foram mencionadas na 

seção anterior, sendo uma das principais a inadequação de se considerar um único 

projeto principal de mudança. Segundo o Gerente de TI, "o ERP dá uma base para os 

processos ou áreas funcionais, para que se encontre um novo patamar de performance. 

Ele não é a única ferramenta importante, pois outras trataram de processos e pessoas". 

Como o roteiro inicial previa a abordagem de um projeto principal, não se teve a 

percepção do conjunto de projetos, mas, em princípio, pode-se considerar que o projeto 

ERP seria considerado principal. Porém, a análise seria mais rica, conforme se percebeu 

a partir deste teste, considerando-se múltiplos projetos. Se este caso fosse fazer parte do 

estudo definitivo, seria necessário realizar entrevistas com gerentes de outras áreas, taís 

como produção, logística e qualidade. 

Empresa-Piloto 2 (janeiro/OI) 

Características 

Fabricante de equipamentos de pesagem, de manuseio de materiais e de 

controles associados, bem como prestação de serviços de assistência técnica para suas 

soluções. A empresa possui duas fábricas em São Paulo e cerca de 850 funcionários. 

São quatro linhas de atuação: 

Linha Comercial (varejo) - fabrica balanças destinadas a estabelecimentos 

comerciais, como açougues, supermercados, etc. Os produtos possuem maior 

padronização e as vendas, distribuição e assistência técnica são realizadas por 

terceiros. 

Linha Industrial - equipamentos envolvendo desde balanças para laboratório até 

grandes balanças utilizadas em diversos tipos de indústria. Ampla gama de 

produtos, que são produzidos praticamente sob encomenda. A força de vendas e 

a assistência técnica são próprias, e possuem funcionários qualificados. 

Linha de Sistemas -consistem de soluções integradas, que envolvem além da 

pesagem, desenvolvimento de software e ligações em rede de computadores. 
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Linha de Serviços - área que cuida da assistência técnica das duas linhas 

anteriores e gerencia a nomeação de empresas autorizadas na assistência técnica 

da Linha Comercial. 

Os entrevistados nesta empresa foram o Gerente de Manufatura e o Gerente de 

Assistência Técnica. 

Projetos 

Foram apontados os seguintes projetos como destaque no processo de 

reestruturação da empresa: 

• Just-in-Time (1990) 

• Qualidade- Certificação ISO 9001, em 1994. 

• Implantação pacote ERP - Magnus, da Datasul. Ocorreu na área de produção 

em 1994, mas alguns módulos já tinham sido implantados anteriormente na 

área administrativa. 

• Projeto Endomarketing - com auxílio de consultoria, foi desenvolvido 

trabalho de disseminação de cultura do comprometimento, com base na 

técnica Endomarketing, discutida na seção teórica deste trabalho. 

Comentários 

A segunda empresa, pesquisada na fase piloto, reforçou a propriedade da 

abordagem voltada para identificação do conjunto de projetos, na Etapa 2 do roteiro, 

que questiona os projetos de mudança ocorridos na empresa. Além disso, foi também 

reforçada a importância de se buscar uma simplificação no roteiro de entrevistas de um 

modo geral, especialmente da Etapa 3, que questiona os itens de mudança selecionados 

na parte teórica do trabalho. Por fim, o resultado das entrevistas na Empresa-Piloto 2, 

em conjunto com o da Empresa-Piloto 1, indicaram que a escolha de empresas de um 

setor específico facilitaria a análise proposta no trabalho. 

Na Empresa-Piloto 2, a identificação dos projetos teve semelhança com os casos 

definitivos, pesquisados posteriormente. Três projetos foram apresentados com maior 

destaque: JIT, Qualidade e ERP. Porém, deve ser destacado que o fato de existirem 

linhas de produção distintas exige algum nível de separação na análise. A Linha de 

Sistemas, por exemplo, funciona com produção sob encomenda. Mas, de um modo 

geral, segundo os gerentes, existe uma variedade bastante grande no produto para todas 

as linhas. Nessas condições, o Sistema JIT não seria apropriado, segundo colocam 
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alguns teóricos já tratados anteriormente. Foi mencionado pelos gerentes que existe um 

nível alto de estoques na empresa, e, segundo eles, isto se deve aos seguintes fatores: à 

variedade do produto, ao alto índice de itens importados na composição dos produtos 

(os quais têm um lead time elevado), e ao fato da produção de lotes muito pequenos ser 

anti-econômica. Estas considerações, associadas às descrições obtidas na Empresa

Piloto 1, foram importantes no sentido da definição das delimitação nas características 

das empresas pesquisadas. 

Não foram aprofundadas as questões sobre os projetos apontados, a fim de se 

fazer a análise do papel da implantação de SI no processo de mudança organizacional, e 

nem foi explorada a questão da convivência entre os projetos ERP e JIT. Mas foi 

consolidada a idéia do roteiro incorporar a solicitação aos gerentes para que 

identificassem os projetos de mudança importantes ocorridos na última década. E apesar 

de nesta empresa não terem sido respondidas as questões da Etapa 3, que trata da 

avaliação da ocorrência dos itens de mudança, a mesma foi apresentada e discutida com 

o Gerente de Manufatura. 

Assim, a análise nos dois casos piloto levou às decisões de se reduzir, de forma 

significativa, o número de itens nesta etapa, e, ao mesmo tempo, se procurar concentrar 

a pesquisa em um conjunto de empresas com características homogêneas, observando

se as características de suas linhas de produção. 

4.2. Os Cinco Casos Definitivos do Setor de Autopeças 

A pesquisa de campo deste trabalho consistiu no estudo de cinco casos de 

indústrias fabricantes de autopeças. Houve uma sexta empresa, que foi eliminada da 

análise em função de dificuldades na identificação do projeto principal, como já foi 

comentado na seção que trata da metodologia de pesquisa. Os dois primeiros casos 

(Empresas A e B) foram considerados principais dentro do conjunto, devido à maior 

profundidade do estudo realizado nestas duas plantas e da identificação de projetos 

bastante definidos de mudança. A Empresa A foi associada ao enfoque organizacional e 

a Empresa B ao enfoque tecnológico. 

Como é freqüente num estudo de casos, foi necessário entrar novamente em 

contato com os entrevistados, principalmente na fase de elaboração da análise, a fim de 

se esclarecerem dúvidas, de diferentes naturezas- sobre projetos e notas atribuídas, etc. 

A seguir, estão apresentados os resultados de cada uma das empresas 

pesquisadas no estudo de casos definitivo. A apresentação é feita seguindo a ordem 
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cronológica em que foram realizadas as entrevistas. Deve-se salientar que o fato de 

algumas entrevistas terem tido uma profundidade maior, especialmente as Empresas A e 

em seguida na Empresa B, este fato não afetou a análise dos resultados e as conclusões. 

No caso da Empresa A observou-se um alto nível de repetição entre os diversos gerentes 

entrevistados. 

Nas descrições apresentadas a seguir já são apresentadas algumas comparações 

da empresa descrita com as demais, mas a análise conjunta dos cinco casos é 

apresentada mais adiante, na seção 4.2.6. 

4.2.1. Empresa A 

Características (Etapa 1) 

A Empresa A é uma unidade de uma corporação multinacional que produz 

veículos e autopeças. Esta planta produz um importante conjunto ou módulo completo, 

principalmente para veículos pesados. É, portanto, um fornecedor de 1 o nível. Cerca de 

80% de sua produção destina-se a uma montadora que faz parte da mesma corporação. 

Alguns indicadores mostram o nível de mudança ocorrida nesta planta: 

Número de funcionários (desde 1994) Diminuiu 42% 

Volume de produção Aumentou 60% 

V alo r do estoque Reduziu 74% 

Medida de Qualidade (padrão da corporação) Melhorou 50% 

Tabela 6 - Indicadores de Mudança da Empresa A 

A Empresa A não possui um sistema ERP dentre os existentes no mercado, mas 

utiliza um sistema também integrado desenvolvido internamente, que é comum a toda a 

corporação. Ele foi desenvolvido por uma empresa prestadora de serviços, e é utilizado 

na planta para tarefas de planejamento em médio/longo prazo, além dos aspectos de 

engenharia de produto e processo. A planta pode ser considerada como tendo um grau 

relativamente alto de verticalização, com apenas 30% de atividades terceirizadas. 

Nesta planta, o número de entrevistados foi significativamente superior ao dos 

demais casos estudados, graças à abertura oferecida pela empresa. Foram entrevistados 

12 gerentes e supervisores, além do diretor da unidade, durante quatro dias. 

Entrevistados: Diretor da Fábrica, Gerente de Planejamento e Sistemas 

Informatizados (2 pessoas), Supervisor de Manutenção, Supervisor de Logística Interna, 
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Supervisor de Logística, Coordenador do Projeto Kaizen, Assessor da Diretoria, 

Supervisor de Produção, Supervisor de Projeto Pessoa (motivação de funcionários), 

Supervisor de Planejamento de ProduÇão, Funcionário de Informática na Unidade. 

Projetos (Etapa 2) 

Nesta planta, apesar de existir um conjunto de iniciativas de mudança, ficou 

estabelecido, a partir das entrevistas, um único projeto principal: 

• Lean Production ( 1994} - · considerado o principal projeto de mudança na 

organização por todos os entrevistados. Mais comumente chamado de Kaizen. Esteve 

associado de formaimportante às técnicas: Manufatura Celular, TPM, 5S e outras. Esta 

denominação pode ser considerada simplificação para um conjunto de técnicas, que foi 

denominado 'Sistema de Produção da Empresa A', cuja natureza está, em parte, 

colocada no ANEXO 4, p. 246. Lá estão reproduzidos os· slides de uma apresentação 

sobre o tema, elaborada anteriormente pelo Gerente de Planejamento da empresa. Mas 

este conjunto está fortemente baseado nas técnicas enxutas, que foram implantadas com 

ajuda de consultores japoneses ligados aos precursores destas técnicas. 

A Figura 49, a seguir, é uma representação do conjunto de programas adotados 

pela Empresa A, desde 1994, denominado 'Sistema de Produção Empresa A', que tem 

como marco, para os entrevistados, o chamado Projeto Kaizen. 

Kaizen 
Fluxo de uma Peça 
Trabalho em Grupo 

Kanban I Supermercado 
JIT 

Segurança I Ergonomia 
MPMITPM 

Parcerias 

ISO 9001 I 14000 
CEP 

FMEA 
Qualidade Produzida 

AUDIT 

Figura 49 -Reprodução de esquema que mostra o conjunto de projetos de mudança da Empresa A 
Fonte: Gerente de Planejamento da Empresa A 
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O Projeto da Qualidade, apesar de não mencionado pelos entrevistados como 

projeto de destaque, teve resultados expressivos - como mostra a evolução da Nota 

Audit (uma avaliação interna). O Diretor mencionou também a implantação de um 

sistema de alta tecnologia, na área de engenharia, para especificação de corte de peças, 

que permite que quaisquer duas determinadas peças se encaixem, enquanto que no 

sistema tradicional uma peça se encaixa em apenas uma única. O sistema possui contato 

direto com os EUA e cada máquina custa US$3 milhões. 

Itens de Mudança (Etapa 3) 

Itens de Mudança 
Importância 

Tabela 7 - Médias das notas obtidas na Etapa 3 do roteiro de entrevistas na Empresa A 

Comentários 

Esta planta, pode-se dizer, representa um caso especial, identificado através de 

referência bibliográfica e da participação como exemplo no evento anual sobre a 

Produção Enxuta no Brasil - Lean Summit, do qual participam os autores WOMACK e 

JONES. As entrevistas com os diversos gerentes revelaram uma forte homogeneidade 

com relação à identificação da grande mudança ocorrida na planta nesta década. Todos 

os entrevistados identificam o projeto principal 'Kaizen' (que hoje é tratado também 

como 'Lean') como responsável pela mudança. 
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Em 1994, a Empresa A esteve ameaçada · de ser fechada, em virtude da 

concorrência oferecer um produto mais competitivo. Concomitantemente com esta 

perspectiva, a corporação da qual faz parte contratou consultores japoneses 

especializados na filosofia Lean. Ao mesmo tempo, um novo diretor assumiu o controle 

da unidade. A unidade passou por um processo intenso de mudança a partir de 1995. 

Chama a atenção o peso do projeto baseado nas técnicas japonesas Lean. Deve

se mencionar também que o novo diretor era carismático e exerceu uma liderança 

importante. O seu papel, em conjunto com a crise existente, favoreceu a mudança 

organizacional, que ocorreu de forma mais intensa do que nas demais unidades da 

corporação. 

As notas da Empresa A resultaram da compilação dos resultados obtidos de cada 

entrevistado que atribuiu notas. Nem todos se sentiram à vontade ·para avaliar todos os 

quesitos. Como se vê, o item 7 (Tabela 7) ficou sem atribuição de nota. 

Analisando-se as notas obtidas, observa-se que os gerentes e supervisores 

atribuíram notas bastante altas para a importância da mudança. Somente o item 2 -

Redução do Número de Fornecedores, não teve nota 5 neste quesito. Entre as cinco 

empresas, esta foi a que teve maior nota na importância dos itens de mudança, o que 

revela um esforço significativo na sua realização. 

Da mesma forma, vê-se que com relação à Satisfação com Resultados, os 

entrevistados da Empresa A também atribuíram notas significativamente altas, tendo a 

média global sido 3,8. 

Finalmente, chama atenção, entre os resultados da Empresa A, a baixa 

pontuação obtida na Etapa 3, de modo geral, para a Importância da Implantação de SI 

para os itens de mudança, tendo sido, em média, o menor entre todas as empresas 

pesquisadas (1,9). 

Assim, pode-se considerar este caso como um exemplo claro da ênfase nos 

aspectos organizacionais e humanos num processo de mudança de alta intensidade. 

4.2.2. Empresa B 

Características 

A fábrica estudada produz o mesmo módulo da Empresa A, para veículos 

pesados, é também um fornecedor de 1 o nível. Ela faz parte de grupo multinacional, que 

possui três plantas no Brasil. O grupo está entre os 30 maiores fornecedores de 

autopeças do mundo. 
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A planta era originalmente de uma indústria nacional, que chegou a ter 6.000 

funcionários e 5 plantas. Em 1987 foi adquirida por uma multinacional. 

Em 1990, um Plano Estratégico decidiu pelo Downsizing, que levou a uma única 

planta. A partir de 1990, a empresa adotou um alto nível de terceirização. Segundo o 

Gerente de Logística, atualmente, cerca de 70% de seus custos estão ligados a material, 

sendo que anteriormente eram 25% a 30%, e os custos maiores eram com mão de obra. 

Segundo um dos gerentes "é uma empresa de custo variável". A planta utiliza desde 

1999 o sistema ERP Oracle. 

Identificam-se nesta empresa também indicadores de mudança: 

Número de funcionários (desde 1994) Diminuiu 30% 

Volume de produção Estável 

Giro do estoque (desde 1990) Aumentou 15% 

Tabela 8 - Indicadores de Mudança da Empresa B 

Foram entrevistados três gerentes na Empresa B: Gerente da Qualidade, Gerente 

de TI e Gerente de Logística. 

Projetos 

Houve coincidência entre os gerentes quanto aos principais projetos ocorridos na 

década: 

• Implantação da filosofia TOC, e do software Resonance, da empresa Thru-put 

(início em 1998). 

• Implantação do Sistema Integrado Oracle (entre 1998 e 1999). 

• Sistema da Qualidade. 

_j 
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Itens de Mudança (Etapa 3) 

Itens de Mudança 

Tabela 9- Médias das notas obtidas na Etapa 3 do roteiro de entrevistas na Empresa B. 

Comentários 

A análise da Empresa B, em seguida da Empresa A, produziu interessantes 

questionamentos. Estas empresas são concorrentes e adotam estratégias bastante 

distintas. 

As notas obtidas também foram altas para a importância das mudanças, cuja 

média global foi 5, indicando que também para estes gerentes os objetivos são de 

máxima prioridade. 

Em relação à Satisfação com Resultados, os entrevistados da Empresa B 

demonstraram que ainda estão relativamente distantes dos objetivos esperados (média 

global 2,9). Isto ocorre principalmente no Relacionamento com Fornecedor, em que a 

média foi 2,5. 

Finalmente, chama atenção ·entre os resultados da Empresa B a pontuação maior 

obtida na Importância da Implantação de SI para os Itens de Mudança, especialmente no 

Relacionamento com Fornecedor e na Produção (médias 4,0 e 4,3, respectivamente). · 

Assim, observa-se, neste caso, que a implantação de Sistemas de Informações 

foi considerada significativamente mais relevante no processo de mudança do que na 

Empresa A. Na Produção, esta é a empresa em que os gerentes atribuíram a maior nota à 

importância da implantação de SI entre todas as empresas pesquisadas. Este resultado 
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deve ser analisado em conjunto com os projetos relevantes mencionados na Etapa 2 do 

roteiro. 

Apesar da relevância dada à implantação de SI, os gerentes foram enfáticos em 

colocar os elementos organizacionais como fundamentais para realização da mudança. 

Especificamente, foi abordada a questão da mudança cultural representada pela 

implantação TOC. E neste processo, foi apontada, pelos três gerentes, a importância do 

papel de um antigo diretor da empresa, que liderou a implantação desta filosofia. 

Quanto ao ERP, o projeto foi mencionado entre os projetos de mudança 

impmtantes, mas pode-se dizer que de uma maneira secundária com relação ao projeto 

TOC. Fica visível, porém, a importância atribuída pelos gerentes ao papel de 

consolidação das informações promovida por ele, inclusive em nível de grupo. 

Também foi mencionada pelos gerentes a implantação de um software voltado 

para o gerenciamento de estoques chamado IQR (mais detalhes no ANEXO 4). Além 

disso, vários outros projetos ocorreram, incluindo houskeeping e programas trazidos por 

clientes. Também existe um projeto que se baseia nas Técnicas Lean. 

Outro aspecto a ser destacado, na análise da Empresa B, refere-se ao grupamento 

Relacionamento com Fornecedor. Como foi mostrado antes, a planta trabalha com alto 

nível de terceirização. Eles consideram também que poderiam melhorar muito a relação 

de parceria com os fornecedores. A implantação de SI foi considerada mais relevante 

nesta empresa do que na empresa anterior (notas 4 para os itens Relação de Parceira 

com Fornecedor e Sistema JIT com Fornecedor). 

Chama a atenção também a baixa importância atribuída à implantação de SI nos 

'Itens Gerais', que consideram principalmente o trabalho em equipe, tanto nesta 

empresa como na anterior. 

Finalmente, sobre a Empresa B, merece ser observado que os indicadores de 

mudança apresentados na Tabela 8 são relativamente menos significativos do que os das 

demais empresas da pesquisa. Além disso, os gerentes atribuíram notas também 

relativamente baixas na Satisfação com Resultados (a média global foi 3,3). Porém, de 

modo geral, percebeu-se, a partir das entrevistas, que os gerentes consideram estar 

havendo significativas mudanças organizacionais na empresa pesquisada. 
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4.2.3. Empresa C 

Características 

A Empresa C foi a única de capital nacional entre as pesquisadas. Ela possui 6 

plantas, em diferentes estados. O produto fabricado por ela, apesar de não ser uma 

tecnologia central, possui um valor agregado significativo e é considerado item de 

segurança no automóvel, existindo por isso muita exigência de qualidade. A empresa é 

líder de mercado, com cerca de 70 a 80% do mercado de montadoras (até antes da 

abertura comercial detinha 100% deste mercado). 

No caso da Empresa C, não foi selecionada uma única planta, visto que se 

fabrica o mesmo conjunto em todas elas. Neste caso, foi considerado adequado, pelos 

gerentes entrevistados, tratar das plantas em conjunto no estudo, apesar de haver um 

grau de heterogeneidade entre elas. Foram privilegiadas nas entrevistas as 

características das mais inovadoras. 

Identificam-se, na Empresa C, significativos indicadores de mudança: 

Número de funcionários (desde 1990) Diminuiu 45% 

Faturamento (desde 1990) Aumentou 50% 

Giro de Estoque Aumentou 213% 

Tabela 10- Indicadores de Mudança da Empresa C 

Os SI da Empresa C foram desenvolvidos internamente, e vêm sendo alterados 

desde 1987, como se pode ver no ANEXO 4, que descreve o histórico da implantação 

de SI na empresa. Foram entrevistados quatro profissionais nesta empresa: o Diretor 

Industrial, o Diretor de Exportação, e o Gerente do Departamento de Sistemas em 

conjunto com o Chefe de Desenvolvimento de SI. 

Projetos 

A partir das entrevistas, foram identificados os seguintes projetos como tendo 

maior relevância na mudança organizacional nos últimos anos na empresa: 

• Lean Manufacturing. 

• Des verticalização/T erceirização. 

• Integração eletrônica com cliente e fornecedor. 
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Itens de Mudança (Etapa 3) 

Empresa C 

Itens de Mudança 
Importância 

Tabela 11 -Médias das notas obtidas na Etapa 3 do roteiro de entrevistas na Empresa C 

Comentários 

Os gerentes da Empresa C, de forma semelhante aos das duas empresas 

anteriores, também atribuíram notas altas para a Importância do Item, com média global 

de4,8. 

Com relação à Satisfação com Resultados, os entrevistados da Empresa C 

também demonstraram que ainda estão relativamente distantes dos objetivos esperados 

(média global 2,8). O Relacionamento com Fornecedor teve um peso significativo nesta 

nota, pois teve um média igual a 2. 

Finalmente, a Empresa C, de modo geral, atribuiu uma alta pontuação ·para a 

Importância da Implantação de SI para os itens de mudança, chegando a · níveis 

próximos aos da Empresa B, especialmente no Relacionamento com Fornecedor e 

Produção (médias 3,8 e 3,5, respectivamente). 

