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para as empresas manufatureiras, com ênfase nos princípios, critérios, modelos

e metodologias para a implementação destes sistemas. Aborda o tópico das

mudanças ocorridas no ambiente de negócios e do contexto específico do setor

fabril, com miras a construir uma visão global dos eventos ocorridos na

organização de trabalho, que permita a melhor compreensão do tema particular

deste estudo. Apresenta uma metodologia proposta para a medição de

desempenho nas indústrias.
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Introdução

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Introdução

As empresas de Manufatura de Classe Mundial (MCM) caracterizam-se por

estarem preocupadas pela busca dos melhores processos e técnicas fabris, a

fim de se tornarem competitivas face às novas realidades do ambiente de

negócios.

A implantação de tecnologias avançadas de manufatura não tem sido

acompanhada por uma evolução similar na área de gestão de custos e no

âmbito de Sistemas de Mensuração de Desempenho (SMD).

As organizações que aspiram alcançar o status de classe mundial devem

desenvolver estratégias articuladas que proporcionem a ligação principal entre

os objetivos que a organização quer atingir, as várias políticas das áreas

funcionais e os planos operacionais utilizados para orientar as atividades

diárias.

Assim, os SMD oferecem um meio para comunicar objetivos e realizações no

âmbito da organização, além de assegurar que a empresa esteja concentrando

os seus esforços nas áreas de maior interesse, utilizando seus recursos

eficientemente e sendo eficaz.

Portanto, faz-se necessário analisar rigorosamente os diversos modelos

propostos para medir o desempenho das indústrias, visando a adequação de

tais sistemas às necessidades e desafios atuais destas organizações.



Introdução

Neste sentido, o presente trabalho pretende contribuir para a ampliação do

conhecimento disponível sobre a mensuração de desempenho. Embora o

estudo se centre na revisão bibliográfica da literatura existente, o mesmo inclui

uma metodologia proposta para a mensuração de desempenho nas

organizações fabris.

É importante mencionar que o trabalho aborda outros assuntos, além do tópico

específico citado acima. Assim, trata-se o tema das mudanças ocorridas no

ambiente de negócios e do contexto atual do setor manufatureiro.

A incorporação destes tópicos responde à preocupação da pesquisadora em

estudar, analisar e construir uma visão global dos eventos ocorridos na

organização de trabalho, colocando o tema específico do estudo num contexto

maior, a fim de permitir a compreensão dos fatos que impulsionaram a revisão

dos sistemas de mensuração de desempenho.

Desta forma, o presente trabalho foi estruturado em seis capítulos. O primeiro

deles apresenta o tema específico do estudo, além de identificar seus objetivos,

estruturação e a importância da pesquisa.

O segundo descreve, de forma sucinta, as principais mudanças ocorridas no

contexto empresarial, as quais levaram ao acontecimento da "revolução no

ambiente de negócios".

O terceiro apresenta o contexto particular das empresas manufatureiras,

abordando basicamente três tópicos : filosofia de Manufatura de Classe

Mundial, tecnologias avançadas de manufatura e novo enfoque de gestão de

custos.
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Introdução

o quarto trata o assunto primordial desta dissertação, incluindo as definições e

os princípios básicos de desempenho, as principais deficiências dos sistemas

tradicionais de mensuração de desempenho e a apresentação da nova

abordagem de desempenho. Neste último item, identificam-se as características

das novas medidas, os principais critérios e os modelos e metodologias

pesquisadas para o desenho e implementação dos SMO.

o quinto capítulo cita as principais conclusões advindas da revisão da literatura,

juntamente com a proposta de uma metodologia para mensurar o desempenho

nas empresas manufatureiras e algumas recomendações para futuros trabalhos

nesta área.

Finalmente, o sexto capítulo cita todas as fontes bibliográficas que serviram de

base para a construção do referencial teórico do presente trabalho, assim como

para a elaboração das conclusões e recomendações advindas da reflexão e

análise da pesquisadora.

3



Introdução

1.2. Objetivos do estudo

o presente estudo objetiva analisar os Sistemas de Mensuração de

Desempenho (SMD) nas empresas manufatureiras, contrastando o enfoque

tradicional (baseado em medidas financeiras) com uma nova abordagem mais

abrangente, que considere vários critérios e medidas de desempenho que

comportem a organização como um todo (indicadores globais de desempenho).

Os objetivos específicos do presente estudo são:

- descrever as mudanças ocorridas no ambiente de negócios;

- descrever o contexto atual das organizações fabris;

- identificar as principais limitações dos sistemas tradicionais de medição de

desempenho;

- explicar o novo enfoque de mensuração de desempenho, e

- construir uma metodologia que incorpore, de maneira coerente, os elementos

mais relevantes dos modelos pesquisados.

4



Introdução

1.3. Importância da pesquisa

Para a função de manufatura tornar-se competitiva dentro de uma organização,

a tomada de decisões a nível operacional deve apoiar-se nos objetivos

estratégicos da empresa e ser consistente com eles.

o processo decisório pode prejudicar-se quando os Sistemas de Mensuração

de Desempenho (SMD) não são adequados, por não incorporarem critérios e

medidas suficientes, nem estarem integrados entre os diferentes níveis

organizacionais.

As medidas de desempenho tradicionais utilizadas nas organizações fabris -

baseadas em medidas financeiras, obtidas a partir dos dados da contabilidade -

podem comprometer a viabilidade da empresa a longo prazo, por incentivar aos

gerentes a tomar decisões que, eventualmente, poderiam destruir as armas

competitivas de tais organizações.

Desta forma, observa-se que os SMD utilizados nestas empresas não são

compatíveis com a filosofia de Manufatura de Classe Mundial (MCM), por não

encorajarem a redução de custos das atividades que não agregam valor nem

propiciarem o melhoramento contínuo em todas as áreas da organização.

Esta dissertação analisa vários modelos de mensuração de desempenho,

propostos por diversos autores, visando ampliar o conhecimento disponível

nesta área. Além disso, propõe-se uma metodologia para guiar o

desenvolvimento e implementação dos SMD no setor fabril.

Partindo desta metodologia, poder-se-ia desenvolver um modelo formal de

mensuração de desempenho, a ser implementado por aquelas indústrias que

aspirem alcançar o status de classe mundial.

5



Mudanças ocorridas no ambiente de negócios

CAPÍTULO 2

MUDANÇAS OCORRIDAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

2.1. Introdução

A literatura mais recente na área de administração e gestão empresarial trata,

sem exceção, de assuntos relacionados com as mudanças que estão ocorrendo

no ambiente de negócios.

A ruptura das barreiras econômicas, políticas e sociais que se verificou no pós-

guerra fez com que alterações nas relações políticas ou econômicas afetassem

simultaneamente todos os países. Assim, na medida em que o mundo se

prepara para entrar no século 21, presenciamos maior abertura entre países e

culturas, assim como um fluxo mais livre de informação, bens e idéias.

A natureza da própria mudança também mudou. Ela tornou-se mais difundida e

persistente, transformando-se na normalidade. Com a globalização da

economia, as empresas enfrentam um número maior de concorrentes capazes

de introduzir novos produtos e serviços no mercado. A rapidez do progresso

tecnológico também promove a inovação. O ciclo de vida dos produtos e

serviços tem diminuído, assim como o tempo disponível para o desenvolvimento

e lançamento de novos produtos.

Hoje em dia, as empresas precisam olhar em várias direções ao mesmo tempo.