Estes resultados fizeram com que a Empresa C fosse considerada, de uma certa 

maneira, diferenciada. A empresa apontou o projeto Lean/JIT na produção, conforme 

relatado principalmente pelo Diretor Industrial, cuja entrevista teve um peso 

significativo. Mas os outros gerentes não enfatizaram este projeto. A nota da 

Importância da Implantação de SI para o Item 4 - Produção puxada, mínimo estoque, 

foi baixa (2,5), como tem sido apontado tanto na teoria quanto prática para os projetos 
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Lean. Porém, no caso da Empresa C, percebe-se uma maior importância atribuída aos 

SI, como por exemplo, os itens 6- Facilidade de troca de mix (que significa o quanto a 

empresa consegue alterar rapidamente seu mix de itens em produção) e 7 - Menor lead 

time de fabricação tiveram notas altas para a Importância da Implantação de SI. 

Estes resultados nos levaram a considerar o projeto de mudança central da 

Empresa C como híbrido, na comparação com o conjunto das empresas pesquisadas 

Conforme será mais aprofundado na seção que trata da análise conjunta dos casos, 

identificou-se que o projeto Lean normalmente esteve associado à baixa de importância 

da implantação de SI, mas, neste caso, os SI tiveram uma valorização maior. Perguntado 

sobre o assunto, o Diretor Industrial afirmou que 80% da fábrica trabalha com Kanban, 

e que isto é muito bom, inclusive no contato com fornecedores. Mas destacou a 

importância da previsão, e disse que a fábrica depende muito da programação eletrônica 

que recebe semanalmente. 

Foi também apontada a importância do projeto chamado de Integração 

Eletrônica com Cliente e com Fornecedor. Os gerentes de TI referiram-se ao projeto 

como automatização das etapas: pedido de cliente, processamento das necessidades 

(carga homem/máquina) e transmissão de pedidos ao fornecedor. 

No que se refere ao Relacionamento com Fornecedor, observa-se que a Empresa 

C priorizou a terceirização de atividades. Apesar disso, os objetivos neste grupamento 

foram considerados ainda distantes de serem obtidos, com uma nota 2. Segundo o 

Diretor Industrial, isto ocorre pelo fato de ainda não terem sido atingidos níveis 

satisfatórios com os fornecedores de itens importantes (A e B na Curva ABC). Mas o 

Item 1 - Parceria/colaboração com Fornecedor foi considerado pelo Diretor Industrial 

"o ponto mais importante para empresas - o uso de SI associado com a filosofia Lean" e 

atribuiu nota 4 para a importância dos SI para o item parceria. 

Assim, os resultados gerais da Empresa C levaram a considerá-la como um caso 

em que não se pôde definir com clareza a abordagem utilizada. Os resultados gerais do 

trabalho apontaram para duas abordagens principais e distintas: uma que utiliza o 

projeto Lean/JIT, com menor importância dos SI, e outra com foco na TOC, com maior 

ênfase na implantação de SI. A Empresa C pode ser considerada usuária da proposta 

Lean/JIT, mas de uma forma mista, trabalhando com o MRP li e dando maior 

importância à Implantação de SI do que as outras duas empresas que adotaram a técnica 

Lean/JIT de forma intensa, num nível que pode ser considerado mais 'puro'. 
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4.2.4. Empresa D 

Características 

A· planta estudada fabrica um conjunto classificado como 'volumosas não 

mecânicas', de acordo com HOFFMAN e KAPLINSKY (1988), que possui baixo 

conteúdo tecnológico, sendo a maior parte dos processos manuais. É fornecedor de 1 o 

nível, pois abastece diretamente a montadora. Faz parte de grupo multinacional que 

possui cinco plantas no Brasil. 

Atualmente são montados cerca de 950 conjuntos/dia, e há uma alto nível de 

terceirização das atividades (85% ). Segundo os gerentes 'os sub-fornecedores assumem 

os custos fixos'. 

A fábrica foi inaugurada em 1995, e já nesse momento incorporava técnicas JIT. 

Os entrevistados consideram, porém, que, inicialmente, a linha trabalhava com Kanban. 

Isto significa que havia um buffer de produtos, suficiente para algumas horas de 

atendimento às necessidades do cliente. Depois, entre 1996/97, adotou-se o método que 

eles chamam efetivamente de JIT, quando se elimina este buffer. Mas no início deste 

processo ainda havia um buffer de 4 horas, sendo que o processo de produção do 

conjunto leva 3 horas. No final de 1999, foi tirada totalmente a prateleira e passou-se a 

ter apenas 3 horas para se atender ao pedido do cliente. Isto é, quando um automóvel 

entra na linha de produção, a Empresa D recebe a notificação e deve entregar o conjunto 

em 3 horas na linha de produção da montadora. Os gerentes afirmam que esta é uma 

situação de grande pressão. 

Os indicadores de mudança, neste caso, não são tão evidentes, pelo fato da 

planta ter sido estabelecida em 1995, de forma planejada e baseada em modelo utilizado 

no México. 

A Empresa D utiliza o ERP BPCS, que foi implantado na segunda metade de 

1999. Apesar de ter sido mencionado por dois gerentes na Etapa 2, que trata dos 

projetos de destaque da empresa, este não foi considerado projeto principal. 

Foram entrevistados três gerentes na planta: Gerente de Qualidade, Gerente de 

Produção e o Controller. 

Projetos 

• JIT (Lean) 

• Qualidade 



187 

Itens de Mudança (Etapa 3) 

Empresa D 

Itens de Mudança 

Tabela 12- Médias das notas obtidas na Etapa 3 do roteiro de entrevistas na Empresa D 

Comentários 

Para a Empresa D repetem-se as notas altas para a Importância do Iteni, cuja 

média global foi 5. 

Com relação à Satisfação com Resultados, as notas atribuídas pelos 

entrevistados da Empresa Da colocam como a que teve maior nota (média global4,1). 

Este valor é alto, principalmente na Produção, com média 4,6 Satisfação com 

Resultados. 

Finalmente, tratando-se da Importância da Implantação de SI para os itens de 

mudança, tem-se uma média relativamente baixa na Produção (2,5) e valor bastante 

significativo no Relacionamento com Fornecedor ( 4,0, que corresponde ao valor 

máximo obtido neste quesito neste grupamento). 

Nesta planta, tem-se uma situação bastante favorável à utilização do Sistema 

JIT, pois ocorre pequena variação no produto, e o processo de produção baseia-se em 

atividades manuais. Repete-se a consideração, por parte dos entrevistados, de que a 

implantação de SI não chega a ser determinante nos itens ligados à produção. 

Por outro lado, observa-se uma pontuação mais alta para a importância dos SI 

nos itens do grupamento Relacionamento com Fornecedor. A empresa possui alto nível 

de terceirização, com 85% das atividades de manufatura executados por terceiros, 

segundo os gerentes. 
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4.2.5. Empresa E 

Características 

A planta já foi nacional, e atualmente pertence a grupo multinacional. O 

principal produto é um conjunto que poderia ser classificado como decorativo e de 

fiação elétrica, mas que possui relativa complexidade tecnológica. Há uma variedade de 

cerca de 500 itens. A planta pode ser considerada fornecedora de 1 o nível, pois fornece 

direto para a montadora. A fábrica está subdividida em 3 linhas, que são classificadas da 

seguinte forma: 

Fábrica 1 - Produz baixo volume e alta variedade deste conjunto. Atende a diversos 

nichos de mercado. 

Fábrica 2 - Produz altos volumes e pouca variedade, atendendo a um cliente principal. 

Fábrica 3- Voltada para outro conjunto eletro-mecânico. 

Para os gerentes entrevistados, o marco da mudança foi o ano 1993, quando 

houve reestruturação do quadro gerencial. Nesta época, foram contratados profissionais 

mais especializados, houve introdução de produto com tecnologia superior ao que se 

tinha no mercado, e aumento de volumes. 

Em 1994 houve mudança do conceito de Produção. Foi implantado conceito de 

célula de produção, desativando-se as esteiras. O projeto foi conduzido pelos gerentes 

da empresa, entre os quais os entrevistados, principalmente o Gerente de Manufatura. 

Utilizou-se a filosofia TOC para se definirem os gargalos e pulmões, porém sem 

implementação de software (foram criados alguns sistemas desenvolvidos internamente 

para auxiliar), utilizando-se quadros nos pulmões, e assim o gargalo determina o quanto 

se puxa. 

Os entrevistados mencionaram que, na época das entrevistas, estava em 

andamento um projeto chamado Constraint Management, que consiste num mix de 

TOC e JIT (chamado Toyota Production System). 

A Empresa E implantou· o sistema ERP ABC71 em 1998. O nível de 

terceirização da planta é baixo, segundo os entrevistados, com cerca de 30% das 

atividades de manufatura do conjunto fabricado sendo executadas em terceiros. 

Esta foi a única empresa do estudo em que as entrevistas foram realizadas com 

os gerentes em conjunto: Gerente de Manufatura, Gerente de Qualidade e Gerente de 

Logística. 



Identificam-se, na Empresa E, significativos indicadores de mudança: 

Número de funcionários (desde 1993) Diminuiu 53% 

Faturamento (desde 1993) Aumentou 500% 

Giro de Estoque Aumentou 140% 

Tabela 13 - Indicadores de Mudança da Empresa E 

Projetos 

• TOC e produção em células 

Itens de Mudança (Etapa 3) 

Itens de Mudança 

. Produção puxada, mínimo estoque 

. Maior qualidade do produto 
Facilidade de troca de mix 

. Menor Lead Time de Fabricação 

Empresa E 

2 
5 
2 

3,5 

Tabela 14- Médias das notas obtidas na Etapa 3 do roteiro de entrevistas na Empresa E 

Comentários 
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Observa-se na Empresa E, no Relacionamento com Fornecedor, que os 

entrevistados consideram a empresa ainda distante do esperado (média 3 na Satisfação 

com Resultados para este grupamento). Este resultado condiz com a característica da 

empresa de ter baixo nível de terceirização. Porém, os entrevistados consideram 

relativamente alta a Importância da Implantação de SI no Relacionamento com 

Fornecedor (média 3,5). Esta nota aparentemente indica uma opinião desvinculada da 

prática da empresa, que tem baixa terceirização e realiza apenas 5% das transações com 

fornecedores são realizadas via e-mail sendo o restante efetuado através de fax. Não foi 
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também mencionada intenção da empresa em aumentar os níveis de troca eletrônica 

com fornecedor, nem de terceirização. 

Com relação aos itens de mudança na Produção, observam-se notas máximas 

para a importância da implantação de SI nos itens 4 - Produção puxada, mínimo 

estoque e 6 - Facilidade de troca de mix e uma nota 4 para o Item 7 - Menor lead time 

de fabricação. Conforme já mencionado, a empresa adotou a TOC sem adquirir um 

sistema no mercado, utilizando algum desenvolvimento interno. Os gerentes 

manifestaram interesse neste tipo de sistema, afirmando que já avaliaram o pacote 

utilizado na Empresa B e viram nele uma ferramenta de grande importância. A 

Satisfação com Resultados para os Itens de mud.ança na Empresa E, na Produção foi 

3,3, que é baixo com relação ao conjunto estudado, como será visto na análise conjunta 

dos casos. 

Nesta empresa, identifica-se uma variedade significativa na linha de produtos 

das Fábricas 1 e 2, que são o foco da análise, o que indicaria uma adequação da técnica 

TO C. 

4.2.6. Análise Conjunta dos Cinco Casos 

A análise conjunta dos casos consolida os resultados obtidos nos cinco estudos 

de casos, com o objetivo de identificar nestas empresas se o processo de mudança teve 

um enfoque tecnológico ou organizacional. Nessa análise, procura-se identificar 

características e motivações das empresas que se enquadrem em uma ou outra 

classificação. 

A comparação realizada entre cinco casos foi realizada no nível global e também 

para os grupamentos da Cadeia Física de Valor utilizados neste trabalho, que são 

reproduzidos na figura a seguir. 
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Produção 

L~t _j 
Itens Gerais -----------' 

(Trab Equipe, 
poli valência) 

Figura 50- Grupamentos da Cadeia Física para as quais se voltou a análise realizada neste 
trabalho, com indicação de áreas excluídas posteriormente 

A Figura 50 indica que o Relacionamento com Cliente e Desenvolvimento de 

Produto foram eliminados da análise, pelas razões já mencionadas no seção 2.5 -

Síntese das Mudanças (p.l48). Ou seja, na análise dos casos pesquisados, prevaleceram 

o Relacionamento com Fornecedor e a Produção. Alguns aspectos dos itens gerais 

(trabalho em equipe, polivalência e autonomia, menor número de funcionários e menos 

níveis hierárquicos) são comentados, mas sua análise está prejudicada pelo fato dela 

poder ser feita no nível específico de Relacionamento com Fornecedor e Produção, 

como também no nível da Cadeia Física como um todo, e nas entrevistas houve os dois 

tipos de tratamento por parte dos entrevistados. Alguns resultados dos Itens Gerais serão 

apresentados mais adiante. 

Assim, ainda que neste trabalho se tenha efetuado a estudo da importância da 

implantação de SI no processo de mudança organizacional para a Cadeia Física como 

um todo, nos cinco casos pesquisados, a apresentação da análise dos resultados 

obedeceu a um critério de seleção dos principais destaques ocorridos nesta análise. 

Estes destaques ocorreram no Relacionamento com Fornecedor e Produção. 

Antes da análise central sobre a Importância da Implantação de SI na mudança, 

são apresentados também os resultados relativos à Importância da Mudança e a 

Satisfação com Resultados nas empresas pesquisadas. Na análise global foram incluídos 

apenas o Relacionamento com Fornecedor e Produção. A tabela a seguir apresenta as 

médias obtidas das cinco empresas na Etapa 3 do roteiro de entrevistas, que trata dos 

itens de mudança. 
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Itens de Mudança Importância da 
Implantação de 

SI 

Tabela 15- Médias Gerais das Notas atribuídas pelas 5 empresas pesquisadas 
na Etapa 3 do roteiro de entrevistas -Itens de Mudanças 

Conforme será discutido mais adiante, a análise dos resultados da pesquisa 

permitiu a identificação de diferentes papéis para da implantação de SI no processo de 

mudança, nas áreas selecionadas. 

A tabela 16 a seguir algumas das principais características das cinco empresas da 

pesquisa defmitiva. 

CARACTERÍSTICA Empresa A Empresa B Empresa C EmpresaD Empresa E 

1. Origem do Capital Estrangeiro Estrangeiro Nacional Estrangeiro Estrangeiro 
2. Faturamento (em 

>250 250 120 102 50 
milhões de R$ ano 2001) 
3. Número de Funcionários 1200 850 1100 220 330 
4. Fornecedor de Nível lo lo ]O ]O )O 

5. Classificação do Tecnologia Tecnologia Eletro-
Volumosas Decorativo 

não Fiação 
Produto Central Central mecânico 

Mecânica Elétrica 
6. Valor Agregado do 

>8% >8% 2% 3% I% 
Produto (aproximado) 
7. Variedade de Produto ALTA ALTA ALTA BAIXA ALTA 

8. Complexidade do 
ALTA ALTA MÉDIA BAIXA BAIXA 

Produto 

Tabela 16- Quadro Geral de Características dos cinco casos estudados 

4.2.6.1. Importância da Mudança para as Empresas Pesquisadas 

A análise comparativa entre as 5 empresas, considerando a Importância dos Itens 

de mudança, revela que existe forte homogeneidade entre elas no sentido considerar ?S 
itens de mudança importantes, especialmente na Produção e no. Relacionamento com 
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Fornecedor. Na Produção a média foi 5, ou seja todas as empresas atribuíram 

importância máxima aos itens de mudança, enquanto que no Relacionamento com 

Fornecedm esta média foi 4,9. 

Este resultado indica que, independente das técnicas adotadas, as empresas 

buscam os mesmos objetivos. É também um resultado importante para validar a 

pressuposição feita na metodologia de pesquisa de que as empresas participantes devem 

apresentar indicadores de processos de mudança. A alta importância atribuída aos itens 

de mudança (média global 4,8) em conjunto com as notas sobre satisfação com os 

resultados obtidos nos itens de mudança (média global 3,3) confirma que as empresas 

escolhidas atendem a esta determinação. 

4.2.6.2. Quanto as empresas atingiram as mudanças· 

Nesta seção, realiza-se a análise conjunta dos casos, observado-se o quanto os 

entrevistados consideraram satisfeitos com resultados nos itens de mudança, por 

grupamento. Esta análise é também feita cruzando-se as informações de 

características/projetos das empresas (Etapas 1 e 2) com as notas atribuídas na Etapa 3, 

que trata da ocorrência dos itens de mudança. 

Deve-se lembrar que ao se solicitar a informação da Satisfação com Resultados 

no Item, foi explicado aos entrevistados que a nota por eles atribuída referia-se ao 

quanto eles consideravam satisfeitas suas expectativas. A comparação entre as empresas 

deve ser feita, portanto, segundo este prisma. 

Os resultados relativos à Satisfação com Resultados das mudanças estão 

apresentados separadamente para Relacionamento com Fornecedor e Produção, sendo 

que já estão indicadas as características e projetos identificados nas empresas com 

diferentes enfoques na implantação de SI. Estas características serão comentadas na 

seção 4.2.6.4, mais adiante. São elas: nível de terceirização das atividades (no 

Relacionamento com Fornecedor) e projetos Lean/JIT x TOC (na Produção). 



Média 
3,0 , 

~ 

[1 2 3 14 J 5 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
2,0 2,5 3,0 3,8 

Empresa C EmpresaB Empresa A 
40 o/o Tere 70 o/o Tere 30 %Tere 

I 
Empresa E Empresa D 
30% Tere 85% Tere 

Figura 51 -Médias das notas atribuídas em cada empresa para a Satisfação com Resultados 
no Relacionamento com Fornecedor. 
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A análise, através da Figura 51, mostra que as empresas com maior grau de 

verticalização, Empresas A e E, atribuíram notas altas par a Satisfação com Resultados 

no Relacionamento com Fornecedor. Este resultado pode indicar que estas empresas não 

têm maiores expectativas no sentido de estabelecer parcerias e llT com fornecedor. 

Por outro lado, a empresa com mais alto nível de terceirização, Empresa D, 

também atribuiu uma nota alta nos itens do Relacionamento com Fornecedor. Neste 

caso, parece que já existe um nível de satisfação, mas não fica clara a razão desta 

atribuição, pois a empresa informa que ainda não tem implantado o SI planejado, e, ao 

mesmo tempo, os considera bastante importantes (nota 4 na Importância da Implantação 

de SI para o Item/Grupamento). Pode-se considerar que este resultado está associado ao 

alto nível de terceirização existente (85% ), mesmo com os sistemas ainda não 

implantados como planejado. 

A Empresa B, porém, que é a segunda em nível de terceirização, considera-se 

ainda distante dos resultados esperados. Neste caso, trata-se dos níveis de parceria, que 

os gerentes consideram ainda possíveis de serem melhorados. Por fim, a Empresa C, 

que demonstrou estar realizando esforços no sentido da terceirização, é a que tem menor 

nota na Satisfação Resultados no Relacionamento com Fornecedor. 

Apesar de pouco conclusivos, os resultados da análise mostrada neste tópico dão 

alguma sinalização no sentido de que as empresas com projetos de terceirização 

encontram-se mais insatisfeitas com os resultados das mudanças no Relacionamento 

com Fornecedor. 
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Média 
3,7 , r 

[ 1 12 13 14 ]5 

+- ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

I 
3,3 3,5 3,8 4,6 

EmpresaB 
Empresa C Empresa A 

Empresa D 
TOC 

Lean!JIT Lean/JIT 
Lean!JIT 

I 'misto' 

Empresa E 
TOC 

Figura 52- Médias das notas atribuídas em cada empresa para a Satisfação com Resultados na Produção 

Observa-se na Figura 52 que as Empresas B e E, que adotaram a TOC, ocupam a 

última posição na Satisfação com Resultados na Produção. Este resultado pode indicar 

que os objetivos deste tipo de projeto são mais difíceis de serem atingidos. Conforme se 

discutiu na parte teórica deste trabalho, esta técnica é apontada por alguns autores como 

adequada para situações mais complexas. O resultado pode também indicar que os 

entrevistados têm altas expectativas em termos de mudança organizacional. 

Observa-se também que a média de todas as empresas na Satisfação com 

Resultados é mais alta na Produção (3,7) do que no Relacionamento com Fornecedor 

(3,0), conforme se vê nas Figuras 51 e 52. 

Além da percepção do entrevistados sobre a satisfação com os resultados obtida 

através da atribuição de notas, alguns dados indicam que as mudanças nas empresas 

pesquisadas são de magnitude significativa. Estes dados são apresentados na tabela a 

seguir: 

CARACTERÍSTICA Empresa A Empresa B Empresa C EmpresaD Empresa E 

Variação de N° de 
funcionários desde -42% -30% -45% Estável -53% 
1990 
Variação de volume de 

- 15% após +500% 
produção ou +60% Manteve-se +50% 

1997 (faturamento) 
faturamento 

+213% 
Estável (alto) 

-74% + 15% de 8 + 140% no 
Variação Estoque 

Valor Giro giros/ano 
entre 120 e 

giro do WIP 
para 25 

160 giros/ano 

Tabela 17- Indicadores da mudança organizacional nas 5 empresas pesquisadas 
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Observa-se na Tabela 17 que os indicadores da Empresa A são mais expressivos 

do que os da Empresa B. Mas de um modo geral, os dados indicam que as empresas 

sofreram mudanças significativas. Apenas no caso da Empresa D os dados não são tão 

explícitos, mas isto se deve ao fato desta planta ter sido aberta em 1995, e já neste 

momento terem sido implantadas as técnicas de Produção Enxuta, que seguiram o 

modelo de outra planta já existente no México (a implantação na Empresa D foi 

conduzida por um diretor daquela planta). Vê-se, através das notas apresentadas nas 

Figuras 51 e 52, que os gerentes da Empresa D se consideram satisfeitos com a 

mudança, estando entre os que atribuíram as maiores notas entre as empresas 

pesquisadas. Um detalhe adicional sobre a Empresa D é que houve alguma redução no 

volume de produção devido a oscilações de mercado. 

4.2.6.3. Média Global 

Para o cálculo da média global das notas atribuídas à Importância da 

Implantação de SI foram considerados apenas o Relacionamento com Fornecedor e a 

Produção. A média global seria aquela que considera a Cadeia Física como um todo. 

Porém, como já foi observado, foram eliminados o Relacionamento com Cliente, o 

Desenvolvimento de Produto e os Itens Gerais. 

Enfoque 
Organizacional 

I 
Empresa A 

Média 
3,3 Enfoque 

Tecnológico 

5 

Figura 53- Notas atribuídas em cada empresa para importância da implantação de SI -média global. 

A análise da Importância da Implantação de SI considerando-se em conjunto o 

Relacionamento com Fornecedor e Produção revela que três empresas situam-se 

próximas à uma média (3,3). 

Mas as empresas A e B ocuparam posições mais extremas, o que indica que as 

mesmas apresentaram uma tendência mais definida em termos dos enfoques tecnológico 

e organizacional. Conforme já foi comentado, estas duas empresas ocupam um papel de 
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destaque no conjunto de casos estudados, por diversas razões. Em primeiro lugar porque 

ambas fabricam o mesmo produto, dominando parcela significativa de seu mercado 

(acima de 50%). Além disso, o fato de terem sido identificados projetos bastante 

distintos nas duas empresas. Paralelamente, pode-se considerar as entrevistas nelas 

tiveram maior profundidade do que nas demais. Isto ocorreu devido ao interesse 

despertado pelos projetos distintos, e também porque em ambas houve uma disposição 

significativa dos gerentes em contribuir com o trabalho. As empresas A e B foram as 

primeiras a serem realizadas, nesta ordem, e houve diversos contatos posteriores a fim 

de se sanarem dúvidas. 

Observa-se portanto, que tanto a Empres.a A como a B adotaram a mesma 

postura em termos do enfoque tecnológico e organizacional, tanto no Relacionamento 

com Fornecedor como na Produção. A Empresa A tem baixa terceirização e adotou 

intensamente o projeto Lean!Jit, enquanto que a Empresa B trabalha com alta 

terceirização e o projeto TOC. Como se verá no tópico a seguir, terceirização alta ou 

baixa e projetos Lean/JIT ou TOC foram as principais características com as quais 

foram associados os diferentes enfoques. 

Assim, na análise global identificaram-se estas duas empresas como tendo 

enfoques distintos. 

4.2.6.4. Características e Projetos com diferentes enfoques na Implantação de 

SI 

Para se identificarem características e projetos das empresas associados a 

diferentes enfoques na Implantação de SI, foram avaliados, de forma conjunta, os 

resultados obtidos nas três etapas do roteiro de entrevistas: Etapa 1 - Características da 

Empresa, Etapa 2 - Projetos de Mudança Identificados (e sua natureza, tecnológica ou 

organizacional) e Etapa 3 - Ocorrência dos Itens de Mudança Selecionados e 

Importância de SI para sua ocorrência. 

Buscou-se identificar empresas com conjuntos de características e/ou projetos 

comuns, verificando-se a ocorrência de similaridade na consideração da importância da 

implantação de SI. Para avaliar a importância da implantação de SI foram utilizadas 

principalmente· as notas atribuídas na Etapa 3 do roteiro de entrevistas, que se refere aos 

itens de mudança. Estas notas já foram apresentadas anteriormente em tabelas contidas 

na descrição de cada caso (Empresa A - pág. 178, Empresa B - pág. 181, Empresa C -
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pág. 184, Empresa D - pág. 187, Empresa E - pág. 189). As tabelas de todas as 

empresas foram confrontadas em conjunto com a análise dos projetos e características 

das empresas. A natureza dos projetos também dá subsídio à análise da importância da 

implantação de SI na mudança. 

Assim, buscou-se identificar tipos de empresas e projetos que se aproximassem, 

em maior ou menor grau, das classificações - enfoque tecnológico e organizacional. 

A análise das características/projetos x importância da implantação de SI foi 

realizada em nível da Cadeia Física como um todo e também observando-se o 

Relacionamento com Fornecedor e Produção. A Figura 54 ilustra o tipo de análise 

realizada a partir das informações obtidas nas entrevistas. 

Nível de importância atribuída à implantação de SI (notas variando entre 1 e 5) 

12 13 14 5 

Projetos de mudança organizacional ocorridos na empresa 

Figura 54- Representação do critério de análise para identificação de diferentes enfoques 
de projetos de mudança organizacional com relação à Implantação de SI 

A busca de projetos/características que utilizassem diferentes enfoques com 

relação à implantação de SI indicou duas principais correlações, uma no 

Relacionamento com Fornecedor e outra na Produção. A tabela 18 a seguir mostra as 

duas situações em que foram identificados os diferentes enfoques: 



Empresa 

A B c D 
Nível de Terceirização 
de Atividades (definido 

Relacionamento com percentual de 30% 70% 40% 85% com Fornecedor atividades de manufatura 
do produto realizado em 
terceiros) 

Produção 
Projeto principal na 

Lean/JIT TOC 
Lean/JIT 

Lean/Jit 
Produção 'misto' 

Tabela 18- Projetos/Características em que foram identificados os diferentes enfoques 
tecnológico e organizacional. 

4.2.6.4.1. Relacionamento com Fornecedor - Verticalização x 
Terceirização 
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E 

30% 

TOC 

No caso do Relacionamento com Fornecedor foi identificada correlação entre o 

nível de terceirização e a importância atribuída à implantação de SI, conforme indica a 

figura a seguir. 

Enfoque Média Enfoque 
Organizacional 3,4., , Tecnológico 

l] 12 13 4 5 

.4 ~ .4 ~ .4 ~.4 ~ 
1,8 3,5 3,8 4,0 

I I 
Empresa A Empresa E Empresa C Empresa B 

30%de 30% de 40%de 70%de 
Terceirização Terceirização Terceirização Terceirização 

I 
Empresa D 

85 o/o de 
Terceirização 

Figura 55 -Importância da implantação de SI versus nível de terceirização nas empresas pesquisadas. 

Observando a Figura 55, verifica-se que as empresas que atribuíram maior 

importância à Implantação de SI neste grupamento são aquelas que enfatizam a 

terceirização das atividades- Empresas B e D, com nível de terceirização 70% e 85%, 

respectivamente. Por outro lado, a Empresa A, que no momento das entrevistas 

apresentava uma estrutura verticalizada, com cerca de 30% de atividades de manufatura 

terceirizadas, considerou a baixa a importância da implantação de SI. A seguir está 
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representada a comparação entre os resultados obtidos ha Empresa A com os resultados 

obtidos nas Empresas e com alta terceirização. 

r 12 
r 
15 

r ~2 15 

12 13 14 ~5 Importância 

Satisfação com 1 12 

~ 
14 15 I Resultados 

3,1 
Importância da 1 12 13 

.:.o 15 I Implantação de SI 

Média das notas obtidas nas duas empresas 
com alta terceirização- empresas B e D 

Figura 56- Comparação entre as médias das notas atribuídas aos itens de mudança no grupamento 
Relacionamento com Fornecedor da Empresa A (verticalizada) e empresas com alta terceirização. 

A análise da Figura 56 revela que: 

• Ambos os grupos atribuíram nota máxima à Importância das mudanças 

no Relacionamento com Fornecedor Item. 

• Apesar de haver alguma diferença na Satisfação com Resultados (3,1 

para empresas com alta terceirização contra 3,8 para a empresa mais 

verticalizada). Este quesito representa o quanto os gerentes consideram 

que o item foi atingido segundo suas expectativas (e não em comparação 

com o mercado). Especialmente a Empresa B atribuiu uma nota baixa (2) 

para os resultados atingidos na Relação de Parceria/Colaboração. Deve

se entender que estes valores não representam necessariamente um baixo 

nível de parceria, mas sim que a situação desejada de terceirização está 

mais distante do que para as empresas mais verticalizadas. 

• A Importância da Implantação de SI no processo de mudança 

organizacional é significativamente superior no grupo das com alta 

terceirização ( 4,0), comparado com Empresa A. 

Deve-se mencionar que as médias para o Relacionamento com Fornecedor 

foram obtidas considerando-se apenas os Itens 1 -Relação de Parceria/Colaboração, e 

3 - JIT com Fornecedor, porque eles foram considerados mais representativos na 

avaliação do Relacionamento com Fornecedor como um todo, tendo o Item 2 - Menor 

número de Fornecedores, sido tratado apenas individualmente. 

<21: 
l:::J 
~.b.J ,_ 
::~ 
.....::r 
.....d 
C3 
~ 

e:?" 
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A análise dos dados e das descrições dos entrevistados, no que se refere ao 

relacionamento com fornecedor, indicou que as empresas com maior nível de 

terceirização consideram os SI mais importantes, ou seja, uma alavanca para a mudança. 

As empresas com alto grau de terceirização têm características mais próximas da 

'Organização Virtual', que consiste numa importante proposta do enfoque tecnológico. 

Outro aspecto importante detectado na pesquisa nas cinco empresas é o fato de 

que a média das notas atribuídas à importância da implantação de SI no Relacionamento 

com Fornecedor, cujo valor é 3,4, como se vê na Figura 57, é mais alta do que as 

médias obtidas na Produção. Isto indica que no Relacionamento com Fornecedor a 

implantação de SI pode ser utilizada mais intensamente como alavanca da mudança. 

Olhando os itens do Relacionamento com Fornecedor individualmente, tem-se: 

Item 1- Relação de Parceria/Colaboração 

r 
12 13 14 5 

~ Importância 

r 
12 13 14 'I 5 Satisfação com 

.. 2,8 Resultados 

r 12 13 14 1
1 

5 Importância da 

.. 3,3 Implantação de SI 

Figura 57 -Médias das 5 empresas para a Relação de Parceria/Colaboração. 

A Relação de Parceria pode ser considerada central no Relacionamento com 

Fornecedor, e teve média 5 em importância. Juntamente com as notas, os gerentes 

afirmaram ser este um dos maiores desafios para as empresas. 

Observa-se que satisfação com resultados no estabelecimento de relação de 

parceria/colaboração teve a nota mais baixa (2,8) entre todos os itens de mudança do 

estudo. Considerando-se que ela é considerada como tendo máxima importância, tem-se 

aí uma situação que merece estudos e esforços práticos no sentido destes objetivos 

serem atingidos. Entre estes esforços, indiscutivelmente, está incluída e implantação de 

SI, que foi considerada de alta importância. 

Item 2- Menor Número de Fornecedores/Contratos Longos. 

f 
12 13 4 5 ; I Importância 

r 12 

~:,0 j5 
Satisfação com 

Resultados 

r 12 13 14 j 5 
Importância da 

.. 2,4 Implantação de SI 

Figura 58 - Médias das 5 empresas para Menor Número de Fornecedores/Contratos Longos. 
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As notas na importância do Menor Número de Fornecedores apresentaram 

variação em seus resultados. Observou-se que nem todas as empresas consideram este 

um objetivo incluído em seus esforços de mudança. Na Empresa E, por exemplo, os 

gerentes afirmaram que acham importante a empresa possuir fornecedores variados. 

Apesar disso, a média obtida na satisfação com resultados na redução do número de 

fornecedores foi relativamente alta (3,0). E a importância da implantação de SI para se 

atingir este objetivo foi considerada baixa, se comparada com os demais itens do 

Relacionamento com Fornecedor. 

Item 3- Sistema Just-in-Time comfomecedor 

r 
12 13 14 15 I ~ . mportanc1a 

r 
12 13 14 ·i~ Satisfação com 

.. 3,2 
Resultados 

r 12 13 14 l5 Importância da 

.. 3,7 
Implantação de SI 

Figura 59- Médias das 5 empresas llT com Fornecedor. 

A adoção do sistema JIT com fornecedor é também considerada de grande 

importância, com média 4,8. A satisfação com resultados na adoção deste sistema é a 

maior entre os itens de mudança no Relacionamento com Fornecedor. 

O sistema JIT com fornecedor obteve a maior média na importância da 

implantação de SI entre todos os itens da relação definitiva de itens de mudança. Isto 

indica que os SI podem ser alavanca no processo de estabelecer o JIT. 

Como já foi mencionado anteriormente, as mudanças no Relacionamento com 

Fornecedor, apesar de consideradas muito importantes, foram as que apresentaram 

média mais baixa (3,0) neste estudo, em termos de satisfação com resultados. Este 

resultado condiz com os estudos apresentados na parte teórica, que tratam do setor de 

autopeças. Estes estudos indicam que ainda não prevalecem as relações de parceria ao 

longo da cadeia automotiva, especútlmente nas relações entre fornecedores de 1° nível 

com os de 2° nível, como os casos estudados neste trabalho. 

_j 
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4.2.6.4.2. Produção - Leanl JIT x TOC 

Na Produção foi identificada correlação entre diferentes projetos adotados pelas 

empresas e a importância atribuída à implantação de SI, conforme indica a figura a 

seguir. 

Enfoque Médi~ Enfoque 
Organizacional 3,1-, , Tecnológic o 

[1 12 13 14 r . . ·• J 
j ~ ~ ~ ~ ~ +43 1,8 2,5 3,5 

I 
Empresa A Empresa D Empresa E 

EmpresaB 
Lean/JIT Lean/JIT TOC 

TOC 

Empresa C 
Lean/llT 

'misto' 

Figura 60 - Importância da implantação de SI 
versus projetos adotados na empresa nos processos de Produção. 

Observa-se na Figura 60 que as empresas cujo projeto central baseou-se na TOC 

estão entre as que atribuíram maior importância à Implantação de SI na Produção

Empresas B e E. Por outro lado, as Empresas A e D, que utilizaram com grande ênfase a 

proposta Lean/JIT tiveram notas bem inferiores. A Empresa C ficou numa posição 

intermediária. Conforme mencionado na seção 4.2.3, que trata das características da 

Empresa C, a mesma foi considerada como tendo um projeto Lean/JIT híbrido, na área 

de Produção. 

Segundo afirmação de SLACK et ai (1996) e CORRÊA e GIANESI (1996), a 

complexidade e variedade do produto são fatores que favorecem a utilização da TOC. 

Observando-se a Tabela 16, vê-se que as Empresas A e B têm produtos complexos, 

aliás, o mesmo produto. Porém, a Empresa A utiliza o Sistema Lean/llT e a Empresa B 

a TOC 2
• Deve-se destacar que a Empresa A é citada como exemplo de uso dos 

conceitos enxutos, e a Empresa B é um exemplo de sucesso na implantação do Sistema 

TOC. 

2 Esta aparente contradição levou ao questionamento posterior, junto às empresas, sobre esta questão, e o 
que se pôde concluir é que a Empresa A, apesar de ter afirmado possuir alta variedade, tem uma 
variedade menor do que a da Empresa B. 
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Mas a questão principal que se estuda neste trabalho não é a adequação das 

propostas Lean ou TOC às características das empresas, e sim a importância da 

Implantação de SI para que a proposta seja implantada. E no estudo de casos, identifica

se na Produção uma correlação significativa entre notas altas na implantação de SI e 

adoção da Proposta da TOC. Isto pode ser visto na comparação apresentada na Figura 

61, entre as Empresas A e B. 

j2 13 14 ~5 Importância 11 
12 13 14 ~5 

12 13 14 15 Satisfação com r 
12 13 j4 I 5 

+3,8 Resultados . 
• 3,3 

·~,8 
13 14 15 Importância da 11 

12 j3 (4 15 
Implantação de SI 

.4.3 

Empresa A EmpresaB 

Figura 61- Comparação entre as médias das notas atribuídas no grupamento Produção de 
empresas com projeto principal TOC e empresas que adotaram LeanlJIT. 

Vê-se que a Importância dos SI no processo de mudança organizacional é 

significativamente superior no grupo que adotou a TOC. E esta diferença é mais 

significativa ainda quando são observados aspectos específicos, como produção puxada, 

Mínimo Estoque e Facilidade de Troca de Mix de Produção, conforme mostra a Tabela 

19: 

Empresa A Empresa B 
4 -Produção puxada, mínimo 

1,5 5 estoque 
6- Facilidade de Troca de Mix 

1 5 de Produção 

Tabela 19- comparação entre as empresas A e B nas notas dos itens de mudança 4 e 6 

As mudanças mostradas na Tabela 19 são bastante importantes, dentre os 

objetivos a serem atingidos pelas empresas, e ambos os projetos os perseguem. Pode-se 

considerar que uma parcela significativa da flexibilidade exigida das empresas, 

atualmente, decorre da capacidade de se produzir apenas aquilo que foi encomendado 

(produção puxada), mantendo-se mínimo estoque e com facilidade de se trocar o mix de 

produtos (de forma rápida). 

Deve ser enfatizado ainda, no grupamento Produção, que além das notas 

atribuídas às mudanças, deve ser também considerada á etapa em que se relatam os 
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principais projetos de mudança ocorridos na empresa. Conforme foi mencionado na 

seção que tratou da metodologia, apesar de não haver atribuição de notas para a 

importância dos SI nesta etapa, buscou-se avaliar a natureza do projeto, se 

organizacional ou tecnológica. Chamou a atenção que os três gerentes entrevistados da 

Empresa B referiram-se ao projeto TOC mencionando a implantação do sistema 

informatizado. Por sua vez, a referência para os projetos das empresas do grupo 

Lean/JIT pelos gerentes se deu pela denominação Kaizen e JIT. 

O fato de existir um software associado à técnica TOC nos levou a questionar a 

possibilidade de inclusão desta proposta no enfoque tecnológico e a investigar esta 

possibilidade. O que se pôde concluir quanto a isso é que apesar de se utilizar um 

sistema computadorizado, a proposta tem uma abrangência que o coloca como elemento 

auxiliar. Os diversos especialistas foram unânimes em considerar a mudança de 

paradigma como essencial, ou seja, a proposta envolveria uma mudança no 'jeito de 

pensar' da empresa, que seria prioritária. CSILLAG3
, um dos principais estudiosos da 

TOC no Brasil, por sua vez, afirma que quanto mais tecnológico o enfoque, mais é 

necessária a mudança organizacional. O que se entende de sua afirmação é que esta 

proposta tem um forte conteúdo tecnológico, mas que deve vir acompanhada de uma 

mudança organizacional importante. 

CORBETT4 comenta que GOLDRATT começou achando que a implementação 

de sua idéia era uma questão de criar uma solução tecnológica melhor, mas depois 

percebeu que ter uma boa solução não é o suficiente, é necessário convencer a 

organização a mudar, e que essa seria a parte mais difícil. Um dos gerentes 

entrevistados da Empresa B afirmou que outras unidades da corporação de que ela faz 

parte não conseguiram levar adiante o projeto, devido a resistências dos gerentes em 

aceitar a mudança proposta. 

Outro aspecto que chamou atenção, com relação aos projetos na Produção, foi o 

fato de nas Empresas A e B os gerentes terem destacado a importância da existência de . 

líder para o sucesso do projeto. A área de Produção é considerada central no trabalho, 

assim como na Cadeia Física de Valor, conforme já foi mencionado no Capítulo 2 -

Mudanças Organizacionais, seção 2.2.5. 

3 CSILLAG, João Mario. Comunicação Pessoal, 2001 (EAESP-FGV, Departamento de Administração da Produção i 
Operações- POI, São Paulo, S.P) 
4 CORBEIT, Thomas, Comunicação Pessoal, 2001 (EAESP-FGV- POI, São Paulo- S.P) 
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Assim, esta pesqmsa verificou que na Produção os entrevistados das duas 

empresas cujo projeto principal foi a TOC consideraram que a Implantação de SI tem 

um papel de maior destaque no processo de mudança do que nas empresas que adotaram 

o Lean/JIT. É possível, afirmar que a implantação de SI nestes casos funcionou como 

alavanca para a mudança. Tanto na Empresa A como na B, os casos principais neste 

estudo, houve coincidência entre os gerentes quanto ao projeto principal ocorrido 

(aquele que foi mencionado em primeiro lugar). Na Empresa B os três gerentes 

apontaram a Implantação do Sistema como projeto de destaque, enquanto que na 

Empresa A os 12 entrevistados apontaram o projeto Kaizen, sem qualquer menção a 

sistema. 

Mas, apesar da Empresa B ter utilizado o sistema como referência para a 

mudança, ainda assim não se considerou esta abordagem tecnológica, devido à 

i)Tiportância dos aspectos organizacionais mencionada pelos gerentes e especialistas 

consultados. Deve-se lembrar que o que está sendo considerado neste trabalho, Enfoque 

Tecnológico - são propostas ou processos de mudança que dão uma maior ênfase ou 

destaque na implantação e uso de SI/TI para realização da mudança na organização. E já 

se falou também que existe uma zona cinzenta entre os enfoques tecnológico e 

organizacional, pois normalmente se têm componentes tecnológicos e organizacionais 

nos pacotes de mudança. 

Assim, a questão avaliada neste trabalho é se pode haver a ocorrência da 

mudança organizacional alavancada predominantemente pela Implantação de SI. Na 

verdade, trata-se de urna medida de intensidade, que possui um nível de subjetividade. 

A Figura 62 ilustra o resultado relativo às Empresas A e B, que são os principais dentro 

da pesquisa de campo. Nela são utilizados ponteiros que indicam a importância da 

implantação de SI atribuída pelos gerentes da empresas para o projeto de mudança na 

Produção. 

Enfoque 
Organizacional 

EMPRESA A EMPRESAB 

Enfoque 
Tecnológico 

Figura 62 -Importância da implantação de SI nas empresas A e B 
entre os enfoques tecnológico e organizacional 
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O critério de atribuição de notas utilizado na Etapa 3 deste trabalho, que é a base 

para a representação acima não pretende ser preciso, mas sim indicar diferentes 

abordagens quanto ao uso de SI no processo de mudança. Para o caso da Empresa B, 

ainda que o nível de importância tenha sido alto, julgou-se adequado considerar o 

enfoque organizacional. O resultado importante que se tem, através do estudo dos casos, 

é que se identificaram casos em que não foi atribuída praticamente nenhuma 

importância à implantação de SI, e, por outro lado, em outros, a implantação de SI teve 

destaque; mas<não o suficiente para considerá-locenfoque tecnológico. 