Assim, as organizações necessitam aprimorar seus mecanismos de detecção

das mudanças, de forma a captar aquelas que ocorrem à margem de suas

expectativas atuais, pois são estas as que representam a fonte de grande parte

das transformações no atual ambiente empresarial.
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Mudanças ocorridas no ambiente de negócios

2.2. A "Revolução" do ambiente de negócios

Stewart 1 afirma que o mundo dos negócios está passando por uma revolução

(definida como uma mudança completa e radical, uma reorientação básica) na

qual estão acontecendo quatro transformações importantes ao mesmo tempo: a

globalização dos mercados, a evolução da tecnologia de informação e das

redes de comunicação, o desmantelamento das hierarquias organizacionais e o

advento da economia da informação, onde as fontes fundamentais de riqueza

provêem do conhecimento e da comunicação dos recursos humanos e não dos

fatores tradicionais de produção (recursos naturais, matéria-prima e mão-de-

obra).

Da mesma forma Welch 2 afirma que, em qualquer empresa, o processo de

revolução começa com a análise do ambiente de negócios e o reconhecimento

de que a melhor forma de encarar os desafios atuais é através de uma

reestruturação radical da organização.

Segundo Welch, a primeira etapa desta mudança é complicada e marcada

pelos conflitos e resistências. No entanto, depois de algum tempo, os

executivos e trabalhadores começam a criar uma visão comum do papel da

organização e da necessidade de estar orientados para o ambiente externo, ou

seja, os clientes e concorrentes. Numa etapa final, a empresa cria sistemas de

compensação que reforçam os novos valores e ajudam a mudar a cultura

corporativa. Este processo, idealmente, nunca termina, pois a organização

sempre estará exposta a novos fatores de mudança.

I STEWART, Thomas, Welcome lo the Revolution, Fortune, December1993, pp. 32-38.
2 WELCH, John F, A Master Class in Radical Change, Fortune, December1993, pp. 40-44.
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Mudanças ocorridas no ambiente de negócios

Do ponto de vista de Tichy 3, a revolução das organizações é um processo

previsível que pode ser estudado e gerenciado. Ele o descreve comparando-o

com uma peça de teatro composta de três atos: o despertar (Awakening), a

criação de uma visão (Envisioning) e are-arquitetura (Re-architecting).

No primeiro ato, Awakening, identifica-se a necessidade de mudar. Neste caso,

os protagonistas precisam "mexer" significativamente a organização visando

criar a energia emocional necessária para a revolução. Precisa-se entender

porque a mudança é necessária, além de ter a aprovação dos líderes da

organização e as habilidades para lidar com as resistências técnicas, políticas e

culturais que vão aparecer.

No segundo ato, Envisioning, enfoca-se o objetivo da revolução. Trata-se do

estabelecimento de uma visão que deve considerar três blocos fundamentais da

organização: o sistema técnico (pessoas, capital, tecnologia e informação

necessária para produzir os bens ou serviços), o sistema político (poder,

prêmios e oportunidades de carreira) e o sistema cultural (normas, crenças e

valores da organização).

o terceiro ato, Re-archítecting, refere-se à arte e prática de redesenhar e

reconstruir a organização. A nova empresa deve ser caracterizada como "sem

limites". Na mesma, a informação poderá fluir livremente entre as fronteiras

funcionais, para assim resolver o conflito empresarial de tamanho e velocidade,

podendo crescer até ser uma grande corporação, mas tendo a agilidade,

flexibilidade e autoconfiança de uma organização pequena.

Uma vez eliminados os limites funcionais, pode ser feita a mudança da

arquitetura social. Isto implica o redesenho da forma como as pessoas

trabalham juntas, das estruturas hierárquicas e do processo de tomada de

( .

!

3 neHY, Noel M, Revolutionize your company, Fortune, Decembcr1993, pp. 52-57.
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Mudanças ocorridas no ambiente de negócios

decisão. Os elementos críticos da arquitetura social são as pessoas (quais os

protagonistas certos para os papeis certos ?), o tempo (o que deve ser parte da

agenda corporativa? " com que periodicidade devem ser revisados os planos?)

e o espaço (onde são colocadas fisicamente as pessoas?, quais as

interligações requeridas entre os membros da organização?).

Para concluir, o autor coloca que, para assegurar um processo de mutação

contínua, é necessário fazer com que as pessoas sejam agentes de mudança, já

que uma vez finalizados os três atos, o processo é reiniciado.

Dentro da literatura que explora o tópico das mudanças do ambiente de

negócios convém citar o livro Paradigm Shift de Tapscott & Caston 4. Os

autores opinam que os executivos estão precisando de um novo paradigma, de

uma nova forma de pensar e visualizar as coisas, que lhes permita gerenciar as

novas realidades.

Segundo eles, encontram-se numa situação paradoxal, devido ao fato de elas

terem enormes oportunidades para entrar em novos mercados, mas, ao mesmo

tempo, terem de enfrentar as mudanças ocorridas nos mercados tradicionais

que, atualmente, estão reduzindo-se e tornando-se mais competitivos.

Assim sendo, os concorrentes não surgem apenas dos mercados e adversários

tradicionais, mas também da desintegração das barreiras comerciais (que faz

com que um único desempenho superior consiga elevar o padrão das empresas

em todo o mundo) e dos novos concorrentes que surgem inesperadamente de

qualquer lugar. Produtos semelhantes são posicionados em diferentes

mercados com bases competitivas distintas: em um mercado com base no

preço, em outro na qualidade e ainda em outro com base no atendimento ao

cliente antes, durante e após a compra.

4 TAPSCOTI, Don & CASTON, Art, Paradigm Shift, Me Graw HiU, New York, 1993.

9



Mudanças ocorridas no ambiente de negócios

Desta forma, as empresas não podem mais confiar nas suas participações de

mercado ou nas vantagens competitivas que elas possuem num nicho

específico.

o fato de os mercados mudarem constantemente faz com que seus targets

sejam elusivos e que capturá-los seja, simplesmente, uma conquista temporária.

10



Mudanças ocorridas no ambiente de negócios

2.3. A evolução da tecnologia de informação

Segundo Tapscott & castoré, a reestruturação da economia tem apoiado-se

significativamente nos avanços ·da tecnologia de informação. A informação

tornou-se um bem de capital, tendo o mesmo valor do que os recursos

financeiros, materiais e mão-de-obra.

Acrescentar valor aos serviços que uma empresa fornece a seus clientes é uma

das chaves para usar a tecnologia de informação num ambiente competitivo.

Cada vez mais, empresas estão mudando seus investimentos em tecnologia de

informação de operações internas para atividades voltadas ao exterior. Assim,

no lugar de simplesmente impulsionar a eficácia e eficiência, a tecnologia de

informação está transformando o relacionamento entre fornecedores e clientes.

A força da tecnologia de informação em acrescentar valor às atividades de uma

empresa aumenta quando se desce a cadeia de valor corporativa 6, de onde a

vantagem competitiva pode ser extraída. Os esforços das empresas em utilizar

a tecnologia de informação a partir dos níveis operacionais da cadeia de valor

coincidem com grandes mudanças na forma como as empresas se autodefinem:

voltadas ao cliente e não mais estruturadas com base em seus produtos e

serviços.

Pensar sobre quais novos serviços oferecer aos clientes, ao invés de quais

clientes conseguir para seus serviços atuais, dita uma reorientação radical no

modo pelo qual as empresas construem sistemas de informação. Assim sendo,

torna-se indispensável organizar sistemas de informação em função dos clientes

e não dos produtos.

5 TAPSCOTI, Don & CASTON, Art, Paradigm Shiji, Mc Graw Hill, New York, 1993.
6 A cadeia de valor corporativa é uma expressão utilizada para definir as atividades de uma empresa,
desde operações e distribuição até vendas, marketing e serviços.
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A evolução da tecnologia de informação e a utilização cada vez maior de

computadores e aplicativos nas empresas fez com que aumentasse a

importância do estudo do impacto econômico da tecnologia de informação.