A seguir são analisados individualmente os itens 4 e 5 da Produção: 

Item 4 -Produção Puxada, Mínimo Estoque 

I] 12 13 14 ~ 5 
Importância 

I] 12 I 3 14 I 3 Satisfação com 

t3,6 
Resultados 

5 Importância da I] 12 I 3 14 I Implantação de SI 
.3,3 

Figura 63 -Médias das 5 empresas Produção Puxada/Mínimo Estoque. 

A Produção Puxada/Mínimo Estoque é considerada central na produção e na 

mudança organizacional de modo geral. A média de 3,6 na Satisfação com Resultados 

indica avanços na sua implantação. A média 3,3 na importância da implantação de SI 

esconde os dois grupos de empresas (Lean/JIT x TOC) distintos identificados na análise 

feita anteriormente. 

Item 5- Maior qualidade do produto 

11 12 13 14 ~ 5 
Importllncia 

11 12 13 4 I 3 Satisfação com 

+4,0 
Resultados 

I] 12 13 14 5 Importância da I Implantação de SI 
t2,6 

Figura 64- Médias das 5 empresas Maior Qualidade do Produto. I,. 

li 

O aspecto da Qualidade foi o que teve a segunda nota mais alta (4,0) em termos i., 

de satisfação com resultados em todos os itens da pesquisa definitiva. É nítida entre os ,, 

entrevistados esta posição. A média 2,6 e os comentários nas entrevistas mostram que 

os entrevistados consideram existir pouca importância da Implantação de SI para se 

obterem os resultados neste item. 
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4.2.6.4.3. Itens Gerais 

A aplicação dos Itens Gerais pode se dar considerando-se individualmente o 

Relacionamento com Fornecedor, Produção e Relacionamento com Cliente. Ou também 

se pode avaliar sua ocorrência na Cadeia Física de V alo r como um todo, ou seja, a soma 

dos três. Houve dificuldade nas entrevistas de se tratar dos Itens Gerais no nível da 

Cadeia Física como um todo. De modo geral tratou-se destes itens no nível da Produção 

Os Itens Gerais são: Trabalho em Equipe, Polivalêncial Autonomia, Metas e 

Falhas Compartilhadas, Menor Número de Funcionários e Menos Níveis Hierárquicos. 

O resultado principal de sua análise é a constatação de que a implantação de SI foi 

considerada pouco importante na sua adoção na produção. 

No caso dos Itens Gerais não foi identificada correlação com projetos ou 

características das empresas. 

Média 
Enfoque 1,7 Enfoque 
Organizacional ., , Tecnológico 

1 12 13 14 5 

~~ .4 ~ ~ ~ ~ ~ 
r1.0 1,5 

2,6 3,4 

I Empresa A li Empresa E I I Empresa D I I Empresa C I 
I 

I Empresa B I 
Figura 65- Notas atribuídas em cada empresa para importância da implantação de SI nos Itens Gerais. 

Observa-se na Figura 65 que as notas atribuídas nas empresas par~ a importância 

da implantação de SI nos Itens Gerais são significativamente mais baixas que as notas 

obtidas nos itens do Relacionamento com Fornecedor e Produção. Com isso, conclui-se 

que para se atingir as mudanças expressas no Trabalho em Equipe, 

Polivalência/ Autonomia, Metas e Falhas Compartilhadas, Menor Número de 

Funcionários e Menos Níveis Hierárquicos, os entrevistados consideraram muito pouco ,a 

importante a implantação de SI. Ressalte-se novamente que estes resultados consideram ,, 

os itens aplicados à Produção, basicamente, e que pesquisas mais detalhadas devem ser 

realizadas procurando considerar a Cadeia Física como um todo. 
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Item Trabalho em Equipe 

I] 12 13 14 r I .. mportancta 

'I 
12 13 14 I 5 Satisfação com 

.3,7 
Resultados 

I] 12 13 14 5 Importância da 
I Implantação de SI 

Figura 66 -Médias das 5 empresas Trabalho em Equipe. 

O Trabalho em Equipe é central nos Itens Gerais e no cpnjunto global de itens da 

pesquisa. Ele foi considerado, de forma unânime pelos entrevistados, como muito 

importante- nota 5. 

Apesar do tratamento do Trabalho em Equipe ter ocorrido basicamente voltado 

para a Produção, na Empresa C, porém, houve atribuição de nota diferenciada para a 

importância da implantação de SI para esta mudança, com a nota máxima 5. Nesta 

empresa, foram entrevistados quatro gerentes, porém a atribuição desta nota foi efetuada 

apenas pelo Diretor Industrial, o qual reiterou a atribuição da nota em consulta 

posterior. Ao tratar da questão, o Diretor considera que o Trabalho em Equipe, refere-se 

à junção das "áreas técnica, de compras e finanças, as quais lançam as informações e 

trabalham mais em equipe". Ele acrescenta que "na produção, o trabalho em equipe 

ocorre no nível operacional". Também na Empresa D, a nota no Trabalho em Equipe, 

foi relativamente alta, com valor 3,5. Nesta empresa, também foi mencionada a 

integração proporcionada pelo Sistema de Informações, que neste caso, é um ERP 

(BPCS), indicando que era tratado num nível que engloba diversas áreas, e basicamente 

as Áreas de Apoio. 

Assim, alguns subsídios foram obtidos considerando-se o Trabalho em Equipe 

aplicado à Cadeia Física como um todo, que levaram à consideração de dois focos 

diferentes para este aspecto. Um deles, no nível de processo de trabalho e de eliminação 

de fronteiras entre as áreas. Ilustrando esta situação, pode-se pensar, por exemplo, num · . 

caso em que as atividades de emissão de pedidos de venda, engenharia, emissão de 

ordens de produção e de pedidos de compra de materiais, antes realizadas por áreas 

distintas, passem a ser realizadas num mesmo departamento (ou equipe). WOMACK e ., 
JONES (1998) descrevem uma situação semelhante: 
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"Quando é possível gerenciar os problemas de ruído, a empresa enxuta reúne o gerente 
de produto, o comprador de peças, o engenheiro de fabricação e o responsável pelo cronograma 
de produção na área da equipe ao lado do equipamento de produção e em contato íntimo com os 
engenheiros de produtos e de ferramentas, que se encontram próximos à área de projeto, 
dedicada a essa família de produtos. A distinção antiquada e destrutiva entre o escritório (onde 
as pessoas trabalham com a cabeça) e a fábrica (onde as pessoas trabalham com as mãos) é 
eliminada". WOMACK e JONES (1998, p. 56) 

Ou seja, o Trabalho em Equipe neste caso representa a fusão entre áreas 

anteriormente distintas em seus processos de trabalho. 

Mas pode-se considerar o Trabalho em Equipe aplicado à Cadeia de Valor como 

um todo também no que se refere à integração da informação entre as áreas, não 

necessariamente implicando na fusão de processos. Nesta situação também se tem 

quebra de barreira entre as áreas, porém, sem a conotação da fusão das atividades dada 

no caso anterior. Esta abordagem é distinta do conceito de Trabalho em Equipe, na 

forma como ele tem sido tratado nas diversas propostas (Lean/JIT, Reengenharia, 

Propostas Suecas). Mas ela foi identificada junto aos entrevistados nas Empresas C e D. 

Nestes casos, a Implantação de SI foi considerada com importância significativa. Uma 

última consideração sobre este segunda forma de tratar o Trabalho em Equipe é a de que 

ele está diretamente associado à atividade auxiliar do gerenciamento, colocado na 

Cadeia de PORTER (1996), apresentada na página 14. Conforme foi indicado naquela 

seção, o Processo de Gerenciamento incluiria todas as atividades de serviços financeiros 

e contabilidade. Aparentemente, a integração proporcionada pela implantação de 

sistemas corporativos (sejam ERP ou não) oferece benefícios maiores no aspecto de 

consolidação financeira do que no estabelecimento de novas formas organizacionais, na 

Cadeia Física de Valor. Mas estes resultados teriam que ser melhor investigados. 

Item Menor Número de Funcionários 

1' I 2 I 
3 ~ 4 1 5 

Jmportânda 

1
1 1 2 1 3 1

348 
I 5 Satisfação com 

. . Resultados 
,3,3 

1
1 1 2 1 3 1 4 I 5 Importância da 

L . .....,_--"7""" ____ ____. Implantação de SI 
fl.4 

Figura 67 -Médias das 5 empresas Menor Número de Funcionários. 

A redução no número de funcionários teve a nota mais baixa em importância 

entre os itens pesquisados. Este resultado mostra alguma divergência ou interpretações 

diferentes por parte dos entrevistados sobre o item. As Empresas A e E (aquelas cujo 

projeto principal é a TOC) atribuíram as notas mais baixas neste item (notas 3 e 2, 
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respectivamente). As Empresas A e D, que têm projetos Lean/JIT, atribuíram a nota 

máxima. No caso das empresas que atribuíram notas baixas, especialmente a Empresa 

E, os gerentes consideraram a possibilidade de remanejamento ou reaproveitamento de 

funcionários em outras funções, ao invés da redução. 

Porém, quando se observam os resultados da Etapa 1, em que se coletam as 

informações gerais da empresa (Tabela 16), vê-se que quatro empresas apontaram uma 

redução significativa no número de funcionários, inclusive as Empresas A e E. Apenas a 

Empresa D afirmou que o número se manteve relativamente estável, mas esta empresa 

foi aberta em 1995, em moldes já enxutos. Estes fatos nos levam a considerar os 

resultados relativos ao Menor Número de Funciqnários, especialmente com relação a 

sua importância, com alguma distorção, a qual pode ser provocada pelo receio de alguns 

gerentes em admitir este objetivo. 

Item Menos Níveis Hierárquicos 

11 12 13 r4 ~51 •. mportancta 

11 12 13 1 4 I 3 Satisfação com 
.. Resultados 

4,5 
I] ~: 

13 14 \ 5 Importância da 
Implantação de SI 

Figura 68- Médias das 5 empresas Menos Níveis Hierárquicos. 

Este redução nos níveis hierárquicos possui a maior nota entre todos os itens de 

mudança do estudo na satisfação com resultados, revelando a redução significativa nos 

níveis hierárquicos nas empresas pesquisadas. 

4.2.6.5. A Questão do ERP 

Os sistemas ERP foram considerados neste trabalho uma das propostas do 

enfoque tecnológico, conforme foi apresentado no Capítulo 2. Pode-se dizer que esta 

proposta teve uma participação importante na concepção desta pesquisa, e na definição 

da distinção entre os dois enfoques organizacional e tecnológico. Isto se deve ao fato 

dele ser uma proposta relativamente recente, e de haver um apelo no sentido de que a 

implantação do ERP provoca a mudança organizacional por parte dos que 

comercializavam estes sistemas e outros. Além disso, havia ainda poucos estudos sobre 

o tema, na época do início deste trabalho. Mas a pesquisa considerou o enfoque 

tecnológico de forma ampla, incluindo nele, os sistemas ERP. 

. ·r 
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Devido a este papel original dos sistemas ERP dentro do enfoque tecnológico, 

procurou-se avaliar seus impactos, a partir dos resultados das entrevistas. Esta seção faz 

referência aos questionamentos relativos ao ERP. Porém, conforme já comentado 

parcialmente no tópico anterior, quando se tratou do trabalho em equipe, não foi 

possível identificar correlações entre a mudança organizacional e Implantação do ERP, 

com a utilização da metodologia utilizada neste trabalho. Houve o caso da Empresa B 

que colocou também a implantação do ERP entre os projetos principais, porém com 

ênfase na TOC. 

A figura a seguir mostra as notas atribuídas ao quesito importância da 

implantação de SI para a mudança no Relacionamento com Fornecedor e Produção, 

indicando o projeto principal adotado pela empresa. 

Enfoque Mé~~ Enfoque Enfoque M~-~ Organizacional 3.4 Tecnológico Organi1.acional 2. 
li 12 13 14 j [1 2 3 [4 

tl.8 _t3,f,~.O tl.8 t2.5 +3.5 I 
Empresa A 

Empresa E Empresa C Empresa B Empresa A Empresa D Empresa E 
30%de 

30%de 40%de 70% Tere Lean/JIT Lean/JIT TOC 
Terccirização 

Terceirização Tereeirização ERP INHOUSE ERP ERP 
INHOUSE 

ERP INHOUSE I 
Empresa D Empresa C 
85 o/o Tere. Lean/JIT'misto' 

ERP INHOUSE 
Grupamento Relacionamento com Fornecedor Grupamento Produção 

Figura 69- Médias de todas as empresas pesquisadas, nos grupamentos 
Relacionamento com Fornecedor e Produção a importância da implantação de SI, 

acrescentando a informação sobre uso de ERP ou desenvolvimento in house. 

Enfoque 
Tecnológico 

~ 
Empresa B 

TOC 
ERP 

A análise da figura mostra que existe uma tendência das empresas que 

atribuíram notas mais altas para a Importância da Implantação de SI serem aquelas que 

implantaram pacotes ERP. Esse cenário pode indicar que as empresas que utilizam 

enfoque mais tecnológico têm maior tendência a adotar pacotes ERP. Porém, vê-se o 

caso da Empresa C, que tem um sistema desenvolvido in house, mas que atribuiu notas 

que a colocam com tendência para o enfoque tecnológico. Já o caso da Empresa A, cujo 

enfoque foi considerado mais intensamente organizacional, tem desenvolvimento in 

house. 

Um observação importante de se fazer é o fato de que os pacotes ERP e os 

sistemas desenvolvidos in house cumprem o mesmo papel, porém os primeiros têm a 

característica de serem comprados já prontos. Esta característica pode favorecer uma 

maior rapidez no processo de implementação, o que seria um ponto que favorece sua 

adoção, dentro do enfoque tecnológico. 

5 
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Mas deve-se considerar que os projetos de implantação de sistemas ERP, e 

também os sistemas desenvolvidos in house, não foram apontados na Etapa 2 das 

entrevistas como projetos importantes na mudança organizacional. Por isso, considerou

se esta análise dos projetos ERP pouco cQnclusiva, não sendo possível identificar 

correlações entre sua implantação com projetos e características das organizações, em 

que a implantação de SI pudesse atuar como alavanca. É interessante observar que nos 

casos estudados o ERP foi utilizado em conjunto com diferentes técnicas ou propostas 

de mudança no sistema produtivo, como Lean!JIT e TOC. Este aspecto já havia sido 

abordado na parte teórica deste trabalho. 

Finalmente, a análise da Importância da Implantação de SI na mudança 

organizacional feita na seção anterior sobre o Trabalho em Equipe dedicou algum 

espaço para o questionamento da possibilidade dos projetos (ERP ou in house) 

funcionarem como alavanca para ocorrência deste item. Ainda que também pouco 

conclusiva, a análise indicou que eles podem favorecer a integração da informação e a 

melhoria no processo de Gerenciamento, que segundo PORTER (1996), representa 

principalmente as funções financeiras, o que não representaria necessariamente 

mudança organizacional na Cadeia Física de Valor. 
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Capítulo 5 - Conclusões 

O. objetivo central desta tese foi avaliar o processo de mudança organizacional 

vivido pelas empresas, no nível da Cadeia Física de Valor, observando em que medida o 

fator Implantação de SI/TI pode ser alavanca deste processo. Pretende-se contribuir para 

o entendimento das alternativas existentes para realização das mudanças 

organizacionais necessárias nas empresas atuais. 

Foram definidos os enfoques organizacional e tecnológico, sendo que estas 

definições não devem ser vistas como rígidas, mas como referências para duas posições 

distintas com relação ao papel da implantação de SI no processo de mudança 

organizacional. 

A pesquisa bibliográfica voltou-se para identificação dos principais pacotes de 

mudança organizacional, e nela subdividiu-se a Cadeia Física de Valor segundo quatro 

grupamentos: Relacionamento com Fornecedor, Produção, Relacionamento com o 

Cliente, Itens Gerais (Trabalho em Equipe) e Desenvolvimento de Produto. 

O estudo dos cinco casos de empresas de autopeças produziu resultados que 

permitiram analisar indícios e sugerir conclusões sobre diferentes papéis da implantação 

de SI nos processos de mudança organizacional. A escolha do setor de autopeças foi 

importante, porque já havia referências na literatura sobre o alto nível de mudança no 

mesmo, além de dados de pesquisa da Fundação Seade e Anfavea. 

A característica do setor de autopeças no grupamento Relacionamento com 

Cliente, aliada a uma necessidade de simplificação no roteiro de entrevistas, levaram à 

exclusão deste grupamento na pesquisa definitiva, pelo fato das empresas pesquisadas 

terem um número reduzido de clientes (montadores e distribuidores). 

Os resultados da pesquisa referentes ao Desenvolvimento de Produtos foram 

considerados pouco conclusivos, e este fato visivelmente esteve associado ao fato das 

plantas pesquisadas terem pouca atividade de desenvolvimento de produto, pois as 

mesmas normalmente são realizadas em suas matrizes ou em seus clientes. Portanto, a 

área de Desenvolvimento de Produto foi também excluída. 

Os procedimentos metodológicos adotados no trabalho, conforme foi explicado 

no Capítulo 3, são de natureza qualitativa e interpretativa. Esta metodologia foi 

considerada adequada ao tipo de problema estudado, devido à amplitude dos tópicos e 

áreas organizacionais contemplados. Conforme foi descrito no Capítulo 3 deste 

trabalho, o roteiro de entrevista utilizado consistiu de três etapas. A primeira investiga 

J 
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características selecionadas da planta estudada, a segunda solicita aos entrevistados que 

os mesmos apontem os principais projetos de mudança ocorridos na empresa nos 

últimos anos e na terceira etapa os entrevistados atribuem notas aos itens de mudança 

resultantes da pesquisa bibliográfica. Estas notas referem-se à importância dada pela 

empresa ao item, à satisfação com os resultados obtidos naquele item e finalmente à 

importância da implantação de SI para que seja atendido aquele item. 

A utilização do mecanismo de atribuição de notas pelos gerentes, ou seja de 

medidas numéricas, não contraria a natureza qualitativa da pesquisa. Estas notas 

consistiram um instrumento auxiliar utilizado na Etapa 3 do roteiro de entrevistas, e elas 

representam uma medida da impressão subjetiva dos entrevistados com relação à 

ocorrência do item em sua empresa. Ou seja, não consistem em medidas precisas, mas 

numa escala que visa facilitar e homogeneizar forma do entrevistado expressar sua 

percepção. 

5.1. Principais contribuições 

5.1.1. Criação de método para classificação de propostas de mudança 

Pode-se considerar que uma das principais contribuições deste estudo é a criação 

de uma metodologia para classificar modelos de implementação de mudança 

organizacionais relacionados com implantação de SI. 

A opção do trabalho em contemplar uma grande amplitude de tópicos e áreas 

organizacionais pode ser considerada uma limitação do trabalho, mas deve-se ressaltar 

que se buscou oferecer uma contribuição em nível geral, que pudesse estimular 

pesquisas mais específicas. 

O pressuposto central do trabalho foi o de que é possível identificar a ocorrência 

do enfoque tecnológico no processo de mudança nas organizações. Ele não pôde ser 

considerado confirmado ao término do trabalho. Mas deve-se destacar que esta 

conclusão está associada a uma escala subjetiva, que representa o nível de importância 

da Implantação SI no processo de mudança, ou o quanto a Implantação de SI atuou 

como alavanca neste processo. Trata-se, portanto, de uma escala atribuída 

subjetivamente, através das opiniões dos executivos envolvidos. Esta escala está 

representada na Figura 70, apresentada a seguir. A representação da figura indica que se 

buscou estabelecer uma correlação entre projetos de mudança e a atribuição de 

importância à implantação de SI pelos gerentes. 



Importância da Implantação de SI 

Enfoque a 
Organizacional L __ __, 

. correlaç ..... ã_o __ _. 

Pacote de Mudança ou 

Enfoque 
Tecnológico 

Processo de Mudança numa Organização 

Figura 70 -Representação dos enfoques ·organizacional e tecnológico 
corno posições extremas com relação à importância da Implantação de SI 

num Pacote de Mudança ou Processo de Mudança numa Organização 
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A investigação realizada neste estudo, que visa esclarecer o problema proposto, 

está subdividida em duas partes: a pesquisa teórica e a pesquisa de campo, sendo que 

cada uma delas representa um importante resultado do trabalho. 

5.1.2. Pesquisa bibliográfica dos pacotes de mudança. 

A pesquisa teórica foi além de uma revisão bibliográfica sobre o tema mudança 

organizacional, visto que nela se buscou produzir uma relação dos principais pacotes de 

mudança disponíveis no 'mercado', buscando-se uma padronização na apresentação dos 

mesmos, com identificação de nível de abrangência e pontos comuns. 

A tarefa de elaborar esta relação dos pacotes a partir de uma pesquisa 

bibliográfica, tratando-os de forma comparativa, procurando identificá-los de forma 

mais sistematizada e colocando-os como elementos de um mesmo conjunto esbarra 

numa dificuldade, que é o fato deles terem abrangências distintás no que se refere às 

áreas da empresa para as quais se voltam, e também o fato de terem focos em aspectos 

teóricos diferentes. Apesar disso, a análise dos pacotes revelou que um número 

significativo deles procura abranger a empresa como um todo. 

Esta relação comparativa de propostas pode ser um importante referencial 

teórico, tanto para acadêmicos quanto para empresários, e na pesquisa bibliográfica 

realizada sobre mudança organizacional não foi encontrado nenhum trabalho com esta 

natureza. A idéia básica seria identificar pacotes de mudança existentes, levantar suas 

características, prescrições, objetivos e resultados esperados, colocando estas 

informações num formato estruturado. Esta pesquisa não estaria associada à 
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classificação adotada neste trabalho, dos enfoques organizacional e tecnológico, mas é 

um ponto de partida para ela. 

Neste trabalho, foi realizado esforço no sentido de realizar esta compilação, mas 

de forma não aprofundada, visto que não era este o foco principal. Além disso, a 

pesquisa das propostas de mudança foi realizada visando à identificação dos enfoques 

tecnológico e organizacional. 