Parker & Benson 7 colocam que a avaliação do verdadeiro impacto econômico

da tecnologia de informação deve estar baseada em dois conceitos. O primeiro

deles diz respeito ao valor, cuja definição não se restringe aos benefícios

econômicos, mas vincula-se ao efeito que tem a tecnologia de informação no

desempenho global da empresa. O valor seria obtido adicionando fatores de

desempenho do negócio em benefícios discretos como redução de custos,

receitas de produção, aumento do valor da ação e outros desse tipo.

O segundo conceito é o dos custos, cuja definição inclui tanto os custos

financeiros dos equipamentos e mão-de-obra, quanto aqueles aspectos que

representam despesas adicionais para a empresa ao se investir em tecnologia

de informação - treinamento, mudanças feitas nas metodologias utilizadas,

integração de aplicativos desenvolvidos em diferentes sistemas operacionais e

assim por diante - que representam, explicitamente, o risco potencial destes

investimentos.

Segundo Parker & Benson, existem dificuldades para avaliar o impacto

econômico da tecnologia de informação no desempenho global da empresa.

Portanto, é necessário criar um mecanismo que vincule as decisões de

investimento em tecnologia de informação aos outros processos decisórios do

negócio.

Assim sendo, o termo Economia de Informação (Information Economics) refere-

se ao conjunto de ferramentas computacionais utilizadas para quantificar os

7 PARKER, Marilyn & BENSON, Robcrt, Information Economics. Linking Performence to Information
Technology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York, 1988.
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benefícios e custos dos projetos de tecnologia de informação. Economia de

Informação é também um processo de tomada de decisão, onde a justificativa

do negócio para se utilizar uma tecnologia específica é separada dos elementos

de viabilidade tecnológica dos aplicativos propostos.

Desta forma, podem ser respondidas ao mesmo tempo duas questões: qual o

valor da tecnologia de informação para o negócio? e, existem os recursos

necessários para se implementar tal tecnologia?

Do ponto de vista tecnológico, a viabilidade do projeto é avaliada comparando

os recursos disponíveis com aqueles necessários para implementar o projeto.

Um projeto será viável quando a recuperação dos custos for suficiente para

cobrir os custos potenciais (incluindo treinamento, mudanças na metodologia e

redução temporal de produtividade pela introdução de novas tecnologias).

Do ponto de vista do negócio, a análise está baseada no valor, tendo em vista o

efeito da tecnologia de informação no desempenho global da entidade. Neste

caso, o valor da tecnologia de informação provem de sua capacidade de

aprimorar o desempenho do empreendimento.

Desta forma, a justificativa da tecnologia de informação na perspectiva global da

empresa é mensurada em função do valor e dos custos da tecnologia de

informação para a organização, enquanto que a viabilidade é avaliada em

função do valor da tecnologia de informação para a Gerência de Sistemas,

comparado ao custo de se adquirir tal tecnologia.

A tecnologia de informação é uma força fundamental dentro das mudanças no

ambiente de negócios. Ela é muito importante para as organizações quando for

utilizada para enfrentar de forma mais efetiva seus concorrentes, mediante a

13



Mudanças ocorridas no ambiente de negócios

identificação dos aplicativos potenciais a serem utilizados para tornar-se mais

competitivas.

A tecnologia de informação pode também aumentar a produtividade e eficácia

dos funcionários, assim como o nível de comunicação entre eles. Assim, ela

representa a força que viabiliza a transição de uma economia industrial a uma

economia de serviços.
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2.4. O desafio da inovação

Stalk & Hout 8 opinam que a inovação é a chave para a vitalidade a longo prazo

de qualquer empreendimento, sendo que esta significa não apenas novos

produtos, mas, também, novas formas de fazer negócios.

Embora o desafio da inovação esteja em criar novas idéias, o tempo é o cerne

do seu sucesso. De fato, não pode haver inovação sem novas idéias, mas isto

implica uma mudança, e a magnitude da mudança é mensurada em função de

inovações por unidade de tempo. O prazo de execução é o elemento crucial

para o sucesso da invenção e para ter altos índices de mudança.

A primeira empresa a se adiantar com a mais convincente inovação é a que,

geralmente, colhe o maior prêmio. Mas para manter a vantagem, o inovador

terá de ter êxito também com a segunda e terceira descobertas.

O desafio de uma execução eficiente aumenta com a disciplina imposta pelo

mundo exterior. Assim, os executivos não inovam no vácuo. Os concorrentes

também estão procurando inovar e os clientes e fornecedores continuam a

procurar novas formas de satisfazer a si próprios.

Os clientes exigem novos produtos e serviços de seus fornecedores, os

fornecedores instigam seus clientes a experimentá-los. O ritmo de levar

inovações ao mercado é determinado tanto dentro quanto fora da empresa.

A estrutura de uma organização que facilita o planejamento rápido de um novo

produto e seu lançamento é análoga à estrutura de uma fábrica de rápida

capacidade de resposta. Nestas organizações, a programação é feita no local,

tal como na fábrica flexível. São estabelecidos o início e as datas intermediárias

8 STALK, George & HOUT,Thomas, Competindo contra o tempo, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1993.
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para o projeto, sendo o tempo entre uma etapa e outra programado pelos

membros da equipe.

Assim, uma empresa com ciclo de desenvolvimento de produtos rápido, junta

todos os recursos de desenvolvimento num grupo (marketing, projeto,

fabricação, finanças e vendas) 9. Desta forma, tal como numa fábrica celular, o

programa de desenvolvimento se movimenta rapidamente através de cada

atividade funcional.

Os efeitos da aplicação destas técnicas no desenvolvimento e lançamento de

produtos são similares aos de sua aplicação no processo de fabricação: o

montante de tempo e pessoal requerido pode, muitas vezes, ser cortado pela

metade.

As organizações inovadoras são beneficiadas por muitas vantagens, tanto

internas quanto externas. As vantagens internas incluem:

- a mais recente tecnologia pode ser utilizada próxima à época de um

lançamento;

- as reduções de custos ocorrem rapidamente, já que novos produtos, com

projetos mais efetivos, substituem antigos projetos;

- a qualidade melhora drasticamente;

os custos de desenvolvimento são menores por serem completados mais

rápido os projetos;

- melhora o ambiente de trabalho, pois os empregados podem, ao mesmo

tempo, identificar-se estreitamente com suas tarefas e tirar maior proveito das

experiências com novos produtos, e

9 Esta técnica é denominada pelos técnicos "Engenharia Simultânea".
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- existe maior senso de controle do destino de cada um, desde que com prazos

rápidos de desenvolvimento, facilita-se a previsão das necessidades dos

clientes num lapso de tempo menor.

Os benefícios externos incluem:

- assumir a posição de líder em tecnologias e idéias;

obter melhor preço no mercado com oferta de produtos e serviços mais

recentes;

- criar, perante os clientes, a imagem de uma organização inovadora, confiável

e com alta capacidade de resposta;

ter habilidade de conquistar e desobstruir os mais atraentes canais de

distribuição, que apreciam diferenciar-se entre si com oferta das mais

recentes inovações;

- ter condições de impor padrões, por ser o primeiro em inovações e usar a

resposta do mercado para estabelecer modelos, e

- obter maior participação de mercado.

Desta forma, conclui-se que as organizações inovadoras podem encarar, de

forma mais eficaz, os processos de mudança ocorridos no ambiente de

negócios.
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2.5. Reengenharia

Hammer & Champy 10 sustentam que a recuperação da capacidade competitiva

das empresas não é uma questão de fazer com que seu pessoal trabalhe mais

arduamente, mas de conseguir que este aprenda a trabalhar de uma forma

diferente.

As tecnologias avançadas, a derrubada das fronteiras entre os mercados e as

expectativas alteradas dos clientes, combinaram-se para tornar as metas, os

métodos e os princípios organizacionais básicos da clássica corporação

inteiramente obsoletos.

Eles propõem o enfoque da Reengenharia, cuja definição informal seria a de

começar tudo de novo, abandonando os procedimentos consagrados e

reexaminando o trabalho necessário para proporcionar valor ao cliente.