É importante se fazer um comentário sobre a natureza das fontes consultadas na 

pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho. Apesar de terem sido utilizados· r livros 

como fonte para propostas - principalmente os casos de WOMACK et al (1992) e 

SLACK at al (1996), para Produção Enxuta, HAMMER e CHAMPY (1994), para 

Reengenharia - foram pesquisados e utilizados também todos os principais periódicos 

nacionais e estrangeiros da área de Administração. Uma das referências para 

identificação destes principais periódicos foi o texto de BERTERO et al (1998), que 

apresenta uma relação daqueles considerados importantes na área de Administração, 

como por exemplo: Harvard Business Review, Academy of Management Review, 

Joumal of Management Studies, e outros. 

A pesquisa bibliográfica foi direcionada para a identificação de propostas de 

mudança organizacional, e ao mesmo tempo identificação nas propostas do papel da 

implantação de SI. Os recursos de busca eletrônica via Internet disponíveis foram 

utilizados na pesquisa aos periódicos, sendo que as principais palavras-chave utilizadas 

foram 'mudança organizacional' (e similares), em conjunto com diversas outras (como 

SI, TI, ERP, EDI além dos títulos dos pacotes identificados, e outras). 

Conforme está apresentado no Capítulo 2 do trabalho, foi selecionado um 

conjunto de propostas de mudança organizacional na pesquisa teórica: Produção 

Enxuta/JIT (também tratada como Lean/JIT), Reengenharia, Downsizing, TQM, TOC, 

Propostas Suecas, ERP e Organização Virtual/ Comércio Eletrônico. Esta escolha foi 

realizada através dos estudos teóricos, mas com subsídios da pesquisa de campo. Além 

desta relação de propostas, também são abordados outros pacotes, de menor amplitude, 

como TPM, Six Sigma, 5S, e outros, que também representam importantes instrumentos 

de mudança para as empresas. A relação dos pacotes considerados mais importantes, 

com abrangência considerada significativa, e sua classificação quanto ao enfoque 

tecnológico ou organizacional é apresentada na figura a seguir: 
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PROPOSTA ESSÊNCIA ENFOQUE 

Simplicidade, trabalho em 
I. Produção Enxuta/JIT equipe e responsabilidade na Organizacional 

base. 

2. Reengenharia Repensar fundamental dos 
Organizacional 

processos empresariais. 

3. Downsizing 
Redução no n° de funcionários 

Organizacional 
na empresa. 

4.TOC 
Análise dos centros de 

Organizacional 
produção gargalos. 

5.TQM 
Todos na empresa voltados 

Organizacional 
para qualidade . 
Movimentação de Materiais 

6. Proposta Sueca automatizada e grupos semi- Organizacional 
autônomos 

7.ERP 
Integração da informação na Tecnológico 
empresa. 

8. Organização VirtuaL Conexão eletrônica com Tecnológico 
Comércio Eletrônico fornecedores e clientes. 

9. Reengenharia com TI Repensar processos usandoTI. Tecnológico 

Figura 71 -Relação dos principais pacotes der mudança selecionados na pesquisa teórica. 

A pesquisa das propostas procurou identificar itens relevantes e coincidentes 

entre as diversas propostas, sendo esta escolha gradativamente depurada durante o 

estudo de casos. Os doze itens que permaneceram no resultado final está representado 

na figura a seguir, por grupamento: 

Relacionamento com Fornecedor 
1 . Relação de Parceria/Colaboração 
2. Menor Número de Fornecedores 
3. JIT com Fornecedor 
4. Produção Puxada/ Mínimo Estoque 

Produção 5. Maior Qualidade do Produto 
6. Facilidade na Troca de Mix de Produção 
7. Menor Lead Time de Fabricação ' 

8. Trabalho em equipe . 
9. Poli valência e autonomia 

Itens Gerais 1 O. Metas e falhas compartilhadas por todos 
11. Menor número de funcionários 
12. Menos níveis hierárquicos 

Figura 72- Relação de itens de mudança extraídos da pesquisa das diversas propostas de mudança. 

5.1.3. Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo, cujo resultado consistiu na análise das cinco empresas do 

setor de autopeças, produziu resultados importantes. O primeiro deles é a constatação de 

que no nível de Cadeia Física de Valor, como um todo, não se pode falar que a 
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Implantação de SI tenha funcionado como alavanca principal para realização das 

mudanças organizacionais no setor estudado. 

Mas, considerando-se os grupamentos específicos adotados dentro da cadeia, 

observou-se a Implantação de SI teve papéis diferentes dependendo do projeto adotado. 

Porém, não se pode falar em enfoque tecnológico nem em enfoque organizacional no 

sentido 'puro', apenas em diferentes intensidades da importância da implantação de SI 

na mudança, nos casos estudados. 

As características e projetos empresariais, nos quais foram ·constatados 

diferentes usos da Implantação de SI na alavancagem do processo de mudança, 

ocorreram nos grupamentos Produção e Relacionamento com Fornecedor. Quanto ao 

grupamento Itens Gerais, que aplica-se aos demais e contempla os aspectos de Trabalho 

em Equipe, Autonornia/Polivalência de Funcionários, Menos níveis Hierárquicos, e 

Menor numero de Funcionários, não foram identificadas ações em que a Implantação de 

SI fosse apontada como relevante. 

No grupamento Produção duas principais propostas foram identificadas, nas 

empresas pesquisadas: Produção Enxuta/JIT e TOC. Na primeira a Implantação de SI 

praticamente não é mencionada os gerentes descrevem os principais projetos ocorridos 

no processo de mudança. No caso que utilizou a proposta TOC, a Implantação de SI é 

referência na descrição do processo de mudança. 

No grupamento Relacionamento com Fornecedor, identificaram-se indícios de 

que as empresas com maior nível de terceirização das atividades de manufatura 

consideraram a Implantação de SI mais importante. 

Este trabalho avaliou também avaliar impactos de projetos do tipo ERP na 

mudança organizacional, nos cinco casos estudados. Porém, apesar deste pacote ter sido 

implantado em três entre os cinco casos estudados, não foi identificada relevância} do 

mesmo nas mudanças em nível dos grupamentos, inclusive no grupamento Itens Gerais, 

que se refere ao Trabalho em Equipe. Houve indicações de que o projeto ERP pode 

influir no nível da Cadeia Física de Valor como um todo, porém enquanto um 

integrador de informações, e não como com efeitos significativos em termos de 

alteração de processos, como adoção de trabalho em equipe. Porém, as conclusões em 

nível da cadeia toda são bastante incipientes, e mereceriam estudos mais aprofundados. 

Pesquisas específicas que se concentrem na análise da importância da implantação de SI 

para a ocorrência dos itens de mudança do grupamento Itens Gerais, no nível da Cadeia 

Física de Valor como um todo, podem ajudar a amadurecer estas percepções. 
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5.2. Resultados Esperados x Resultados Obtidos 

A pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho procurou contemplar o máximo 

de propostas existentes, para posteriormente confrontar com o que foi encontrado nas 

empresas estudadas na pesquisa de campo. Esperava-se identificar um principal projeto 

de mudança nas empresas, e ao mesmo tempo identificar sua natureza organizacional ou 

tecnológica. 

Entre os 9 projetos selecionados na Figura 71, apenas 5 foram observados nas 

empresas estudadas, sendo dois como projetos principais: Lean/JIT e TOC. O projeto 

TQM foi também identificado, mas nem sempre com esta denominação. Todas as 

empresas pesquisadas possuem a certificação ISO 9000 e QS 9000, e alguns gerentes 

deram destaque significativo para os projetos nesta área, mas ele não chegou a ser 

apontado como projeto principal em nenhum caso. Pode-se dizer que é um projeto de 

natureza mais organizàcional, em que a implantação de SI funciona como recurso 

auxiliar, mais do que como alavanca. Foram também identificados projetos ERP 

(pacotes e desenvolvidos in house) e finalmente a característica de alto nível de 

terceirização de atividades de manufatura foi associada à proposta da Organização 

Virtual. 

Pode-se dizer que o objetivo de identificar projetos principais de mudança nas 

empresas, com avaliação de sua natureza organizacional ou tecnológica foi alcançado. 

Isto ocorreu no Relacionamento com Fornecedor e na Produção, e não para a Cadeia 

Física de Valor como um todo. A Figura 73 apresenta os projetos identificados no 

Relacionamento com Fornecedor e Produção, indicando as escalas de importância da 

implantação de SI para cada um deles. 

_ _j 
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Grupamento Projeto/Característica Importância da 
Implantação de SI 

Verticalização 
r 

12 13 14 15 
(Empresas A e E) .2.6 

Relacionamento com 
Fornecedor 

Alta Terceirização 
f 

12 13 

.:.o 15 
(Empresas B é D) 

Produção Enxuta/JIT 
t 12 13 14 15 

(Empresas A e D) 
Produção 

,2,2 

TOC ~ 12 13 14 15 
(Empresas B e E) ,3,9 

Figura 73- Prmc1pms proJetos/características Identificados nas empresas estudadas, associados à escala 
de importância da implantação de SI para implementação dos mesmos. 

Portanto, no que se refere ao enfoque utilizado, identificou-se que a implantação 

de SI funcionou de maneiras diferentes nos projetos apontados pelos entrevistados, 

porém sem se poder afirmar que foi utilizada abordagem organizacional ou tecnológica. 

Ao invés se concentrar nestas duas posições, pesquisa como um todo produziu como 

resultado a identificação de uma escala, que indica a intensidade do fator implantação 

de SI como alavanca das mudanças. 

Um instrumento considerado fundamental no roteiro de entrevistas adotado no 

estudo defmitivo foi a etapa em que os gerentes mencionam espontaneamente e em 

separado quais os projetos de mudança mais importantes ocorridos na empresa nos 

últimos anos. Ela foi urna das principais bases para a interpretação dos casos. 

Relacionamento com Fornecedor 

Verticalização - as empresas A e E, que produzem internamente 70% de seus 

componentes, foram as que apontaram para urna menor importância da implantação de 

SI. 

Alta Terceirização - As empresas B e E apontaram a Implantação de SI como 

um elemento de maior importância da adoção alta terceirização. Conforme já 

mencionado, a exploração desta questão pode ser um interessante tópico para estudos 

mais aprofundados. 
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Pode-se considerar que as empresas que adotam alta terceirização de atividades 

têm um perfil mais próximo da organização virtual, que foi classificada como proposta 

com enfoque tecnológico na seção teórica. Os resultados estariam, portanto, 

confirmando a classificação feita. Porém, deve-se destacar que estes resultados 

correspondem a apenas indícios, que necessitam de estudos aprofundados, com maior 

número de empresas participantes. 

Produção 

Proposta Lean/1/T. A incidência do projeto Produção Enxuta/JIT, que foi 

significativamente enfatizado na parte teórica, e realmente foram confirmadas no estudo 

de caso. As Empresas A e D adotaram o projeto de forma plena, sendo a Empresa A 

referência na doação da técnica. Ficou fortemente evidente nas duas primeiras empresas 

o papel secundário exercido pela implantação de SI 

Proposta TOC. Duas das empresas da mostra identificaram esta proposta como 

projeto principal, sendo que a Empresa B possuía um projeto mais avançado. Chamou 

atenção a consideração quanto a importância maior da Implantação de SI neste segundo 

pacote, fato que produziu uma série de questionamentos sobre a possível natureza 

tecnológica desta proposta. Após uma série de consultas, concluiu-se que ainda assim, 

os aspectos organizacionais são considerados predominantes. Mas a importância da 

Implantação de SI é significativa, o que coloca este elemento como uma possível 

alavanca no processo de mudança. Nos casos que adotaram a Proposta Enxuta/JIT não 

há referência a SI nas descrições dos projetos de mudança, como já tinha sido sinalizado 

nas considerações teóricas. 

Os resultados no grupamento Produção também confirmam a classificação feita 

na teoria, em que a Proposta Lean/JIT foi a principal classificada no enfoque 

tecnológico. Porém, a proposta da TOC, também classificada com organizacional, 

apresentou uma intensidade significativa de importância na implantação de SI, que 

merece ser também mais aprofundada. 

Alguns outros resultados do estudo de casos nas cinco fabricantes de autopeças 

devem ser destacados: 

- Em primeiro lugar a percepção de que todas as empresas consideraram d~ 

muita importância todos os itens de mudança identificados na pesquisa teórica, que é 

resultado esperado. Houve alguma restrição apenas quanto ao item 'menor número de 

funcionários', mas observou-se que isto ocorreu devido a receios em se declarar esta 
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intenção. Porém, os dados sobre redução no número de funcionários nas empresas 

pesquisadas revelam que ela foi bastante significativa. 

-Um resultado interessante da pesquisa refere-se à avaliação feita pelos gerentes 

sobre a satisfação com resultados nas mudanças por parte dos entrevistados. Nos dois 

projetos em que a Implantação de SI teve importância maior- TOC e Terceirização- os 

entrevistados apresentaram níveis menores de satisfação com os resultados do que os 

gerentes das empresas com projetos correspondentes Produção Enxuta/JIT e Baixa 

Terceirização, respectivamente. Este quesito indica o quanto os gerentes consideram. 

satisfeitas suas expectativas quanto aos itens de mudança. 

O menor nível de satisfação dos gerentes pode indicar que os objetivos dos 

projetos TOC e Terceirização sejam mais difíceis de serem atingidos. Conforme se 

discutiu na parte teórica deste trabalho, a TOC é urna técnica apontada por alguns 

autores corno adequada para processos de produção mais complexos. 

Quanto à menor satisfação identificada nos casos estudados com altos níveis de 

Terceirização, observa-se que estas empresas consideram-se ainda distantes de seus 

objetivos de maior Parceria/Colaboração e JIT com Fornecedor. Isto pode estar 

relacionado a dificuldade em se atingi-los. As pesquisas sobre as mudanças no setor de 

autopeças apresentadas na seção 2.4. indicam que ainda não se verifica a colaboração 

entre as empresas ao longo da cadeia autornotiva. Deve-se levar em conta também que 

os fornecedores das empresas de autopeças pesquisadas neste trabalho são fornecedores 

de segundo nível, o que implica em um nível tecnológico mais baixo. 

Urna representação aproximada dos principais resultados identificados em cada 

grupamento é apresentada na figura a seguir. Estes resultados devem ser vistos corno 

urna interpretação dos cinco casos, e como urna indicação de tendência, a partir desta 

interpretação: 

Relacionamento com 
Fornecedor Produção Itens Gerais 

Importância 11 I 2 I 3 I 4 -~ 5 ._11---------:lt. 

+ALTA 
Satisfação com 1 1 2 • 3 ~ 4 l1 

5 li 
Resultados I _ . . t:. =~~~=~~;~~~j 

MEDIA 
Importância da 1 ' 2 I 3 I 4 I 5 11 

Implantação de SI I . ~-=~~~:=:~:::=~~~~ 
.. ALTA 

12 13 14 ~5 11 12 13 14 

~
5

ALTA ALTA 
I 15 12 I 3 I 4 I 5 p 12 13 14 I fi ALTA 'ALTA 

12 .3 14 I s 11 I 2 I 3 I 4 15 

MÉDIA* .. MUITO BAIXA ** 
* feitas as ressalvas sobre as empresas que adotaram a TOC, nas quais a importância da implantação de SI foi alta. 

** resultado válido para grupamento, e não na cadeia física como um todo 

Figura 74- Representação aproximada da média dos resultados obtidos 
nas cinco empresas pesquisadas para cada grupamento. 
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A Figura 74 demonstra que no Relacionamento com Fornecedor a importância 

da implantação de SI é maior, e a satisfação com resultados é menor. Na Produção a 

média aponta para uma alta satisfação com resultados e baixa importância da 

implantação de SI. Porém, já foi analisada a questão da TOC, cuja média não revela, em 

que a implantação de SI teve importância significativa. Finalmente, nos ltenfGerais, 

tem-se alto nível de satisfação, e pouca importância da implantação de SI, mas já foi 

ressaltado que esta análise é feita para a Produção, e não para a Cadeia Física como um 

todo. 

5.3. Avaliação da validade da classificação dos enfoques Tecnológico x Organizacional 

Assim, a pesquisa identificou que o elemento Implantação de SI pode ter 

diferentes participações no processo de mudança organizacional, ainda que não se possa 

considerar que esta participação tivesse ocorrido num nível passível de ser classificado 

como enfoque 'tecnológico' ou 'organizacional' pleno. 

O estudo demonstra que pode ser interessante explorar a Implantação de SI 

como um 'mote' para a mudança organizacional. Apesar disso, em todos os casos 

estudados neste trabalho, os gerentes indicaram que o enfoque organizacional deve 

prevalecer. Esta posição deve ser destacada, porque foi enfatizada mesmo nos casos· em 

que se observou que os SI desempenharam papel de alavanca. 

Porém, os resultados deste trabalho apontam para um aspecto pouco explorado 

em pesquisas - o fato de que a Implantação de SI poder ter um efeito de alavanca no 

processo de mudança, sem que isso signifique desconsideração dos fatores 

organizacionais. 

Os resultados desta pesquisa indicam que o aprofundamento do estudo da 

classificação dos projetos em tecnológico e organizacional pode ser útil para 

empresários e acadêmicos, pois com isso se pode identificar e classificar diferentes . 
" perfis de empresas e de projetos de mudança organizacional. Este esforço contribui 

fundamentalmente no processo de escolha de pacotes visando a implementação das , 
mudanças. 

Ou seja, os estudos sobre o uso da Implantação de SI como alavanca do (processo 

de mudança organizacional podem trazer importantes subsídios para a área de 

Administração de Empresas. Eles ajudam às empresas na tomada de decisão quanto aos 
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mecanismos adotados no processo. Pode ser vantajoso utilizar a Implantação de SI com 

o enfoque da alavanca, conseguindo resultados expressivos e sem desconsiderar os 

aspectos organizacionais. 

Com base nestes resultados, pode-se considerar que as empresas podem escolher 

projetos de mudança organizacional baseados nos diferentes perfis, organizacional ou 

tecnológico. Esta escolha, indiscutivelmente deverá estar baseada nas características da 

empresa, ou seja, em sua 'vocação' mais organizacional ou tecnológica. Vale ressaltar 

que nesta pesquisa não se buscou avaliar qual das duas produz melhores resultados, 

apenas caracterizá-las e identificá-las. Provavelmente, ambas podem produzir resultados 

eficazes ou não, dependendo das características. da organização e das condições de 

implantação. 

5.4. Sugestões para novas pesquisas 

Uma principal recomendação para novas pesquisas com natureza semelhante é 

que elas sejam mais detalhadas e tenham focos em áreas mais específicas, como por 

exemplo no Relacionamento com Fornecedor, Produção e Relacionamento com Cliente. 

Estas pesquisas podem se utilizar de amostragens maiores, trabalhar com setores 

distintos e eventualmente utilizar-se de métodos mais quantitativos. 

Quanto ao trabalho em equipe, sugere-se que haja pesquisas voltadas para 

análise da ligação entre as operações destes três grupamentos, que não pôde ser 

explorada neste trabalho a contento. 

A identificação dos projetos mais minuciosa em cada grupamento, e suas 

relações com a Implantação de SI, pode trazer resultados interessantes. Entende-se que 

especialmente o grupamento Relacionamento com Fornecedor pode gerar estudos 
\I 

produtivos, visto que nele houve sinalização de importância da implantação de SI e há 

poucos avanços nesta área. 

Nas pesquisas mais específicas pode-se trabalhar de maneira mais profunda no 

critério de seleção dos executivos entrevistados e na busca de se estabelecer um roteiro, 

detalhado de entrevista, com foco mais específico. 
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ANEXO 1 
Roteiro de Entrevista Inicial 

Estudo de casos - empresas do setor industrial que implantaram projeto de mudança 
organizacional. 

Entrevistados: 
QUESTIONÁRIO 

Principal Executivo da Área de Negócios. 
Principal Executivo da Área de Tecnologia de Informação. 
Todos os demais profissionais indicados pelo principal executivo. 
considerados chave no processo de mudança. 

Etapa 1- Informações sobre a Organização 

Descrição das características básicas da organização e de seu ambiente. [linha(s) 
de produto(s), características dos processos de fabricação, unidades existentes, 
características de fornecedores e clientes], e tatp.bém da Arquitetura de Sistemas de 
Informações da empresa (ver Figura 1, na próxima página). Breve histórico. 

Etapa 2 - Informações sobre o principal Projeto de Mudança Organizacional 
ocorrido na empresa nos últimos anos 

2.1. Caracterização do Projeto 

• Referências (fontes de informação) utilizadas no processo de concepção 
(existência ou não de role-models) 

• Histórico e fases do processo de implantação. Áreas e módulos de SI 
envolvidos, 

• Resistências e agentes asseguradores desse processo. 

2.2. Estratégia de Implementação 

• Prazo de implantação 
• Tempo de preparação para reestruturação 
• Abordagem - top-down!bottom-up 
• Níveis de aceitação e credibilidade da gerência 
• Equipe de coordenação do projeto 
• Participação dos funcionários no redesenho (sistema de sugestões) 
• Níveis de terceirização 

o Consultoria 
o Treinamento 

2.3. Objetivos e Resultados do Projeto 

Descrever os objetivos: 
Estratégicos 
Financeiros 
Operacionais 

Avaliar itens propostos na Tabela 1, na próxima página. 
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ANEX02 
Segundo Roteiro de Entrevista 

Estudo de casos - empresas do setor industrial que implantaram projeto de mudança 
organizacional. 

QUESTIONÁRIO 
Entrevistados: No mínimo três gerentes que tenham conhecimento do processo de 
transformação e tenham participado do processo de mudança na organização. 

1 - Informações sobre a Organização 

Descrição das características básicas da planta estudada e de seu ambiente. 
[linha( s) de produto( s ), características dos processos de fabricação, unidades existentes, 
características de fornecedores e clientes], e também da Arquitetura de Sistemas de 
Informações da Empresa (ver Figura 1, na próxima página). Breve histórico. 