A definição formal de reengenharia proposta por Hammer & Champy é: " O

repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais

que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos e modernos de

desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e velocidade".

Nesta definição existem quatro palavras chaves que serão explicadas a seguir.

Fala-se em um repensar fundamental porque devem se responder questões

básicas para determinar o que a empresa precisa fazer e como fazê-lo. A

reestruturação é radical porque devem ser desconsideradas as estruturas e

procedimentos existentes, inventando novas formas de realizar o trabalho. Por

processos entende-se o conjunto de atividades com uma ou mais entradas que

10 HAMMER, Michael & CHAMPY, James, Reengenharia.Revolucionando a empresa, Editora Campus,
Rio de Janeiro, 1994.
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cria uma saída de valor para o cliente. Alcançam-se drásticas melhorias porque

devem ocorrer saltos quânticos de desempenho e não melhorias marginais.

Uma organização que deseja reconfigurar completamente seus processos de

negócio geralmente encontra resistências internas aos processos de mudança.

Martin, em um de seus artigos mais recentes", coloca uma série de explicações

interessantes para este fato.

Em primeiro lugar existem organizações que, estando altamente ligadas à visão

de seus fundadores, sobrevivem crescendo de uma forma "virtual". Assim, elas

crescem num espaço que alguma vez foi competitivo e desenvolvem práticas

que as fizeram vencedoras diante de outros clientes.

Porém, os espaços competitivos alteram-se, os clientes mudam e novas

tecnologias aparecem. As empresas que não vislumbram estas novas

oportunidades e continuam dedicando seus esforços na melhoria de seus

antigos produtos vão, inevitavelmente, na direção do fracasso.

Por outro lado, existe a tendência de criar mecanismos (diretrizes, processos,

regras) para tentar controlar internamente a organização. Assim, elas procuram

se manter alinhadas com a visão do fundador. No entanto, na maioria das

empresas, não existem mecanismos criados para detectar as mudanças do

mercado.

Quando os mecanismos internos de controle são muito rígidos, os gerentes não

conseguem interpretar corretamente os sinais do mercado. Muitas vezes, eles

dedicam grandes recursos a coletar informações das características requeridas

11 MARTIN, Roger, Changing the Mind of the Corporation, Harvard Business Review, November-
December 1993, pp. 81-94.
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de um produto, sendo que estas não serão úteis, por estar errada a estratégia

global do produto. O autor chama isto de "Rompimento do FeedbacK'.

Por último, Martin coloca que existe uma série de rotinas de defesa na atuação

dos gerentes. A primeira é glorificar o passado, pensando que eles não têm

direito a questionar as demonstrações de competência do fundador. Eles

acreditam que o problema esteja na execução e não na estratégia.

A segunda reação é a tendência dos gerentes a idealizar os investimentos

anteriormente feitos, desenvolvendo um sentimento de orgulho do alcance e da

grandeza das atividades de sua empresa. Mas este orgulho, que poderia ser

algo positivo em outras condições, pode vir a ser um grande obstáculo quando

mudanças dramáticas estão à vista.

Quando os gerentes de uma organização estão cientes da necessidade de

mudar, é necessário que esteja presente um especialista em Change

Management. Uma prática muito utilizada hoje em dia é contratar consultores

externos para que eles os guiem nesta tarefa. Porém, muitas vezes, o resultado

final destes projetos de consultoria não é satisfatório.

Na opinião do Martin, gerenciar as mudanças é um processo que vai além de

instrução cognitiva e análises técnicas bem feitas, incluindo, também, um

processo de aprendizagem profundo da organização. O debate estratégico

deve ser estruturado levando-se em consideração a dignidade e as atitudes de

defesa das pessoas que estão frente a escolhas difíceis.

O primeiro passo, nestes casos, é fazer com que os executivos reconheçam que

existe uma crise na empresa e que informem isso a todos os funcionários, tendo

o cuidado de ressaltar que a situação não aconteceu porque as pessoas que
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trabalham na organização são incompetentes, mas porque as práticas até então

utilizadas não são as mais apropriadas.

Durante a descoberta de como uma empresa se tornou problemática, é crítico

conhecer o que a companhia está realmente pensando. Isto é, não o que os

gerentes acreditam ser a estratégia, mas o que forma o "inconsciente da

empresa", ou seja, todos os mecanismos utilizados com seus clientes,

fornecedores e funcionários.

Contudo, é importante considerar que para desvendar a discrepância entre

estratégia executada e defendida, não é necessário abandonar uma pela outra;

é a ocasião de determinar as vantagens competitivas reais e desenvolver os

meios necessários para alcançá-Ias.

Quando as empresas conseguem superar as resistências apontadas por Martin

e passam por um processo de reengenharia, elas mudam drasticamente.

Embora cada organização seja um caso particular, Hammer & Champy

assinalam que o este processo conduz às seguintes mudanças:

1. As unidades de trabalho passam de departamentos funcionais para

equipes de processos, ou seja, unidades que se reúnem para realizar um

trabalho completo ou processo. Estas equipes podem ser temporários ou

permanentes, dependendo da natureza do trabalho realizado.

2. Os serviços mudam de tarefas simples para trabalhos multidimensionais.

Os trabalhadores das equipes de processos são coletivamente

responsáveis pelos resultados do processo e não individualmente

responsáveis por tarefas.
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3. Os papeis das pessoas mudam de controlados para autorizados, pois os

processos não podem ser reformulados sem que se deleguem os poderes

a seus trabalhadores. Assim, dentro dos limites de suas obrigações para

com a organização, eles decidem como e quando o trabalho deve ser

realizado.

A preparação dos serviços muda de treinamento para educação.

Enquanto o treinamento tradicional ensina aos trabalhadores o como de

um serviço, a educação aumenta essa visão e ensina também o porquê.

4. O enfoque das medidas de desempenho e da remuneração se altera de

atividades para resultados, sendo possível mensurar o valor criado pelos

diversos processos.

5. Os critérios de promoções estão baseados nas habilidades, não no

desempenho. Assim, um bom desempenho pode ser recompensado com

uma premiação. No entanto, uma promoção deverá ser o resultado das

habilidades do indivíduo.

6. Os valores mudam da orientação tradicional, onde os funcionários

preocupam-se apenas por executar as ordens dos superiores

(protetores), para uma orientada à satisfação do cliente (produtivos)

7. Os gerentes mudam de supervisores para instrutores. Eles não

participam da ação, mas estão suficientemente próximos para ajudar a

equipe em seu trabalho.

8. As estruturas organizacionais passam de hierárquicas para niveladas,

pois o trabalho é realizado por equipes de pessoas essencialmente afins,

trabalhando com autonomia e auxiliadas por poucos gerentes. As
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pessoas se comunicam com quem precisam e o controle é assumido pela

pessoa que executa o processo.

9. Os executivos mudam de controladores de resultados para líderes,

estando mais próximos dos clientes e dos executantes do trabalho

adicionador de valor. Eles têm responsabilidade global pelo

desempenho dos processos reformulados, sem terem contato direto com

os executantes. Igualmente, eles asseguram que os processos sejam

projetados de modo que os trabalhadores possam desenvolver os

serviços necessários e, ao mesmo tempo, estejam sendo motivados a

executá-los pelos sistemas gerenciais da empresa.

Desta forma, poder-se-ia afirmar que a reengenharia apresenta uma nova

abordagem para encarar os atuais desafios organizacionais, visando alterar

todos os aspectos da organização: pessoas, cargos, gerentes e valores.
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2.6. Planejamento Estratégico

Um outro aspecto bastante debatido pelos acadêmicos nos últimos tempos diz

respeito ao planejamento estratégico das empresas. Dentre os autores mais

importantes nesta área destaca-se Mintzberg 12, cujos trabalhos fazem uma

crítica rigorosa às premissas implícitas no processo de planejamento

estratégico.