2- Informações sobre os principais projetos de mudança organizacional ocorridos 
na empresa nos últimos anos 

Para cada projeto, descrever, na·medida do possível: 
• Objetivos Gerais do Projeto- Estratégicos, Financeiros e Operacionais 
• Referências utilizadas na concepção do projeto 
• Planejamento e tempo. de preparação do projeto [curto, médio, longo] 
• Apoio/participação da alta gerência no projeto [pequena, média, grande] 
• Etapas do projeto e áreas envolvidas (usar como referência Figura 1, a 

seguir) 
• ''Tamanho do Projeto"- Duração [meses], Gastos Totais [R$) 
• Abordagem- [top-down/bottom-up] 
• Características e composição da gerência do projeto [nível hierárquico e · 

função dos participantes/tamanho da equipe com relação às áreas 
envolvidas] 

• Participação dos funcionários da empresa [pequena, média, grande] 
• Níveis de terceirização 

o Consultoria [Número de horas - total e por média por funcionário] 
o Treinamento [Número de horas e gastos - total e por média por 

funcionário] 
• Resultados Gerais do Projeto - Estratégicos, Financeiros e Operacionais 

* Observação: poderão ser utilizados materiais existentes descrevendo os projetos: '·· 
documentos, atas, metodologia, etc. 
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ANEX03 
Roteiro de Entrevistas Definitivo 

ETAPA 1 - Dados Gerais da Planta 

Caractetisticas gerais da planta (matérias primas, fornecedores e produtos, 
características do grupo, se existir, etc.) Preencher os dados solicitados na tabela abaixo: 

CARACTERISTICA DESCRIÇÃO 
1. Origem do Capital 

2. Fornecedor Nível A porcentagem das vendas que são feitas 
para a montadora 

3. Classificação do Produto Principal 
Ver tabela na página 166 deste trabalho (HOFFMAN e KAPLINSKY) 
Relação aproximada entre o valor do 

4. Valor Agregado do Produto conjunto (ou principal produto) e o veículo 
em que será usado 
Estimativa do percentual das atividades de 

5. Nível de Terceirização de Atividades manufatura do conjunto que é realizada em 
terceiros 

6. Troca Eletrônica de Dados com 
Estimativa do percentual das transações com 

Cliente 
clientes que são realizadas de forma 
eletrônica (não inclui fax) 

7. Troca Eletrônica de Dados com 
Estimativa do percentual das transações com 

Fornecedores 
fornecedores que são realizadas de forma 
eletrônica (não inclui fax) 

8. TEMERP 
9. Variabilidade (ou variedade) do 
Produto 
1 O. Complexidade do Produto 
11. Variação de N° de funcionários 
desde antes da mudança 
12. Variação de volume de produção ou 
faturamento desde antes da mudança 
13. N° Fornecedores (se possível 
variação) desde 1990 ' 
14. Variação N° Clientes desde 1990 
15. Variação no Giro de Estoques ou 
Estoque em Processo desde 1990 

, ,J:TAPA 2- Projetos de.~,-..Wl.9ça importantes nos últimos dez anos . . . 

Para cada projeto, descrever, na medida do possível: 

• Objetivos Gerais do Projeto - Estratégicos, Financeiros e Operacionais 
• Referências utilizadas na concepção do projeto 
• Planejamento e tempo de preparação do projeto [curto, médio, longo] 
• Apoio/participação da alta gerência no projeto [pequena, média, grande] 
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• Etapas do projeto e áreas envolvidas 
• "Tamanho do Projeto"- Duração [meses], Gastos Totais [R$] 
• Abordagem- [top-down/bottom:-up] 
• Características e composição da gerência do projeto [nível hierárquico e 

função dos participantes/tamanho da equipe com relação às áreas envolvidas] 
• Participação dos funcionários da empresa [pequena, média, grande] 
• Níveis de terceirização 

o Consultoria [Número de horas -total e por média por funcionário] 
o Treinamento [Número de horas e gastos - total e por média por 

funcionário] 
• Resultados Gerais do Projeto -Estratégicos, Financeiros e Operacionais 

* Observação: poderão ser utilizados materiais existentes descrevendo os projetos: 
documentos, atas, metodologia, etc. 

ETAPA 3- Lista de mudanças organizacionais recentes 

Identificar as mudanças que foram implantadas na empresa, e a importância da 
implantação de Sistemas de Informações para consegui-las. 
Para cada item atribuir uma nota de 1 a 5 para cada um dos quesitos A,B e C: 

A. Importância do Item; 
R· Obtenção de resultados nesse item; 
C. Importância da implantação do Sistema de Informações para o Item. 

B c 
1. Relação de parceria/colaboração 
2. Menor número de fornecedores/contratos longos 
3. Sistema just-in-time com fornecedor 

4. Produção puxada, mínimo estoque 
5. Maior qualidade do produto 
6. Facilidade de troca de mix 
7. Menor Lead Time de Fabricação 

8. Desenvolvimento simultâneo 
9. Participação do fornecedor desde o início 

10. Trabalho em equipe. Nível1 ( ), RF ( ), PR( ), RC ( ) 
11. Poli valência/ Autonomia 
12. Metas e falhas compartilhadas por todos 
13. Menor número de funcionários 
14. Menos níveis hierárquicos 
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ENTREVISTAS 

Neste anexo, são apresentadas, para cada empresa pesquisada, as três etapas do 

roteiro, começando pela descrição das características das empresas (Etapa 1). Para a 

Etapa 2, foi montado um quadro resumo dos projetos apontados pelos gerentes e na 

parte inferior do mesmo foi feita uma consolidação destes projetos, a partir de análise 

das entrevistas. Para a Etapa 3, também foram apresentados os resultados de cada 

gerente, mas, neste caso, vários entrevistados responderam parcialmente ou não 

responderam. 

EMPRESA A 

Etapa 1 -CARACTERÍSTICAS DA PLANTA: 

O primeiro caso estudado neste trabalho consiste numa unidade fabricante de autopeças, 
que faz parte de uma montadora e que produz um importante conjunto ou módulo 
completo. É, portanto, um fornecedor de 1° nível e divide uma área grande com duas 
outras unidades - de um outro sub-conjunto importante e da própria montadora. Mais de 
80% de sua produção destina-se à montadora da qual faz parte, porém, já iniciou e tem 
planos de expansão na venda para outras indústrias. 

Em 1994, a Empresa A esteve ameaçada de ser desativada, em virtude da concorrência 
oferecer um produto mais competitivo. Concomitantemente com esta perspectiva, a 
corporação da qual faz parte contratou consultores japoneses especializados na filosofia 
Lean. Ao mesmo tempo, um novo diretor assumiu o controle da unidade. A unidade 
passou por um processo intenso de transformação a partir de 1995. 

A Empresa A é tida como referência na utilização dos conceitos da Produção Enxuta, 
sendo inclusive citada em trabalho elaborado pelos organizadores do Estudo do MIT. 
Deve-se mencionar também que a presença de um diretor carismático, que assumiu a 
unidade em 1995, em conjunto com a crise existente, favoreceu a Transformação 
Organizacional, que ocorre de forma mais intensa do que nas demais unidades da 
corporação. 

O número de entrevistados nesta planta foi significativamente superior ao dos demais 
casos estudados, e é decorrente de abertura oferecida pela empresa. Foram entrevistados 
12 gerentes e supervisores, além do diretor da unidade. A planta foi visitada durante três 
dias. 

Entrevistados: 
1 - Supervisor de Manutenção 
2 - Supervisor de Logística Interna 
3 - Supervisor Logística 
4- Gerente Planejamento e Sistemas Informatizados (2 pessoas) 
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5 - Coordenador Projeto Kaizen 
6 - Assessor da Diretoria 
7 - Supervisor Produção 
8 -Produção 
9 - Sup. Projeto Pessoa 
1 O - Sup. Planejamento de Produção 
11 - Funcionário de TI 
12- Diretor 

N° Funcionários: 

1994 2000 Redução(%) 
2435 1400 -42% 

O Faturamento aumentou? 

O giro de estoque 

Redução de estoque: em 1996 U$ 27,3 mi paraU$ 7,3 em 2000 

Nível de terceirização das atividades - 30% 

Criação de Células de Manufatura: 

1995 1996 1997 1998 Há atualmente 
3 35 22 8 68 

Redução de área: de 65.000 m2 para 50.000 m2 

Horas de Espera Manutenção: 2.703 h/mês em 96 para 150 h/mês em 00 

Horas Paradas: 12.751 h/mês em 96 para 2.684 h/mês em 00 

Com relação aos projetos, houve uma grande coincidência entre os gerentes 
entrevistados sobre os principais projetos - com forte ênfase para chamado Kaizen. 

Lean Production (1994)- considerado o principal projeto de mudança na organização 
por todos entrevistados. Mais comumente chamado de Kaizen. Esteve associado de 
forma importante à: 

Manufatura celular, 

TPM, 

5S (PDCA) e desenvolvimento de fornecedores. 

Qualidade: não mencionado como projeto de destaque, porém são apresentados 
resultados expressivos neste aspecto- Nota Audit (avaliação interna). 



A.NEXO 4- Síntese das Entrevistas 243 

ZAFE/CAGE- sistema de alta tecnologia (engenharia) para corte de peças que permite 
que quaisquer duas determinadas peças se encaixem, enquanto que no sistema 
tradicional uma peça se encaixa em apenas uma única. Possui contato direto com os 
EUA Cada máquina custa US$ 3 milhões. 

Projetos de S.I. 
(desenvolvidos para corporação, por empresa contratada) 

Sistema de Planejamento da Produção, e Engenharia. Implantado entre 1996 e 1997. 
Apenas para médio/longo prazo, não tem ligação com a área de produção. 

ETAPA 2- SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROJETOS 

~rojeto Kaizen (1994/5) 

ri'PM, 5S 
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Etapa 3 - Empresa A Entrev.l SUP. MANUTENÇÃO 5/01/01 J<:ntrev. 3 SUP. LOGÍSTICA 5/1/01 Eutrev. 4 Gim. PLANE.JAMENTO 8/1/01 

·. · .. · j{'iítac)~lirun~iM Çiítn·F~~técÍot' á;J ;.~,· Ní)JC., i~ f!*ii '.''!!' Çólitêíl14tfil~ 1 '; f,tt·il;~' ,MM:;r '!ü~>>(· · ,,:f; élill(eittã(i~s ~<.tlv; !3:~1~' '~. + · A(íVc:.tU. F·•.h:t~ ·fí;• ··:;:Çónt6íttari9s. <·:s.••;•. 

I. Relnç~o de parceria/colaboraçílo 5/3, 5/1 514,512 ~volve aspeCtos pessoais. 51412 mportãncia dos SI apenas técnica. 

2. Menor número de fornecedores. 
4, 5/2 41414 ~m SI refere-se ao Indico IQTC. pontratos longos 

~. Sistemnjust-fn·tfme com fornecedor 3/4/2 ~14, 511 
~onsidera importante, mas a empresa explora 
pouco . 

. ::~ '. '~. 
.,,,, , ···: " <;(· ; w ; '?.; , t±'"'}t~·.;, ;[{, .• ')/'' ::f?.''··k .. ,~, I . ,;, ',f}!fii< i·~:f' :;;.e: . ;;,: . '.'' ,. ''':'i;:·:·~'!JT ::; F ;I I''"'''Y. ·~t·· .····.··· ': .. ·•·. . ; ;, .' >>t > ':;;i ;, ... , .. ·•.·<: Pred111~~. , .;.::··, 

~· Produção puxada, mfnimo estoque ;,13, 5/2 ~/4/1 

5. Maior qualidade do produto 51315 
O controle permitido pelo sistema 
'nformatizado importante. 

b. Facilidade de troca de mix 5/4/1 

7. Menor Lead Time de Fabricação ~/3 

i • ' 01);, J)e~;irvóJ+.tit,6btli~6·r)tódU:ili.!1lly:w ''.{;.fi:"'~ ·:t;u~'?;;.~· . t;•:,~:;:0;, · :•• :,r$,:~\·. .? ;q;:;"''. 3, ·::·•(:'sât'f.x· ;,; .·: 
·" ' 

,, •);;y';;t;;i'H ~; ; • {<'>••.•;' :: '\-,c. 

&. Desenvolvimento Simultâneo 5/4/1 

f>, Patticipa9ão do fornecedor desde o ~/3/5 
~ti cio 

:::.···~~t;·· :·::v;;;p~tijl <····}F"" ;~ i ~A\0~~;; ; S 1121,; Ji?f:~f;.,:, .}i,,ç;,,.g. Xü•. · .:•h·. · :.·: ; .. tit.c, \·,.~ .• •. · .. •''' .. Y;;,,:.,,J,L' •• <;', ,;;;; Ali:' ,;; : .•. >.tià!:':J.;•.; '· .• ,' ,,,::; 
10. Trabalho em equipe 

ll. Polivalência I A\ttonomio 

12. Metas e falhas compartilliadas po 
o dos 

13. Menor número de ftmcionários 

14. Menos níveis hierárquicos 
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Etapa 3 -Empresa A Entrev. 5 COORJ). PROJ. KAIZEN l~ntrev. 6 ASSESSOR J)JRirt'OU Entt·cv. 10 SUl'. PLANRJ. J>li: l'RODUÇÃO 

Rellié~ôitt~t~tntó' élllíi it{!fít~é~d~r ,~:·< , ·,. li/ni(~:, r, I~·'··· '1 J, • . : '· ÇõmeJ!t~rf~s; ····,Y :.<\i'• ; ÁIJ)/C' t1~ ' ,. • A·,.;?:t.<c:~~\teutá\1~~\·< 'h:.\i. ·. :, ' , .AilltCJ ·• ' ! > * 1i::oulcÍltAri<Ís · ·:<·· .,. ·' 1 
•!.' 

"· 

I. Relaç.~o de purceriufcolaboração 5/3,5 t/212 Houve integraçí\o mais do que parCL'l'ia. 
Fidelidade não é forte. 

·- -·--
~· Menor número de fomeccdores 
·ontratos longos 

" -
3. Si&1ema .fttsl-in-lime com fomecedor 414/3, 5 

i ·':.'',:i " ',· .'~\;·J~'~hp; ~~ ; l'ril\íttçl\o, ·, ,;0;;;;, '· ?Y ,\:i:Y<';o;:",~:r' :j' ;';;;;;, *t,'• '0"' !.}~. ,'<;~,.,~·j l'l ·,. \ ·~·' ';'' ;l· '<• : '{~ :,r:·· ,•' \ h 'i ''f .·<'' ,. :,/)\, ·. >F ', ·i 

."''·~·, ·;~·;·;, ;: -~- . ~~· 
4. Produção puxada, mínimo cstoctue 5/4/1 5/4,5/1 ~/4/2 

.... 

5. Maior qualidade do produto 5/4/1 
.. -· ~~-~ 

6. Facilidade de troca de mix 5/4/1 

·-------
7. Menor Lead Time de Fabric.1ção 

,,:'''··tn~eii.V:~Nhii~lítti(I~·Jini~iíltii·~· f· ;; ··,~X*'i"f; ;., !:&;;;;:1*0' •• · . ·~·:'+··~rt r·2 ;< . .?r •; :'~!+ '\ l!t1 ;(k.,';l; ·~•JJ!{,;:}i;) .· .• ;;::' ~·: · ~ 1« >' ·:\ ';+:•.i·s\· .· ·;:::.·· .• · '~·~- l>·i·: '• i :te ": r ,_;· ,,, '' ,. · .. : ' '1\ \·L .:~. ·)~!~i 

~· Dcscnvolvünento Simultâneo ~/2/1 São formados grupos para novos produtos. Usn· 
~c tlpena~ e-ntnil c tuctno. 

~. l'nrticipnç.'lo do fomecedor desde 
-·-----

o ~1212 ~om~oçou antes da Eng. Sinmltllnca, início 

':\~i\ii< '. · :' ·ç~i11t . ~~'r "'L s· , /:til: ',· '';S o:;;~~;; •. ~F:: :,~/ t·:~w"J'',\i,; '' J ·:'.~' ::.~;~1h"~~ 't)ij. :: ;:{:'" }<')i"_,.)· ..• ;• ~:;::' :·;.i·~-:~ :'~)t-::.,.7 I' ~'i'B/:,'' :;1 ·.•·· ;}<': ',; I I :; ;,1!: ! .. ,:,:.; ... ~;,.;.., 
1 O. Trabalho em equipe 5/3/1,5 5/4/1 5/3/l l'rabnlho em grupo nas ;írcas, mas não no fluxo 

RF-l'R·RC. ·---- .. 

11. Polivalência /Autonomia 5/3/1, 5 5/411 
. 

12. Metas c falhas compartilhadas por 
5/4/1, 5 5/3{1 Jsnm-sc nndons. 

o dos 

13. Menor número de fimciomírios 5/4/l, .5 
A rcduçllo considera remanejamento. Se 51511 )eve haver renlocnção. touver disp~'llM!lão lu\ clima. 

··-
14. Menos nfveis hierárquicos 5/3/1, 5 5/5/1 Houve delegação e comunicação intcrpcssoal. 
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11- METODOLOGIA 

No gerenciamento do projeto a metodologia a seguir será uma combinação de 
estrutura matricial com times de trabalho, sustentados pelos princípios do "Kaizen de 
Projetos". 

Na concepção do sistema de produção, serão usadas todas as ferramentas do 
Sistema de Produção Empresa A: 

Kaizen 
Fluxo de uma Peça 
Trabalho em Grupo 

Kanban I Supetmercado 
JIT 

Segurança I Ergonomia 
MPMITPM 

Parcerias 

ISO 9001 /14000 
CEP 

FMEA 
Qualidade Produzida 

AUDIT 



• Kaizen 
• Parcerias: 
(Desenvolvimento 
de Fornecedores/ 
Aquisição de Materiais) 

• Workshop co in F orilece
dores. 

. < '8.· 
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QUALIDADE . . ··J o [ .· PROCESSO ] 
--~~==========~~ 

• ISO .. 9001 
• CEP 
• Capabilidade 
• Auditorias : Prodútos/ Proces- . 

sos/ Sistemas 
~ PAPP/ PDCA (Fornecedores) 
• APQP (Íntemo/ Fornecedores) 
•FMEA · 

· • R&R (Repetibilidade & Re
produtibilidade) 

• TQM (Futuro) 

• Kaizen 
• One-Peace-Flow 
• JIT 
• Kanban 
•MPM/TPM 
• Trabalho em Grupo 
• Ergonomia 
• Parecerias (F omecedores) 

~ ... l 
* Demais funções, não representadas, estão contempladas no Sistema de Produção Empresa A 



Potencial 
de 

Redução 
de 

Custos 

Alternativas 
Construtivas 

Alternativas 
de 

Materiais 

• Componentes 

• Configurações 

• Simplificações 
Geométricas 

, • Não Equivalentes 

r\ No;os 

~ Atuais 

~ 
Mesma Norma 

X 

Outras Normas 

~ 
Cumprem Funções: 
• Técnicas I Especificações 
• Qualidade I Desempenho 
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,DÓ PROJETO ,: . 

COMUNICAÇÃO 

. . 

·. CLfENTEs·· .. 
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Cada coordenador poderá 
· convocar, por conta própria, 
. reuniões ou tratativas di-
vérsas cóm as áreas envol
vidas no projeto. 
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. Os INVESTIMENTOS devem ser alocados de acordo com a evolução 
. da CÚRV A DE PRODUÇÃO.· 

. ~· ·.~· . ' . 
,.· '• ', ---

' PRINCIPAIS ·.· : 
.:VANTAGENS.:.·. 

• Utilização adequada da área disponivel. 
~ Recursos adequados· a curva de produção . 
~. Disponibiiidade de recursos financeiros para · 
. outras atividades (Custos Financeiros). 

· • Menor incidência dos custos fixos no custo final 
do produto ... · 



•. 
' '> tider 

,~: .1•' ·~· do .~ ,;.,; 
'"_~<Projeto~· 
), 'lt•· '(f ::;{• ' 

-~ ·.· ...... 

j 

l 

( PLA~EJ~NTO 

( 

( 

[ 

I 

.....t.___-1-
Principais ., 

Temas 

.....t.___-1-

DocumentaQílo 

Kaizcn 

Qualidade 

Ergonomia 

Loglstica 

Investimentos 

Oütras Ár'eás/ 
Parcerias 

J 

:) 

. ) Coordenador A 

) Coordenador B 

) Coordenador C 

) Coordenador D 

Coordenador E · 

Coordenador F 

" Coordenador G 

Coordenador. H 

Coordenador I 

· Coordenador J 
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Área· 
. Funcional 1 

Área 
Funcional N 

-c::::J-

\-------+-------+---............................. ---1 

\------1-------+---· ............................. ___ 1 

1-----+-------11---............................. __ _ 

~ -· 8.. 1-----t-------t---............................. , __ _ 

J-------+-------11---............................... ---1 

1------+-------+---· ............................. __ _ 

1------t-------t--· ............................. ___ 1 



--------------............................................. ... 

PRODUCÁO (MÉDIA DIÁRIA) 
tA.ktL ;N.;~\~ctiri.t~'üt~ 1!J~4~~~; ;:::~u) 

ACIDENTES (MÉDIAMENSAL) 

JA#~: c(:.\rll'~fãiftil si{Xrá9iíiffi1l: 
~396~~-:: -~~~0~4~rlR~~~};t~~. };?t).J;,s·}~~?~;t~~~~ 

:\~9.7~! ~iiJ~ú!.M~-~·h~~~ :%:tt1ã::~!~W 
21-{9~8-~~ t~~~::t·B~~~~:~;1~~~ ~0~1;9.~~~~~2-~~~ 
~~~~~; ~t~(:1~:f~~~)ti~~}:_: I1~~-JÇtfi:~~~~tt 
~:~~Qg_;.~ ~tiZ}Jj~~{~~~{~;~ i?}jJJ16~~~~~tt(' 

·.':~:foo~; ~~fJá:1.t/l'~ ~~ift•jsic1~J~l~~. 
o't;';di;; de Ab~·a~te(;~~d~~M~~;Iis· 
tas por Área, começou a ser calculado 
ert\ 1997. 

Obs.: Dados referentes até outubro de 2000. 

PllOl>UtlYIDAl!E_ 

;,'~ '~:( 
.{;j':,~~·· 

)J!jg; 12' ~ 

·9.1; ~;~;; 
. i{ f~. 

NOTAS AUDIT lMÉDIAS'I 

·~{:~fi~tt ~:~Jkl/í\J~)~ ~íat~ff.~~f~~ 
~~~~-§k\~~ ;~~~g~~J~:?;~t~~J~ ~!i~fX~iWs~~%&} 
~~~~1»;~;=i ~~{ffhi~~Thaz~~gtt~ ~~i~ifi1~\~ 
;~~~~f~l1: ~~~~f~:~~;~~~~~~}) f~:~i!~t~fif~~ 
:;?{~:ª~;;.~I ~i~~~~~r:~~;.~~~~ if~~~~>tt7~~?~~ 
-~~~~~âó~~1 Jl?J·~~;t~i1I~~ {~~~~~~~~~i~~P ·. 

FMEA : 21 Estudos 
CEP com Capacidade 

Maioroti Igualn 1,33 : 89%. 

f~~~E9j;~1:1~ f:~~t!t0t"ff4 
h1~~~~~9.ã@JI~~ :~~;};~~2;~_· 
~~t~~l9~~~ti~~ ~if:f@3á~~ã 

~ 
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CUSTOS DAOUALIDADE T lltiNAMll:NTO 

SITUAÇÁO DO ESTOQUE 
-~~2~tAiiO:Z~~~~ ~~(;?~\~Y, tilol~:~:~:~~~~--· . 
?~2~'§:6t;~:t~: fius'fJ:n'3Riüí5~~ 
·::;:~~i9..7i!i.~iK~ ~t1S$;d7'6;Mio;; 

i\@~;[sf4tr& ·~v§~W~;9!Mt~0 . 
1~~~;·99f!~~~;; ~tJ$.(:,t(Q;3jvt_tõ:t~ · 
i{i~~~Q6li4~~< 'li!'~$~:\'::?;tiji9} 

"''--~""'--"•,..._'-'J _ . ._;, ·'"-·•' .~:··-v•••J' 

"'Obs.: Valores relátivos à Knizens; 
Células de M!mufnturn e Desinves• 
tinientos, desde o MO de 1994, 



Produtividade (Prod. Conjuntos I Funcionário x Ano) 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
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t~~~~:~y~~Qi~~}~~~~iq!~~~!f~i~~\l~~~l~tM~~ 

!:! 
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~ z 
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1,0 

0,5 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
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M(•tu 
1,3 

Ano 

Conjunto B -..'-. 50% 
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1,5 
1,0 
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.1,3 

Ano 

Evolução da Qualidade em relação à 1994 
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Horistas Indiretos ,39% 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ano 

(Até Outubro) 

Total ,42% 
2435 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ano 

(Até Outubro) 
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EMPRESAB 

Etapa 1 -CARACTERÍSTICAS DA PLANTA: 

A fábrica estudada produz o mesmo módulo da Empresa A, para veículos pesados, é 
também um fornecedor de 1° nível. Ela faz parte de grupo multinacional que possui três 
plantas no Brasil. O grupo está entre os 30 maiores fornecedores de autopeças do 
mundo, com 46 plantas em 15 países. 

A planta era originalmente de uma indústria nacionaL Em 1987 foi adquirida por uma 
multinacional, que também atuava em outro segmento. Havia, em 1987, 6.000 
funcionários e 5 plantas, com atividades de forjaria, estamparia e também o mesmo 
conjunto para veículos leves. 

Em 1990, um Plano Estratégico decidiu pelo downsizing, que levou a uma única planta. 
A partir de 1990 a empresa adotou um alto nível de terceirização. Atualmente, cerca de 
70% de seus custos estão ligados a material, sendo qqe anteriormente eram 25% a 30%, 
e os custos maiores eram com mão de obra. Empresa de custo variável. 

Em 1996 realiza-se outro Planejamento Estratégico. 

Em 1997 houve um Spin 0/f- cada acionista da empresa original recebeu uma ação da 
nova empresa criada específica do ramo de autopeças. 

Em 2000 houve uma fusão com outra empresa multinacional. 

N° de funcionários atual da planta: 850 

N° de fornecedores: 300 

Giro de Estoque: aumentou 30% desde 1990 

Nível de terceirização: 70% 

Variabilidade no processo produtivo: 
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Etapa 2- Empresa B- PRINCIPAIS PROJETOS DE MUDANÇA APONTADOS PELOS GERENTES ENTREVISTADOS 

Entrevista 1 - Gerente da Qualidade 15/12/00 ~ntrevista 2 - Gerente de TI- março/01 Entrevista 3 -Gerente de Logística 11/05/01 

1) Sistema da Qualidade- seria o que concatena as ações 1) Migração de arquitetura baseada emMainframe pl 1) Implantação do Sistema Integrado Oracle (escolha em 
~e mudança (ISO 9000 em 1995, QS 9000 em 1998). sistemas abertos e consolidação da rede local. 1997, inicio em 1998 e implantação em 1999). (*1) 

~)Implantação do Sistema Integrado Orac/e (escolha em ~) Implatltação do Sistema Integrado Oracle (escolha em 2) Implantação do Sistema Resonance, da Thru-put, com 
1997, inicio em 1998 e implantação em 1999). (* 1) 1997, inicio em 1998 e implantação em 1999). (*1) base na Teoria das Restrições. 

3) Implantação do Sistema Resonance, da Thru-put, com 3) Implantação do SistemaResonance, da Thru-put, com 3) Programa de Housekeeping, com sistema de 
base na Teoria das Restrições. base na Teoria das Restrições. autoavaliação. 

4) Processo de Engagement em 1996- gerentes reunidos 4) Implantação do Software IQR, que monitora inventário. 4) Programa com base no Lean Manufacturing. São 
estabelecidas 20 pontos-chave, são feitas auto-avaliações 

para definição de metas. (*2) por área e há metas definidas. 

5) Progmmas trazidos por clientes: PMC, QOS. Envolvem 
metas e indicadores. 

SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROJETOS 

1) Implantação do Sistema Integrado Oracle (escolha em 
1997, inicio em 1998 e implantação em 1999). 

2) Implantação do SistemaResonance, da Thru-put, com 
base na Teoria das Restrições. 

3) Sistema da Qualidade 

4) Programas que envolvem metas e indicadores - PMC, 
pos, Housekeeping. 

(* 1) Projeto Oracle: A implantação utilizou o método bing-bang e houve consolidação com as demais unidades da corporação, em túvel mundial. O estudo feito pela equipe da 
planta com o sistema foi compartilhado pessoas destas unidades, que se reuniram no pais sede da matriz para discutir sobre como seriam os diversos processos (compras, 
fabricação, etc). Antes do Oracle tentou-se implantar o sistema integrado MGPro, abortado na época, porque não atendia questões fiscais c financeiras. Foram selecionados 
tsuários chave que se dedicaram .fui/ time à implementação do sistema. 
(* 2) Softwt~re IQR: gerencia estoques, o giro de estoques, procurando identificar quando o material pára, quando segue em slow moving. Apesar de não ser um so.flware de 
planejamento, promove visibilidade do inventário e funciona como ferramenta de gerenciamento, à medida que permite avaliar a qualidade do inventário e tomar ações corretivas 
necessárias. 

L 
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Etapa 3 - Empresa B Gerente da Qualidade 15/12/00 Gerente de TI- mar/01 Gerente de Logística 11/05/01 

l"i"J.s :l,l.~lac(Cináment!> cl·F~i'üe~~~d~rv::;.:m ; , ;12:: ,::M&:= ~~:{':<~là;J,/;)( .· .. /;· '.!:!<· '':,," :;ii;; ' iÚ.i'''··~rs•: iA .,/~ i( ·;~.,;:~iH'!~~;,,,, v' . );;;; '' ~; ·.~ti· :s:r;:c·., \ ·.·.;·; ·:•· .. ,:;,':·c···· ··, 

1. Relação de parceria 4/1 p que principal fator ainda é preço. ~o usamos Sistemas. Envia-se a programaçiin via 
ex. Temos mecanismos de avaliaçKo- notas. 5/3/4 

~.Menor número de fornecedores/ contratos 
É uma meta. 5/3/2 ongos 

3. Sistemajust-in-time com fornecedor ~stamos buscando com a TOC 
~í!o temos JIT c/ fomecedores. Pura os itens 5/3/4 A' tem-se maior freqüência na entrega. 

, 'Ç,;;;o.'~i!f!i/' '" .·.li ''4 ' .·· • .. .c::;:,;•'.eto uç1 o:,· :>: ·i•.f::·tj\''~ .:!<l~ ,;;:~v··. !li:;;'~ :;·.: ~ •• ~'·%/. ;·: ::~:'s;; "''"' ;. ;; , }Yi\í\< i; I;:; ;O;/' '" : ·.: .. ·· ·. :.~.; ·.· "·'··;c~· .. ·:\ .. ~.*,·· ·. ·.· 1 :~,L."éw .. '::/!C;\'/.,.· .... >'::<. ·.··' ,, :' .. ~.; 

4. Produção puxada, mínimo estoque 515/5 ~OC ·a reprogramaçilo é feita com emissno 
~e ordens até fornecedor 

~OC procura reduzir inwntário. 5/3/5 

5. Maior qualidade do produto 5/5/1 SO 9000 em 1995 e QS 9000 em 1998 5/4/2 

ó. Erros corrigidos na linha 5/5/1 512/1 

7. Facilidade de troca de mix roc não entàtiza isto, apenas parn recurso 513/5 om restriçí!o. 

8. Menor Lead Time de Fabricação 5/215 Não envolve apenas o software, silo 
'OC semelhante a nT nesse sentido. 5/3/5 1ecessários recursos de fabrieaçí!o 

';' ·é~ ~' n~sêijyc)I~im~ltt~·d~iPJ:o.duto. ::.:.":: > '" .',f,i)<·}~f" . · :rh·;,:;c>,;. :;:T, ' '.. :elf%)\i:f'~*§;;.~x;; ;,,, .· •. '1?. ;i, ' . .. &.L .. ::·· .. . .:>> ·.;, '/.'. :':",. \ •. :Ji'i;::::~~~ ,: ; ,,:;C:~:{';y'' . },:;~;~ · . . Jlx~ 
12. Desenvolvimento Simultâneo 5/2/2 Estamos jw1to com cliente, mas sem sistema Atualmente há maior aproximaçí!o entre 5/3/4 para interligar. Usamos soflwctl'es comuns. engenharia e outras áreas. 

13. Participação do fornecedor desde o p fornecedor participa. Por ex., definimos 5/2/4 nício peça acabada e ele desa!IIU a bruta. (* 1) 

· .. . 1'/w!cf{~.( .L '"Gertd:· é;; z~'\it~~~,i':;·. : t~E:."Pi~; : :;·7, .. :a,,>v:Af>.;"''q,;,,,;i: ··~:> ···''<t+z,~ >r;fié'::'~~;:;:~ ~.·//f[, .,;j.,&:,·,; i}>• .• ·Y· ,>:,h~Jt?'! i' 
>. ,\ ) ·~LL>•··~. ,' / .v·, ... ··· ·":.: .. · .· 

~omos um time, e o trabalho em equipe ocorre Para os itens de 14 a 19: Eles estilo 
14. Trabalho em equipe 5/5/2 ~m nlvel do fluxo vendas-produçí!o-compras. acontecendo, mas ainda não se pode dizer que 5/3/1 •ormam-se times também para eustomizar 

~ovo produto. rnbnlhnmos por pr()cesso. 

15. Polivalência 5/2/2 Fonnam-se equipes com representantes de 3/3/1 diversas áreas. 

16. Autonomia 515 5/3/1 

17. Metas e falhas compartilhadas 5/3/1 5/3/1 

18. Menor níunero de funcionários 5/5/2 !Para produçí!o a redução não é tilo prioritária, 3/5/1 p principal refere-se a indiretos. 

19. Menos níveis hierárquicos 515 5/4/1 

*I) temos alguns fomecedores parceiros- o fim di dor certo, o forja dor certo. Queremos que tenham foco na gente. Mas se ele co1neça a MS desagradar, principalmente com relaçí!o a custo, pode s~'l' desenvolvido outro fornecedor, no invé 
!colaboração na aplicação de técnicas. 
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EMPRESA C 

Etapa 1 -CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA: 

Empresa de capital nacional, que possui sete plantas, em diferentes estados (uma na 
Argentina). Possui um produto principal, que apesar de não ser de tecnologia central, 
possui um valor agregado significativo e é considerado item de segurança no 
automóvel, existindo por isso muita exigência de qualidade. É líder de mercado, com 
cerca de 70 a 800/o do mercado de montadoras (até antes da abertura comercial detinha 
100% deste mercado). 
No caso da Empresa C, não foi selecionada uma única planta, visto que se trata do 
mesmo conjunto em todas as plantas, sendo neste caso considerado adequado se tratar 
do conjunto das plantas. Das sete plantas existentes, uma está voltada para produção de 
um item específico do conjunto e envolve também pesquisas tecnológicas. As demais 
seis unidades fazem montagem e pintura deste conjunto, sendo uma planta voltada para 
o aftermarket (1 O% do total produzido), e as outras· cinco atendem ao mercado de 
montadoras, estando distribuídas em três estados e uma na Argentina. 

Número de fornecedores: aproximadamente 200 (principais entre 1 O e 20 - matéria 
prima) 

Produto de valor agregado valor médio? 

N Funcionários: em 1990,2.000, atualmente 1.100. 

A produção dobrou de 400 para 800 mil unidades. 
O Faturamento aumentou 5 vezes aotodo (no conjunto principal aumentou 4 vezes) 

O giro de estoque 

Nível de terceirização das atividades - 50% dos custos são variáveis, mas envolvem 
principalmente matérias-primas (ou seja, baixa terceiriz;ação ). 

Número de Clientes: aproximadamente 500 (montadoras +mercado de reposição) 

A programação sofre alterações constantes. A empresa recebe o programa por EDI. 
Com fornecedores cerca de 60% tem EDI. 

Projetos 

Projeto a automatização das etapas: ~ido de cliente, processamento das ne<?es~idades 
(carga homem/máquina) e transp:Hssão de pedidos a fornecedor, que tem .acontecido 
gradualmente. · 

1.1.1. Proj.eto do Sistema de Compras 
Material não produtivo - o próprio usuário (autorizado) solicita o material, a 
gerência faz análise para aprovação e passa, eletronicamente, para a área de 
compras, onde se juntam pedidos por tipo e comprador. São enviadas cotações 
via e-mail para fornecedores pré-cadastrados, e as respostas recebidas são 
analisadas pelo sistema (preço/condições de pagamento). Feita a seleção, o 
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comprador envia eletronicamente o pedido para o gerente de compras, que, 
aprovando, envia para diretor de logística. É gerado o pedido (informado 
verbalmente para o fornecedor). Quando o material chega na área de 
recebimento, é dada a baixa. 
Material produtivo- existem pedidos em aberto. São mandadas programações 
via e-mail para os fornecedores. 

Projeto Lean Manufacturing - implantado desde 1983, com apoio tecnológico da 
montadora japonesa. 

TPM, 5S 

Qualidade ISO em 95, QS em 98 

HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 
NA EMPRESA E ESTRUTURA DE S.I. 

Mencionou-se a evolução no processo de participação do usuário no manuseio do 
sistema: 
Até 1987 todos os dados eram digitados no CPD. 
Em seguida, espalharam-se tenninais nas áreas usuárias, que tinham digitadores. 
Desde 5 ou 6 anos, pretende-se que o próprio usuário execute todas as tarefas. 

Os Sistemas são desenvolvidos internamente em uma linguagem Basic adaptada. 
Em 1989, a empresa substituiu um mini da Labo por um super-mini do mesmo 
fabricante. 
Em 1991, a empresa sentiu a necessidade de fazer upgrade de hardware/software. Na 
busca de alternativas surgiu empresa que ofereceu mainframe IBM 4381 com 
aproveitamento do sistema antigo, que foi adotado. 
Em 1995 ocorreu outra troca de plataforma (mainframe em desuso). Da mesma forma, 
surgiu um fornecedor de máquinas RISC que aproveitava o sistema anterior, alternativa 
que foi adotada e está em uso até hoje. 
As mudanças são efetuadas gradualmente, o sistema vem sendo alterado, buscando 
interface mais amigável e em tempo real. 
A área de Sistemas tem feito pesquisas sobre sistema integrado. Visita à concorrente que 
implantou Sistema SAP mostrou que eles estão satisfeitos, mas que hoje têm menos do 
que o que existe na empresa estudada. Gastaram U$ 2 mi e a implantação levou 7 
meses. 
A direção da empresa não manifestou intenção de adquirir Pacote Integrado. O ERP 
necessita ser lapidado, e o sistema existente já o está. Ao invés disso a empresa prefere 
"atualizar a fábrica". 
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Etapa 2- Empresa C- PRINCIPAIS PROJETOS/AÇÕES DE MUDANÇA, SEGUNDO OS ENTREVISTADOS 

Entrcv. 1- GERENTE DE TI/CHEFE DESENV. SI !Entl'cv. 2- DIR. EXPORTAÇÃO Enta·cv. 3- DIRETOR INDUSTRIAl, 
Automatização das etapas: pedido de cliente, 

1 ~ean Manufacturing .• ean Manl{(acturing ilúciado desde 1983, através de processamento das necessidades (carga homem/ máquina) 
!acordo tecnológico com montadora japonesa. (* 1) e transmissão de pedidos a fornecedor. 

·~-· - -

Dcsverticalização/ Terceirit.ação 

- - - ------

lntergração on-line entre cliente- nós- fornecedor (*2) 

--

trPM, 5S 

- ... 

~SOem 1995, QS em 1.998 

- -·- ----··------
SÍNTESE 

Lean Manufacring 

Desvcrticalização/ Terccirização 

-· 

Integmçílo eletrônica com cliente c fornecedor 

(* 1) A necessidade de estoques baixos desencadeia a necessidade de informação mais preCisa. 

(*2) Praticamente não temos área de expedição- produzimos o apenas o que é necessário. 
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("' 1) Mencionado Sistema, existente em uma unidade adjacente a uma montadora no Paraná. A cada 2 horas vem a iilformaçilo para o último posto da linha de produção, que dispara a produção (basicamente de pintura) e coloca em 
dispositivo apropria<lo. 
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SÍNTESE DA ETAPA 3- EMPRESA C 

A. Importância do Item para a empresa 
B. Obtenção de Resultados nesse item pela empresa 
C. Importância da implantação de Sistemas de Informações para o Item 

'j 
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EMPRESAD 

Etapa 1 -CARACTERÍSTICAS DA PLA.NT A: 

A fábrica estudada produz um conjunto classificado como 'Volumosas não mecânicas', de 
acordo com HOFFMAN e KAPLINSKY (1988), que possuem baixo conteúdo tecnológico, 
sendo a maior parte dos processos manuais. É fornecedor de 1° nível, pois abastece 
diretamente a montadora. Faz parte de grupo multinacional que possui cinco plantas no 
Brasil. 

A fábrica foi inaugurada em 1995, quando havia' uma perspectiva de altos níveis de 
produção (1.200 automóveis/ dia), que se concretizou em perto de metade na fase inicial. 

Inicialmente havia uma linha de produto, baixo volume, mas com curva de aceleração 
grande. Não houve grande investimento em tecnologia menor, devido ao receio de que a 
estabilidade econômica não se mantivesse. Por isso processo bastante manuaL 

Atualmente, são montados cerca de 950 conjuntos/dia, dos quais apenas uma linha é 
verticalizada, com 30 conjuntos/dia. Os sub-fornecedores assumem os custos fixos. 

Inicialmente, a linha era Kanban, conforme denominação utilizada pelos gerentes. Isto 
significa que havia um bujjer. Depois, entre 1996/97 se caminhou para o que eles chamam 
efetivamente de TIT, quando uma linha de uma montadora foi desativada e passada para a 
planta. No início ainda havia prateleira de 4 horas (total 7 horas). 

No final de 99, foi tirada totalmente a prateleira e passou-se a ter apenas 3 horas. Isto é, 
quando um automóvel entra na linha de montagem a etiqueta é recebida e o conjunto deve 
ser entregue em cerca de 3 horas. A montadora fornece programação diária para as 
próximas 4 semanas. Quando existe variação, a engenharia recebe e avisa. Este canal foi 
mais necessário quando foi retirada a prateleira. Isso ocorreu não a pedido da montadora, 
mas em função da crise de 99, quando a empresa precisou reduzir estoques e houve 
desvalorização do real. 

Segundo os entrevistados, no Kanban é possível lidar com as ineficiências de um jeito mais 