Basicamente, o autor tenta provar que o raciocínio implícito no planejamento

estratégico pode ser irracional, quando julgado em função do novo ambiente de

negócios. Este novo contexto exige que as empresas ajam estrategicamente ao

invés de fazer planejamento estratégico.

Um dos pontos criticados por ele em relação ao planejamento estratégico é o

fato de que este supõe, implicitamente, que o mundo permanece estável e

imóvel enquanto se elabora o planejamento. Desta forma, o planejamento

estratégico parte da premissa de que uma vez formulados os planos, estes

podem ser implementados imediatamente, sem nenhuma dificuldade.

Isso é uma falácia, pois o processo de "formação de estratégias" ocorre

exatamente pelo fato de o ambiente mudar. Como não é possível prever como

ou quando o ambiente vai mudar, o processo de elaboração de estratégias deve

ser dinâmico, para assim poder lidar com as descontinuidades.

Em outras palavras, o planejamento estratégico parte da premissa da

predeterminação, ou seja, da capacidade de prever o futuro para poder

direcionar o rumo de atuação dos gerentes.

12 MINTZBERG, H. ,The Rise and Fali ofStrategic Planning, Free Press, New York, 1994.
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Para superar a falácia da predeterminação, o autor propõe outros métodos para

lidar com a incerteza do futuro. Não podendo prever o futuro, tenta-se imaginar

uma série de situações possíveis, criando-se vários cenários que possibilitem

ter maiores chances de descobrir o certo. Isso traz certos problemas, pois os

gerentes se recusam a considerar situações desconhecidas, por não terem

nenhum precedente ou experiência anterior que os ajude a enfrentá-Ias.

Da mesma forma, quando se sentem ameaçados politicamente, podem

considerar que certos cenários são apenas meras especulações, e não levá-los

a sério, por achar imprudente adotar posições estratégicas quanto ao cenário

em questão.

o autor sugere a utilização do planejamento contingencial, criando planos

alternativos para cenários diferentes. Porém, isto traz um efeito negativo, pois é

difícil manter a determinação e o comprometimento das pessoas quando elas

estão diante de possibilidades e não de situações definidas, nas quais eles

possam se concentrar.

Existe, então, o risco de paralisia por análise, na medida em que os gerentes

são estimulados não a agir, mas sim a pensar. Entretanto, quando existem

pressões para agir e uma compreensão superficial da situação, nada mais

conveniente do que usar um plano contingencial que esteja disponível.

Para Mintzberg não existem modelos capazes de reconhecer as

descontinuidades (eventos que ocorrem apenas uma vez). Portanto, mais do

que prever a discontinuidade, o importante é vísualizá-la no momento certo e

agir de forma rápida e adequada para controlá-Ia.
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. Um segundo ponto criticado pelo autor é o da separação das funções voltadas

para a reflexão e planejamento estratégico daquelas operações quotidianas ou

funções operacionais da organização; a separação de quem pensa e quem faz.

Esta prática está embasada na crença de que, com um adequado fornecimento

de informação formal e sintética sobre as operações da empresa, ficaria

garantido que os responsáveis pela estratégia tivessem uma noção precisa do

que está ocorrendo na organização.

Para o autor, o que é realmente fundamental para quem assume funções

estratégicas é que esta pessoa fique atenta aos padrões de comportamento dos

funcionários da empresa, assim como aos sinais informais que lhe alcançam,

geralmente, sob a forma de comunicação oral. Isto só será possível se esta

pessoa está razoavelmente imersa na realidade quotidiana da organização, o

qual só será garantido quando for eliminada a separação entre quem planeja e

quem implanta as estratégias.

Desta forma, pensar deve preceder a ação, mas também segui-Ia proximamente

para não impedi-Ia. Planejar deve direcionar atitudes, mas agir é a chave do

sucesso.

A última falácia do planejamento estratégico é a da formalização. Os esquemas

de planejamento formais inibem a criatividade. Por mais complexo que seja o

aspecto formal do planejamento, este não consegue imitar o modelo intuitivo

humano.

As melhores estratégias são produto da capacidade de sintetizar uma visão. A

chave reside na integração das partes, baseada em imagens hollsticas, e não

na decomposição dos processos em uma série de passos seqüenciais. A

inabilidade do pensamento analítico em sintetizar e perceber todo o conjunto,
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pode explicar porquê o planejamento estratégico tornou-se incapaz de cumprir o

seu papel.

Mintzberg sustenta que existe uma diferença fundamental entre o planejamento

formal e o gerenciamento informal. Baseado nos estudos de Robert Doktor e

Sperry, ele coloca que o gerenciamento informal, baseado na intuição, está

associado ao lado direito do cérebro, enquanto o planejamento formal

(analítico), está associado ao lado esquerdo.

o autor afirma, de forma categórica, que análise não é síntese e planejamento

estratégico não é elaboração de estratégias. A análise precede e embasa a

síntese, definindo as partes que podem se combinar, mas não pode, de forma

alguma, substituir a síntese. Os procedimentos formais nunca poderão prever

descontinuidades, informar aos gerentes sobre desvios da rota ou criar novas

estratégias.

A colocação de Mintzberg da necessidade iminente dos executivos terem a

capacidade de agir estrategicamente pode ser complementada incorporando os

conceitos de uma nova abordagem de planejamento estratégico. Assim, o

enfoque tradicional EWM (Ends-Ways-Means) é substituído pelo enfoque MWE

(Means-Ways-Ends ).

O raciocínio lógico que embasa esta teoria é que as empresas têm

determinados meios ou recursos estratégicos, os quais devem ser usados para

aproveitar as oportunidades que surjam no ambiente, a fim de alcançar um

determinado fim associado ao atingimento das metas da empresa.

I

Assim, faz-se necessário fazer um match ou casamento entre os meios ou

recursos estratégicos da empresa e aquilo que o mercado quer. Esses meios

estratégicos estão associados à identificação das core competencies da
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organização que, neste novo enfoque, são vistos como a fonte principal de

vantagens competitivas.

A tarefa crítica dos gerentes de hoje em dia é criar uma organização capaz de

introduzir produtos com irresistível funcionalidade ou, melhor ainda, criar

produtos que os clientes necessitam e que ainda não tenham imaginado. A

competitividade de uma empresa, a longo prazo, resulta da habilidade da

empresa construir, a custo reduzido e mais depressa que os concorrentes, core

competencies que levarão a produtos ainda não previstos.

Segundo Prahalad & Hamel 13 uma corecompetence ou competência básica

está associada à aprendizagem coletiva da organização respeito à preservação,

integração e coordenação das tecnologias e habilidades produtivas da empresa.

Trata, também, da forma de trabalhar da empresa, da criação de valor, assim

como da comunicação, envolvimento e comprometimento da organização com

suas metas e objetivos

A identificação de competências básicas provê acesso potencial a uma ampla

variedade de mercados. Elas são percebidas como a causa ou origem de

grande parte dos benefícios dos produtos, além de ser aspectos difíceis de

serem imitados pela concorrência.

Esta nova concepção estratégica - baseada nas competências básicas, ao invés

de nos mercados e produtos - é mais um elemento crítico para as empresas se

tornarem e manterem competitivas diante das novas realidades.

o elemento que liga a identificação das core competencies aos produtos finais

vendidos pelas empresas são os core products, definidos como a representação

13 PRAHALAD. C. K. & HAMEL. Gary , The Core Competences of the Corporation, Harvard Business
Review, March-ApriI1990, pp. 79-91
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física de uma ou mais core competencies. Assim, os core products são os

componentes que contribuem à criação de valor dos produtos finais.

Pensar em termos de core products força as empresas a distinguirem entre sua

participação de mercado ou market share e sua participação de manufatura ou

manufacturing share. A primeira diz respeito à participação que as empresas

têm nos mercados dos produtos finais (por exemplo, participação no mercado

brasileiro de geladeiras), enquanto que a segunda diz respeito à participação no

mercado global em qualquer core product (por exemplo, participação no

mercado mundial de compressores).

A distinção entre core competencies, core products e produtos finais faz-se

essencial, pois a competição global muda suas regras em cada um destes

níveis. Assim, as empresas que desejam manter-se líderes nas suas core

competencies, devem maximizar sua participação mundial de manufatura de

seus core products.

Por outro lado, convém citar que alguns autores afirmam que a busca da

competitividade deve estar baseada na capacitação ou core capabilities da

empresa.

Stalk, Evans & Shulman 14 colocam que uma core competence é a combinação

de tecnologias individuais e habilidades produtivas que fundamentam os

produtos de uma empresa. No entanto, as core capabilities associam-se a

processos operacionais mais abrangentes, que abarcam toda a cadeia de valor.

Nesse aspecto, as core capabilities são mais visíveis aos clientes, enquanto que

as core competencies raramente são.

14 STALK, George, EV ANS, Phillip & SHULMAN, Lawrence E. ,Competing on Capabilities: The New
Rules ofCorporate Strategy, Harvard Business Review, March-April1992, pp. 57-69.
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Desta forma, as core competencies e as core capabilities representam dois

diferentes, mas complementares dimensões de um paradigma emergente para

a estratégia empresarial. Ambos os conceitos enfatizam em aspectos

comportamentais, em contraposição ao modelo estrutural tradicional de

planejamento estratégico.

o próximo passo lógico a ser tomado pelas empresa é a identificação do core

business o negócio principal, baseando-se, para tal, na prévia identificação de

seus core competencies e core products.

Isto pode ser sintetizado a partir do modelo da "Empresa-Árvore" (Figura 1),

onde as raízes são as core competencies, o tronco os core products, os galhos

os core busínesses e as folhas os produtos finais vendidos pelas empresas.

FIGURA 1 - Modelo da "Empresa- Árvore"

Produtos Finais

Negócio 1 Negócio 2 Negócio 3

Produtos Finais

Negócio 4

Core Product 1

Core
Competence 1

Core Product 2

Core
Competence 2

Core
Competence 3

Core
Competence 4

Fonte: PRAHALAD & HAMEL, The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review,
March-April1990, pág. 81
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2.7. O paradigma da Learning Organization 15

Uma organização que aprende é "aquela capacitada a criar, adquirir e transferir

conhecimento, modificando seu comportamento para refletir seu novo

conhecimento e insights" 16.

o paradigma da organização que aprende, discutido em profundidade por Peter

Senge 17, provê uma abordagem mais holística para a aprendizagem individual

e organizacional, criando um clima favorável para gerar inovações e ganhos de

produtividade sem precedentes.

Este enfoque representa, do ponto de vista da pesquisadora, a abordagem que

analisa de forma mais abrangente como as empresas devem encarar as novas

realidades existentes no contexto empresarial.

Wick & Leon 18 citam uma fórmula para a criação de organizações que

aprendem, a qual está composta por 5 elementos chave: um líder com uma

visão clara e definida, um plano de ação, informação compartilhada por todos s

membros da organização, inovação como fator crítico de sucesso e, por último,

habilidade para implementar aquilo que a organização aprendeu.

Nas organizações que aprendem, as pessoas expandem continuamente sua

capacidade de criar os resultados que realmente desejam, surgem novos e

elevados padrões de raciocínio, a aspiração coletiva é libertada e as pessoas

aprendem continuamente a aprender em grupo.

15 o termo "Organização que aprende" foi a tradução ao português adotada nesta dissertação para o
conceito de "Leaming Organization", apresentado por Peter Senge no seu livroA Quinta Disciplina.
16 Definição baseada no artigo de David Garvin, Building a Learning Organization, Harvard Business
Review, July-August 1993, pp. 78-91.
17 SENGE, Peter, The Fifth Discipline, Best SeIler, New York, 1990.
18 WICK & LEON, The Learning Edge, Mc Graw HiIl, New York, 1993.
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Se uma organização que aprende fosse uma inovação no campo da engenharia,

seus componentes seriam chamados de tecnologias. Tratando-se de uma

inovação no campo do comportamento humano, os componentes devem ser

vistos como disciplinas, entendendo-se por disciplina o conjunto de teorias e

técnicas que devem ser estudadas e dominadas para serem postas em prática.

Peter Senge define cinco disciplinas a serem adotadas nas organizações que

aprendem, as quais diferem das outras disciplinas já existentes no sentido que

são disciplinas pessoais, ou seja, têm a ver com o que pensamos, o que

realmente queremos e como interagimos e aprendemos uns com os outros.

A primeira disciplina diz respeito ao Domínio Pessoal, através da qual

aprendemos a esclarecer e aprofundar continuamente nosso objetivo pessoal, a

concentrar nossas energias, a desenvolver a paciência e a ver a realidade de

maneira objetiva. Assim sendo, esta é uma disciplina fundamental da

organização que aprende, sua base espiritual.

o domínio pessoal vai além da habilidade e competência, embora seja baseado

em habilidade e competência; vai além da abertura espiritual, embora requeira

crescimento espiritual; significa fazer da vida um trabalho criativo, viver a vida

do ponto de vista criativo ao invés de reativo.

Quando o domínio pessoal torna-se uma disciplina - uma atividade que

integramos em nossa vida - ele incorpora dois movimentos subjacentes. O

primeiro é o de esclarecer continuamente o que é importante para nós. O

segundo consiste em aprender continuamente a enxergar com mais clareza a

realidade do momento.

A justaposição do nosso objetivo (o que desejamos) com uma imagem clara da

realidade (onde estamos em relação ao que desejamos) gera o que chama-se
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de tensão criativa, uma força para uni-los, resultante da tendência natural que a

tensão tem de buscar resolução.

A essência do domínio pessoal está em aprender a gerar e manter tensão

criativa em nossas vidas, tendo em vista que o aprendizado neste contexto não

significa adquirir mais informação, mas expandir a capacidade de produzir os

resultados que realmente queremos da vida.

A segunda disciplina refere-se aos Modelos Mentais, definidos como idéias

profundamente arraigadas, generalizações, ou mesmo imagens que influenciam

nosso modo de encarar o mundo e nossas atitudes.

Modelos mentais podem ser simples generalizações do tipo "as pessoas não

são dignas de confiança", ou podem ser teorias complexas, como suposições

que expliquem porque os membros de uma organização agem de uma

determinada maneira. O importante é saber que os modelos mentais são ativos

e, portanto, modelam nosso modo de agir. Eles têm o poder de influenciar o

que fazemos porque eles influenciam o que vemos.

O problema dos modelos mentais não está no fato de eles estarem certos ou

errados pois, por definição, todos os modelos são simplificações. O problema

surge quando eles são tácitos, ou seja, quando estão abaixo de nosso nível de

consciente.

O desenvolvimento da capacidade de uma organização de trabalhar com

modelos mentais envolve o aprendizado de novas técnicas e a implementação

de inovações institucionais que ajudam a colocar essas técnicas em prática.

Primeiramente, precisam ser trazidas à tona as idéias mais importantes sobre

negócios, arraigadas nas mentes dos tomadores de decisão. Se não
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examinados, esses modelos mentais limitam as ações da organização ao que é

habitual e cômodo. Depois, precisam ser desenvolvidas técnicas para o

aprendizado frente a frente.

Os dois lados da disciplina, tanto no que se refere às técnicas quanto às

questões interpessoais, são de suma importância. Por um lado, considerando

que os administradores são inerentemente pragmáticos, treiná-los em

modelagem mental sem nenhuma ligação com questões profissionais urgentes,

seria uma perda de tempo. Por outro lado, sem as técnicas interpessoais, o

aprendizado seria fundamentalmente adaptativo, não generativo.