fácil, porque existe um bujjer, e não há variações muito fortes. No TIT a velocidade de 
resposta é muito maior (entre 2 e 3 horas). 

REPRESENTAÇÃO DA TROCA DE DADOS DA EMPRESA E COM CLIENTE E COM FORNECEDOR 

RELEASE MENSAL 8 MPS- Módulo de 0 .--------. 
MRP Fornecedor 

Pre·\lisão Mês Semanal 
do cliente 

Planejamento 
BPCS 

BPCS 

Atualmente as etapas 1 e 2 ainda envolvem re-digitação, mas dentro de 4 meses deverão estar automatizadas. 

Figura 1 
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CARACTERÍSTICAS DA PLANTA 

CARACTERISTICA DESCRIÇÃO RESPOSTA 
Origem do Capital 

I 

Estrangeiro 
Nível 1 -Fornecedor da montadora 

Fornecedor Nível Nível 2 - Fornecedor de empresas lo 
montadora de módulos 

Classificação do 
Produto Principal 

Ver tabela no anexo 1 Volumosas não Mecânica (HOFFMANe I 

KAPLINSKY) 

Valor Agregado do 
Relação aproximada entre o valor do 
conjunto (ou príncipal produto) e o veículo 3% 

Produto 
em que será usado. 

Nível de Terceirização 
Estimativa do percentual das atividades de 
manufatura do conjunto que é realizada em ! 85% 

de Atividades 
terceiros I 

Troca Eletrônica de 
Estimativa do percentual das transações 

Dados com Cliente 
com clientes que são realizadas de forma 
eletrônica (não inclui fax) 

Troca Eletrônica de Estimativa do percentual das transações 
Atualmente nada em implantação 

Dados com com fornecedores que são realizadas de 80% 
Fornecedores forma eletrônica (não inclui fax) 
Variação de N° de • 
funcionários desde 
1990(*) 
Variação de volume de 
produção ou 
faturamento desde 1990 
(*) 
Variação no Giro de 
Estoques ou Estoque 
em Processo desde 
1990 (*) 

TemERP 
SIM 

BPCSem 1999 
N° Fornecedores (se 
possível variação desde 
1990) 
N° Clientes (se possível 
variação desde 1990) 

Variabilidade (ou 
Diferentes modelos existentes ou 
custonúzações possíveis (Alta, Média ou BAIXA 

variedade) do Produto 
Baixa) 

Comple.xidade do (Alta, Média ou Baixa) BAIXA 
Produto 

(*)pode ser um período posterior a 1990, dependendo das características da empresa e de quando as 
mudanças aconteceram. 

.. 
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ETAPA 2- EMPRESA D- PRINCIPAIS PROJETOS/AÇÕES DE MUDANÇA, SEGUNDO OS .ENTREVISTADOS 

Entt·ev. 1- GERENTE QUALlD. E ENG. 8/6/01 ,Entrev. 2- CONTROLLER 8/6/01 Entrev. 3- GER PROD. E MANtlT 11/6/01 

Técnica JIT tmzida na instalação A tecnologia do JIT 
IPr~ieto JIT JIT ttilizada já na implantação da planta. 

~unto com o JIT as ferramentas da Qualidade (ISO, QS). EDI QS 9000 - recertificação em 2000 

O QOS (em 1998) BPCS (a partir da metade de 1999) PPR 

-

')IX SIGA1A (em andamento há cerca de 1,5 ano) SJX SIGMA 

-· •·· ·--

BPCS (a partir da metade de 1999) 

-- - -~···-

PPR - Programa de Participação nos Resultados 
(paro funcionários) 

JIT --

[Qualidade 

(*1) O que se denominada E DI, segundo o Gerente de Loglstica, seria o conjunto de informações gerenciais (planejamento de produção, relação de duplicatas em <tbClto e o que lbi pngo, ~>te), chmnado também de Releasc 
Mensal, que é recebido do cliente (ver Figura I). Há também a rotina do sistema JIT é administrada por um outro sistema de transmissão de dados, criado pelo cliente. Inicinlmcntc as intbnnaçõcs vinham por fi1x da 
montadora. Depois tivemos EDI, mas iniciahnC11!e com hnckup em fax. Numa segunda eta1>a evitou-se n necessidade do fi1x, por<]Uc já se imprimia automaticamente. Numa terceira ctapa (98), passou-se n alimentar 
diretamente o sistema de fàturamenlo (do sistema utilizado anteriormente, MAPICS) com esta mesma iníbrmaç:io. Em 99 permitiu-se rastreabilidade de produto, com a colocação de umn impressora de código de barras no 
inicio da linha. Isto permite a verificação de problemas com sub-tomccedores. 

(*2) M~'tlcionou integração no tratamento de modificações de engenharia, que todos compmtilhmn por e-mail. A ilrea de materiais, que trabalha com o re!euse mcnsul c pode analisar os impactos, Compras já lica sabendo 
sobre n necessidade e conseguir ilovos fornecedores. A área de Finanças já sabe do impacto disso. No sistema anterior, MAI'ICS não se tinha toda integração, porque não tlnhamos todos os módulos. O BPCS elimina uma 
série de processos intemos e ó um produto genérico !Cito por terceiros, que devo funcionar muito hem. Apesar deter sido desenvolvido mais para indústrin <tuímica/farmacêulica. Ele trabalha com lote c não é tão amigável 
para trabalhar com JIT. Foi necessária a inclusão de programas par pnrn conseguir interfaces que lessem este EDLAdministrar a implantaç:1o não é tlícil. Esta planta tem sido relcrcncialna utilização do sistema. Os usuários 
chave (kep,,·,:rs) se interessaram pelas pnramdri1AIÇÕCS e ajustes do sistema. O si~1ema é usado pc)r X plantas, com processamento em uma única nulquina, hastante possante c com muita scguranç;l. Como todas ns plantns têm 
procc,qso JIT, e o sistema não p<ldc parar, porque não é posslvel se usar máquina de escrever. f: crítico. 
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ETAPA 3- EMPRESA D GER QUALlD. E ENG. 8/6/01 CONTROJ,LER 8/6/01 GERPROD. E MANUTll/6/01 GERLOGIS 
lt4!1!l~!o~tit~eht1J~ilic,l"ti.i'Jl.e~~~!~r. <.{\,'~,,·; \:tYEi:.,:.f~~:,;:. :,;,, ·~ 1,g{ t ,.i ·· •. ,;,:Y· h;'/ ',;,~'. '':.; : '( ; \,;t' ,it"!{· >'· .·. ;., ·, ';,. ,., i::;, ;Í; :, ., . . :· . ·. •,•i ' ' . ;;;;,: ' .. '·:t . 1.1(06/0f• .. :•· 
1. Relação de parceria/colaboraçllo 'ressfto é muito grande e pode causar perda Acontece mais na fnse inicial a importância do Vai agili7~1r, mas n 

5/3/3 de fomecedor. (*1) 5/3/3,5 Sistema _ 5/4/4 5/4/5 !gerar parceria. -2. Menor número de fomec. 
contratos longos 3/3/2 5/4/4 4/3/4 Nilo é muito liworável a poucos f<Jlm:cedores. (t/215 
3. Sbterna .fust-in-time corr Daqui a 4 meses devemos ter EDI com 
fomecedor 5/4/3 lú estamos indo na direção do EDI. 5/4/3 'omcccdm· 5/5/4 5/4/5 
l'1:o~t~çâo,:,'' ~:~i·'·:,;.} . i'\ \. ;:,):::{'· i<'J :~· 1;:~:.~,;~~." j • :;:); :.:~·.y;( \,íJt:,:';. ~>·: ( 1*. ,,>,, .. : ~:~·· ; 14c;' .. <:t~ . J>L t:';/\,J:·;,j~ .': ~:-':" i: :;>( l}i. ·\;\ ' \A\; < . ~t.·~ . O• ·f• ' ,\ ... :,: ' · .. ·,:.; . .r ·'-. 

" ; ,· 
4. Produção puxada, IUÚlilll\ > Sb1ema importante apenas no con-trole de ~mu vez que uma etiqueta foi colocada, há Já pra para ficar sem sbtema, mas no contato 
estoque 5/5/3 ~ntradas c saldas da fábrica. (_*~. 5/5/2 l>rocesso automati1ado 5/5/3 ~xtemo é mnis dillcil. 5/5/3 
5. Maior qualidndc do produto !Sistema usado nas atividades de com- !role. 

5/4, 5/3 Indicadores de fornec l'l'M etc 5/4,5/2 5/5/4 -- 5/4/3 ---
7. Facilidade de troca ele mtx Somente no que se 

iAs mudanças não são tão radk'<~is. Existe um 
5/4,5/1 

·cil.-rc a à transtcrêt . 
5/4,5/2 l>ré-plancjamento. 5/5/3 5/5/3 te dados 

S. Menor Lead 1i'lne de Fabricação [o produto é muito mamml, e nilo exige a TI ) sistema é importante para Jhz~'l' simulaç.~o 
5/4 5/2 para reduÇtio. 5/4/2 ~e c.::nários. S/5/4 5/4/3 

l>~~~oh·lriJ,e,~tQ·,,•~.~·~·!~~f})~'y li~'·~·~··~. I'" ,;_•;;:• ·l~-;~;~~;;'::;1;:•~ .·+i\i"{.:?ll ':'A 1;: ii!; \1 '· )·}.;t .~;.~~.~ c~e.i':i:,•:. · uz:'· ··r~ 1;.·'~ ,_,. lii· ~~·. '#;,_.·· ... ::;·· .• :·• .. ,,;·rl' ··.'n\.f'liii_ . %(· Jt s'.<.·• ''< ,. 

12. Desenvolvimento Simultâneo [Não somos projetistas. A montadora, faz. 
l\1as há engenharia corporativa. Técnica 

514, 5/2 
APQP está sendo usada c talvez se implante 

~/4/2 l'of/ware? 
13. Participação do fomcccdor ProC\Iro-se fazer com que ele desenvol-va. Às vezes ele é contatado direto pela 

5/4/2 Mas importante é o contato direto. S/4,5/2 nontadora. 

11~t1ll~'~j)\':. /tJ'\ ; .. t.·:t;,,q;'c' ~~:;2:1\~ ),<,i< 1~i;vt>r:,,<.;~~· 'H .\)(Y ,: ;~!\~. :>~; • "\ t'(J~'Y0ç,;Y;eiJ~">,;J ~ > <· ·:;,.:''li, Ir.:\,,, X ; ·:~ ... :: ~,,,f .\ :t 
' ~"':" ; ,: ·~ ;J~ ... ' .. '· '· ';i,·; ' 

14. Trabalho em equipe ';nossa política. Fizemos curso motiva· 
5/4/4 pional. Dl'ICS importante p/ permear. 5/3/3 51514 ~ importante para comunicação - -

15. Polivalência 5 é muito, poi"lt\le exi~te a descriçfto de 
4/3/2 pargos. Na produção é importante. 4/3/2 5/5/4 

-~ 

17. Metas e falhas compartilhadas 

5/4/2 5/4/2 515/3 'itou progrnma Pl'R. 
18. Menor número de fimcionários ) espaço de manobra é o menor que já se 

5/4/2 ~v e. 5/4/2 5/5/3 - -
19. Menos níveis hierárquicos 

515/4 5/5/4 5/5/3 

(*1) Há necessidade de se atingir targets da montadora -tanto no que se refere 11 produto, quanto em custo, c isso vem de cima pnru baixo. E aquele que é seu parceiro você acaba perdendo. Há ce1ta constânda na altcnu;ão de fomecedores 
Existe muita tensão no relacionamento JIT. Se o fornecedor nilo ~'lttrcga mmtdamos busCltr c o transporte é cobrado. Trnbalhamos com I dia de estoque. Nós sabemos os veículos que serílo montados opem1s nas próxima~ :1 horas. Exbtc a 
estimativa macro, mas a pressão no dia a dia é muito grande. Sobre Sls, eles ainda nilo estilo no nlvcl de com n montudoru, e o Bl'ICS vai nessa direção. Muda toda rotina, pode ser recebido aviso de embarque. A impottnncin é grande do S 
mas eu daria um 3 porque hoje já fimciotl3: 

(*2) O Sistema tem que acompanhar. Nilo temos ordem de produç:1o. O Sistema nãó é Kanban, e sim JIT mesmo. Não usamos MRP, c o BPICS e&1á arredondando isso. Recebemos umreleasc mensal c é feita a explosão que é passada aos 
fomecedores. Não sei se há um software fora ou dentro do BPICS que controla toda a logística, consid~-randll n empresa como um grande nhnoxnrifado. Nno temos controle das operações intermcdiórias. A import•1ncía do sistema é no 
controle de estoques (entradas snídas). 
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SÍNTESE DA ETAPA 3- EMPRESA D 

A. Importância do Item para a empresa 
B. Obtenção de Resultados nesse item pela empresa 
C. Importância da implantação de Sistemas de Informações para o Item 

I Relacionamento com Fomêcedor ~/C 

! 1. Relação de parceria/colaboração 5/3,5/4 ! 

i 2. Menor número de fornecedores/ contratos longos l 4/3!3, 5 

I 3. Sistemajust-in-time com fornecedor 5/4/4 

l P:rOdtrçãO ··~· 

:,: '· 

I 4. Produção puxada, minimo estoque 5/5/2,5 

i 5. Maior qualidade do produto 
6. Facilidade de troca de mix 

5/4,5/3 
5/4,512 

I 7. Menor Lead Time de Fabricação 5/4,5/2, 5 

DesenvolVimento de Pródntô . · 
8 DesenvolVimento Simultâneo 4,5/4/2 

9.Participação do fornecedor desde o início 5/4/2 

Gera1 
. ·:;.;.· Á •• • .'. 

_·<· <>A. •• " 

1 O. Trabalho em equipe 5/4/3, 5 

11. Polivalência I Autonomia 1 4, 513, 512, 5 

12. Metas e falhas compartilhadas por todos I 5/4/2 

13. Menor número de funcionários 5/4/2 

14. Menos níveis hierárquicos 5/5/3 

J 
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EMPRESA E 

Etapa 1 
A Empresa E faz parte de um grupo multinacional, mas até 1978 era uma empresa 
nacional familiar. 

Em 1978 um grupo inglês comprou 95% do capital da empresa e em 1993 comprou os 
demais 5%. · 

Em 1998 a planta foi vendida para outro grupo, o qual foi inteiramente adquirido 
multinacional norte-americana mais de 250 localidades em 24 países em 6 continentes, 
empregando mais de 41 mil funcionários. 

A empresa tem como principal produto um conjunto que poderia ser classificado como 
decorativo e de fiação elétrica, segundo a classificação de HOFFMAN e KAPLINSKY 
(1988). Há uma variedade de cerca de 500 itens. Pode ser considerado fornecedor de 1° 
nível, pois fornece direto para montadora. A fábrica está subdividida em 3 linhas, que 
são denominadas e classificadas da seguinte forma: 

Fábrica 1 -Produz baixo volume e alta variedade deste conjunto. Atende a diversos 
nichos de mercado. 
Fábrica 2- Produz altos volumes e pouca variedade, atendendo a um cliente principal. 
Fábrica 3- Voltada para outro conjunto eletro-mecânico. 

I 
I' 
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CARACTERÍSTICAS DA PLANTA 

CARACTERISTICA DESCRIÇÃO RESPOSTA 
Origem do Capital Estrangeiro 

1 Nível 1 -Fornecedor da montadora 
Fornecedor Nível Nível 2 -Fornecedor de empresas lo 

montadora de módulos 
Classificação do Ver tabela no anexo 1 
Produto Príncipal 
(HOFFMANe 
KAPLINSKY) 

Valor Agregado do Relação aproximada entre o valor do 
conjunto (ou principal produto) e o veículo 

Produto I em que será usado. 

Nível de Terceirização Estimativa do percentual das atividades de l 
de Atividades man~atura do conjunto que é realizada em 

tercerros 

Troca Eletrônica de 
Estimativa do percentual das transações 

Dados com Cliente 
com clientes que são realizadas de fortlla 
eletrônica (não inclui fax) 

Troca Eletrônica de Estimativa do percentual das transações 
Dados com com fornecedores que são realizadas de 
Fornecedores forma eletrônica (não inclui fax) 
Variação de N° de 93 750 
funcionários desde 01350 
1990(*) -53% 
Variação de volume de 
produção ou Faturamento aumentou 500 % 
faturamento desde 1990 desde 1993 
(*) 
Variação no Giro de 
Estoques ou Estoque 
em Processo desde 
1990 (*) 

SIM 
TemERP ABC71 

em 1998 
N° Fornecedores (se 
possível variação desde I 
1990) 
N° Clientes (se possível 32 montadoras 
variação desde 1990) 391 reposição 

Variabilidade (ou Diferentes modelos existentes ou 
customizações possíveis (Alta, Média ou 

variedade) do Produto 
Baixa) 

~ Complexidade do (Alta, Média ou Baixa) 
Produto 

(*) Pode ser um período posterior a 1990, dependendo das características da empresa e de quando as 
mudanças aconteceram. 

I 

I 

i 

! 

i 

I 

'· 

.. · 
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Projetos 

Para os gerentes, o marco foi 1993, quando houve reestruturação do quadro gerencial 
(apenas um dos três entrevistados é anterior a esta reestruturação). Nesta época, foram 
contratados profissionais mais especializados, houve introdução de produto com 
tecnologia superior ao que se tinha no mercado, e aumento de volumes. 

Células de Produção e TOC. Em 1994, houve mudança do conceito de Produção. Foi 
implantado conceito de célula de produção, desativando-se as esteiras. O projeto foi 
conduzido pelos gerentes da empresa, entre os quais os entrevistados, principalmente o 
Gerente de Manufatura. Utilizou-se a filosofia TOC para se definirem os gargalos e 
pulmões, porém, sem implementação de software (foram criados alguns sistemas 
desenvolvidos internamente para auxiliar), utilizando-se quadros nos pulmões, e assim o 
gargalo determina o quando se puxa. Os três gerentes entrevistados são Jonah, e o 
diretor da época também o era. 

O Gerente de Manufatura mencionou que quando se tem Kanban aplicado, em que há 
menor variedade, é possível saber o quanto se tem de estoque em processo, e se 
balanceia todo o processo. Mencionou que seria importante utilizar um software como o 
Resonance, da Thru Put, que foi analisado pela empresa. 

Atualmente está acontecendo um projeto chamado Constraint Management, que 
consiste num mix de TOC e llT (chamam Toyota Prod:uction System). Baseia-se em 
conceitos e utiliza-se de indicadores e está ocorrendo há cerca de um ano. 

Programa de Housekeeping (5Ss) em 1996 (Chamado Programa Superação) Baseado 
em parâmetros (PPM, limpeza, absenteísmo). 

ISO 9000 e QS9000 em 1998. 

TPM emjulho/00. 

Automatização, via robôs, da Fábrica 2, em 1999 e a partir de 2000 implantação de 
Kanban nesta fábrica. 

Sistema Integrado ABC71 - implantado em 1998, em 6 meses, substituindo sistema 
anterior desenvolvido internamente. Houve algumas dificuldades na implantação, por 
não ter sido ainda usàdo em indústria de autopeças. Mas o sistema atende a 
necessidades de relatórios gerenciais de manufatura. 

;I 
'' 
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ETAPA 2- EMPRESA E- PRINCIPAIS PROJETOS/AÇÕES DE MUDANÇA, SEGUNDO OS ENTREVISTADOS 

Entrcv. 1- GERENTE MANUFATURA Entt·cv. 2- GERENTE DA QUALIDADE Entrev. 3- GERENTE LOGÍSTICA 

(simultaneamente em 11106/0 I) 

- ·-

~--·--· 

---~-

-

·- ··--

SÍNTESE 

Mudança para produção em célula e TOC (sem software) 
1994 

Progmma Constraint Manngement (atualmente)= JIT + 
TOC 

ffousekeeping (1996) 

ISO 9000 e QS 9000 em 1998 

TPM em 2000 
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IF.tsmn 3 - Eltlpa·esa E 3 (;orntk~ em 11/06/0l ·*'·' tli?~i~::~;:.· •t <:: '"f~'i:\~.·&í.:K4 :;:, ••.,c':Wí;;..;·•rA>c:: :ji<ti:)~i'ill::J:~ ' •. : ~ . c:~c•·<:.:;:~:;;i.l, :~tª'J'Jl~· '\ l~:.··.,:t ;;kii .;,:;l::0i~>~ ·. . i ~ii~:·%•.<<.Lli<~fr 
. ·'<· 

i::''i\t':i; 
. · R~;aç.'l~ de I' 

·. >. · .. ;:;.: .··· ,,/ . 

.,,,,..,.a,.. [Não i atualmente ligação por si~tcnm, estíio 
5/3/3 ··"·11 >neste sentido. 

2. Menor número de <•. O i'llP" .. ""'" é o trabalho de compras, '"~ 
contratos longos 5/3/1 fmoH:1,,1~ c logistic.1. 

~just-in-timc com O Sistema ~~judad.a muito. Hoje já temos 
5/3/5 "'"'""'"'"consignado. 

6 ·-"f~j~á[ilit~>"":: :::•:w;
1
: ~; l~li][i:JCiir'kJ[t",lg~~·~~:j~''(fJ~.·:::''\';)[;· 1''"' L•:::• ::::;·•:•: ':i{.'}}:;:;,··~·~'*>"'' '~~~w;tr~Dt;J1 r~rmr:;:··;:; 't';'" .• ,,·":;:~::!:i;;::: :·t;')iiii;j;i: 'i:t'Y::t;~:; .... ;:CJ\1~ iA:: lco;.c::v'f:l:•:·2· 

f1:-PrOdUÇãopuxada, mínimo e~toque p Sistema ajudaria, principalmente na Fábrica 
5/3/5 [1. 

!5. Mnior-q\lalidade "'' l"u"""' 
5/4/2 

16. ú. .:1:. ·"~ de troca de mix 

5/3/5 !com o sistema ABC711iouve melhora. 

. Me~to1:Z.ead Time de Fnbricação 

·.~~~,w~'~ 
5/3/2 & 

~~ji!fiifr:+li!'!:i{:ik;-'N•••' ''""''"':'.Ji. Ls•: .. t>.'~'~.;;~,·r E.~; mr···Y:'s•···,···~t l::\1r::í~.i'Wdr:go:;:i[J~J\~[~~tq~iJ~LTh~ :::<~··•,:• :;(·~·g·, W~f;(~~~·ttJ.•'··~! 11:·· .··>•·•:k:•Ít''i~.i~W,i' •. i!hi~;J!W it:i!it::\&·••·tt!•··•;••·•·•;I\~';; "'""·''"'''~)!. [8 . .- Simultâneo Lot11s Notes, com 
5/4/5 software baseado em TOC c MS Profect. 

~;í~io ·r •do ....... desde o 

5/3/4,5 
~§:~!J3~:x '' >f.•· v;,;~ lf':"f@~;:§~"~k i!i,J?.#í~r ,ii::•ôt. i'.~~·''l't?t ·~;;~J:;:.i · ''""'lf:i<•'<·'<''tll " ''''l'• ·'''''"··· ::·A'·t;K:;:;·\~~·gr·~:.:~·J.<':'~\.•ii•!:•t~%'!:· r'·~·ht'?o:.::;i;;b, r'··;~··'-<),:~ J%/~tt1t ·.::; %~·F•·tm ... l•;.;'·~:.;:•t•.•;:: 
lió. TrabaU10 em equipe • cxistctrabaUto em equipe em 

5/4/2 rivclno HuxÕ RF-PR-RC. · 

ll."Pol ivalência I Autonomia 

5/4/1 
12. Metas c falhas '"""'""nith ... lno por 
f o dos 5/3/1 
,f3. Menor número de ~) objeÚ~o seria 111ais lucratividade e mais 

2 , .... 
14. Menos níveis 

5/5/2 


	