O aprendizado generativo requer mais do que simples planejadores ou

consultores, exigindo administradores treinados em técnicas de reflexão e

investigação. Estas técnicas permitir-Ihes-ão que seus modelos mentais sejam

trazidos à superfície e desafiados, antes que as circunstâncias externas os

obriguem a esquecer do assunto.

A terceira disciplina das organizações que aprendem é o Objetivo Comum. A

técnica de criar um objetivo comum consiste em buscar imagens do futuro que

promovam um engajamento verdadeiro, ao invés de simples anuência.

Um objetivo compartilhado não é uma idéia, mas uma força inculcada no

coração das pessoas; uma força de poder impressionante. Pode ser inspirado

em uma idéia, mas assim que ganha impulso - se tiver força suficiente para

atrair mais de uma pessoa - deixa de ser uma abstração, transformando-se em

algo concreto.

O objetivo comum é vital para as organizações que aprendem, porque

proporciona o foco e a energia para o aprendizado. Enquanto o aprendizado

adaptativo é possível sem um objetivo, o aprendizado generativo - expansão da
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habilidade de criar - só ocorre quando as pessoas lutam para realizar algo que

lhes seja muito significativo.

Numa empresa, o objetivo comum muda a relação dos funcionários com a

empresa, deixando de ser "a empresa deles" para ser "nossa empresa". O

objetivo comum é também o primeiro passo para ·que as pessoas que não

confiavam umas nas outras passem a trabalhar juntas, pois cria uma identidade

comum.

Para poder utilizar a disciplina de criar objetivos comuns é necessário

abandonar a noção tradicional de que os objetivos são sempre ditados do alto

ou de que provêm de processos de planejamento institucionalizados na

organização.

Os objetivos que são realmente compartilhados levam tempo para emergir, pois

são produto de interações dos objetivos pessoais dos membros da organização.

Assim sendo, é a troca dos sonhos de uns e outros que cria a possibilidade de

surgirem novas idéias.

A quarta disciplina das organizações que aprendem é o Aprendizado em Grupo,

definido como o processo de alinhamento e desenvolvimento da capacidade de

um grupo criar os resultados que seus membros realmente desejam. Este se

desenvolve a partir da criação de um objetivo comum e também do domínio

pessoal, pois equipes talentosas são formadas por indivíduos talentosos.

Nunca foi tão necessário quanto agora implementar o aprendizado em grupo

nas organizações. Isso se deve ao fato de que quase todas as decisões

importantes são atualmente tomadas em grupo. Quando grupos aprendem em

conjunto, novas idéias são colocadas em prática, técnicas desenvolvidas podem
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se propagar para outros grupos e indivíduos, e as realizações do grupo

determinam um padrão de aprendizagem em grupo para toda a organização.

A disciplina do aprendizado em grupo requer a prática do diálogo e da

discussão, as duas formas distintas pelas quais os grupos conversam. No

diálogo, ocorre a exploração livre e criativa de questões complexas e delicadas,

onde cada um escuta as idéias dos outros, sem manifestar sua opinião. Na

discussão, por sua vez, são apresentadas e defendidas diferentes opiniões,

buscando-se sempre a melhor idéia para apoiar as decisões que devem ser

tomadas na ocasião. o diálogo e a discussão são potencialmente

complementares, mas a maioria das pessoas não consegue fazer a distinção

entre os dois e passar conscientemente de um para o outro.

Finalmente, o aprendizado em grupo, como qualquer outra disciplina, requer

prática. Entretanto, é exatamente isso o que falta às equipes nas organizações

modernas. Até que não haja métodos seguros para se criar grupos que possam

aprender juntos, sua ocorrência continuará sendo um produto do acaso. É por

isso que a disciplina do aprendizado em grupo é uma peça fundamental nas

organizações que aprendem.

A quinta e última disciplina das organizações que aprendem é o Raciocínio

Sistêmico, sendo esta a disciplina que integra as outras quatro, fundindo-as

num conjunto coerente de teoria e prática, evitando que elas sejam vistas

isoladamente ou como o último modismo para efetuar mudanças na

organização. Reforçando cada uma delas, o raciocínio sistêmico está sempre

nos mostrando que o todo pode ser maior do que a soma das suas partes.

o raciocínio sistêmico é uma disciplina para ver o conjunto, uma estrutura para

ver inter-relações em lugar de coisas, para ver padrões de mudança em lugar

de "instantâneos estáticos". É um conjunto de princípios gerais, englobando
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campos tão diversos quanto ciências físicas e sociais, engenharia e

administração. É também um conjunto de instrumentos e técnicas específicas,

originadas de duas correntes: dos conceitos de feedback da cibernética e da

teoria de servomecanismo da engenharia.

Todavia, para realizar seu potencial, o raciocínio sistêmico precisa das outras

quatro disciplinas: objetivo comum para conseguir um engajamento a longo

prazo; modelos mentais para detectar as falhas na nossa maneira atual de

enxergar o mundo; aprendizado em grupo para que as pessoas possam

enxergar além dos limites das suas perspectivas pessoais; e domínio pessoal

para nos motivar a pesquisar continuamente como as nossas ações afetam o

mundo em que vivemos.

Finalmente, o raciocínio sistêmico torna compreensível o aspecto mais sutil da

organização que aprende, a nova maneira pela qual os indivíduos vêem a si

mesmos e ao mundo.

A essência do raciocínio sistêmico está na mudança de mentalidade, que

implica ver inter-relações ao invés de cadeias lineares de causa-efeito, e ver

processos de mudança ao invés de "instantâneos estáticos".

No raciocínio sistêmico o conceito de feedback é mais amplo, significando

qualquer fluxo de influência recíproca, uma vez que toda e qualquer influência

é, ao mesmo tempo, causa e efeito.

Existem dois tipos de feedback: de reforço e de balanceamento. Os processos

de reforço (ou amplificação) são os propulsores do crescimento. Nos processos

de reforço, uma pequena mudança cresce como uma bola de neve, produzindo

mais movimento na mesma direção. Estes processos podem gerar tanto
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círculos virtuosos, onde o movimento ocorre na direção desejada, quanto

círculos viciosos, nos quais as curvas de reforço são de natureza prejudicial.

o feedback de balanceamento (ou estabilização) entra em ação quando o

comportamento tem um objetivo, ou seja, ocorre um processo de autocorreção

que procura manter o objetivo. Na área administrativa, os processos de

balanceamento dificilmente são reconhecidos devido ao fato de que os

objetivos, na maioria das vezes, são implícitos.

Sempre que houver resistência a mudança, com certeza existe um ou mais

processos de balanceamento ocultos. Assim, eles mantêm o status quo, mesmo

quando todos os participantes queiram mudanças. Ao invés de forçar para

vencer as resistências, líderes habilidosos devem tratar de descobrir sua fonte

de origem.

o tempo de espera constitui o terceiro elemento básico da linguagem de

sistemas. Praticamente todos os processos de feedback apresentam alguma

forma de tempo de espera; porém, na maioria das vezes, ele não é percebido ou

bem entendido.

Um tempo de espera não reconhecido pode gerar instabilidade e colapso,

principalmente se ele for longo. Por exemplo, um ciclo de balanceamento com

tempo de espera faz com que ações agressivas produzam o efeito contrário ao

desejado, criando instabilidade e oscilação, ao invés de levá-lo mais

rapidamente ao seu objetivo.

A solução de problemas na ótica de sistemas é sempre a longo prazo, razão

pela qual os ciclos de feedback e de tempo de espera são tão importantes.

Estes três elementos são simples, porém de inestimável valor na elaboração

dos arquétipos de sistemas.
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o fundamental no raciocínio sistêmico é a alavancagem, ou seja, descobrir onde

as ações e mudanças na estrutura podem trazer resultados significativos e

duradouros. Na maioria das vezes, ela segue o princípio da economia dos

meios, onde os melhores resultados não vêm de medidas em grande escala,

mas de pequenas ações bem focalizadas.

Os arquétipos de sistemas - padrões de estrutura ou comportamento que estão

sempre se repetindo - nos ajudam a enxergar essas estruturas e descobrir a

alavancagem, principalmente em meio às pressões e contracorrentes que

imperam no mundo dos negócios.

O raciocínio sistêmico nos ensina que existem dois tipos de complexidade: a de

detalhes, que contém muitas variáveis, e a dinâmica, quando causa e feito estão

distantes no tempo e espaço, e intervenções obvias não produzem os

resultados esperados.

Os instrumentos do raciocínio sistêmico são específicos para entender a

complexidade dinâmica, ajudando a enxergar estruturas subjacentes e padrões

de comportamento que ficam obscurecidos em meio à agitação dos eventos

quotidianos e da incessante atividade que caracteriza a vida do administrador.

Eles permitem entender por que as soluções convencionais não estão dando

certo e onde é possível encontrar ações de alavancagem mais elevada.

Com relação à complexidade de detalhes, é importante citar que existe uni

elemento na mente das pessoas que lida muito bem com ela: o subconsciente,

que pode ser definido como o elemento que fica abaixo ou atrás dos processos

mentais conscientes. O subconsciente pode ser treinado, já que toda

aprendizagem envolve uma ação recíproca entre consciente e subconsciente,

que resulta em treinamento do subconsciente.
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Existem muitas maneiras de programar o subconsciente: através da cultura, das

crenças ou, ainda, de uma forma mais sutil: a linguagem. Os efeitos da

linguagem são mais sutis porque não afetam o conteúdo e sim a forma pela qual

se organiza e estrutura o conteúdo.

Se começamos a utilizar uma linguagem sistêmica, o subconsciente passa a ser

treinado para estruturar informações em círculos e não apenas em linha reta;

passamos a enxergar processos de feedback e arquétipos de sistemas por toda

parte, formando-se em nós uma nova estrutura de raciocínio.

Assim sendo, como o subconsciente pode lidar com muito mais detalhes do que

nosso consciente, ele pode lidar com uma complexidade dinâmica muito mais

intrincada, assimilando centenas de relações de feedback simultaneamente,

para integrar desta forma as duas complexidades: a dinâmica e a de detalhes.

Concluindo, poder-se-ia afirmar que o raciocínio sistêmico é uma linguagem de

sistemas necessária para mudar a mentalidade das pessoas, que permite

analisar as situações sob um novo ponto de vista.

Tendo definido as cinco disciplinas das organizações que aprendem, é

importante determinar como pode ser mensurado esse processo de

aprendizagem organizacional.

David Garvin 19 aborda este assunto recomendando que o processo de

aprendizagem organizacional seja controlado em três etapas que poderiam, às

vezes, estar superpostas.

19 GARVIN, David, Building a Learning Organization, Harvard Business Review, July-August 1993, pp.
78-91.
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A primeira é a etapa cognitiva, onde os membros da organização expõem suas

novas idéias, expandem seu conhecimento e começam a mudar sua forma de

pensar. A segunda é a etapa comportamental, quando ocorre a internalização

das idéias e se alteram os modos de ação. A terceira e última é a melhoria do

desempenho, onde as mudanças comportamentais levam à melhoria de

resultados mensuráveis (qualidade superior, melhoria na entrega dos produtos,

aumento da participação do mercado, etc.).

o autor recomenda que seja feita uma auditoria durante todo o processo de

aprendizagem e não só na última etapa, onde são efetivamente comprovadas as

melhorias no desempenho da empresa. Para isto, na etapa cognitiva, podem

ser feitas entrevistas ou questionários, focalizando o grau de entendimento das

novas idéias. Na etapa comportamental, recomenda-se a observação direta dos

funcionários para poder ver as pessoas "em ação".

Conclui-se, desta forma, que na medida em que o mundo se torna mais

interligado e os negócios mais complexos e dinâmicos, o trabalho está, cada

vez mais, ligado ao processo das empresas aprenderem.

Portanto, é muito importante que os executivos concentrem seus esforços para

despertar o empenho e a capacidade de aprender da organização como um

todo, o qual permitirá que as empresas construam e mantenham vantagens

competitivas diante destas novas realidades.
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CAPÍTUl.O 3

CONTEXTO ATUAI.. DAS EMPRESAS MANUfA TUREIRAS

3.1. Manufatura de Classe Mundial

Muitas empresas do setor fabril concordam na definição de sua meta máxima,

que deve ser embarcar em uma jornada contínua direcionada para alcançar a

Excelência de Manufatura (Manufacturing Excellence).

o conceito de Manufatura de Classe Mundial (MCM) é relativamente novo e

ainda está em estágio de evolução. Em 1986, Schonberger 20 definiu MCM

como "aperfeiçoamento contínuo e rápido em áreas como qualidade, custos,

leadtime e serviço ao cliente". Essa definição é uma das mais amplamente

citadas na literatura e foi utilizada para os fins desta dissertação.

Em 1989, Browm & Campbell 21 descreveram a MCM da seguinte forma: "a

manufatura de um produto de alta qualidade, ao mais baixo custo possível, com

preço de mercado".

Sticler 22 afirma simplesmente que fabricante de classe mundial é aquela

empresa que elimina 90% do desperdício do negócio e ainda persegue

ativamente a eliminação dos 10% restantes.

20 SCHONBERGER, RJ. , World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied, Free Press,
New York, 1986, pág. 2.
21 BROWN, Tom & CAMPBELL, John , World Class Manufacturing Conference, Athens APICS
Chapter, University of Georgia, 1989.
22 STICLER, M. J. , Performance Measurement for Productive Management, American Production and
Inventory Managcment Review, December 1989, pp. 40-42.
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Hayes& Wheelwright 23 afirmam que as empresas MCM encaram suas

organizações como auto-sustentáveis externamente, ou seja, desempenhando

um papel chave na ajuda à organização toda na conquista de uma vantagem

competitiva sobre seus concorrentes. Empenham-se em ser empresas

dinâmicas, capazes de aprender, com ênfase no aperfeiçoamento constante.

Sequeira 24 define MCM como o que os melhores negócios de hoje são capazes

de conseguir. Não se baseia naquilo que teoricamente poderia ser feito, mas no

que está realmente sendo realizado hoje, em algum lugar do mundo.

Do ponto de vista de Nakagawa 25, o novo paradigma das empresas

manufatureiras é adotar a "Filosofia de Excelência Empresarial".

Segundo ele, as empresas MCM estão permanentemente buscando os

melhores processos e técnicas de manufatura, a fim de poder competir

simultaneamente nas quatro dimensões competitivas: preço, qualidade,

confiabilidade e flexibilidade.

A "Filosofia de Excelência Empresarial" baseia-se em dois princípios

. fundamentais:

1. Aperfeiçoamento Contínuo, que implica em se reconhecer que a

produtividade, a qualidade, os serviços ao consumidor e a flexibilidade

devem melhorar continuamente.

23 HAYES, Robert & WHEELWRIGHT, Steven , Restoring our Competitive Edge: Competing through
Manufacturing, John Wiley, New York, 1984.
24 SEQUEIRA, John H. ,Manufatura de Classe Mundial no Brasil. Um estudo da Posição Competitiva,
Divisão de Publicação da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, São Paulo, 1990.
25 NAKAGA WA Masayuki, Gestão Estratégica de Custos. Conceitos, Sistemas. Implementação, Tese
apresentada na FEAlUSP para o concurso de Livre Docência, São Paulo, 1990.
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2. Eliminação de desperdícios, sendo que o desperdício não adiciona

qualquer valor ao produto, sob a ótica do consumidor e dos produtos.

Com base nesses princípios fundamentais, as empresas MCM vêm construindo

os três pilares que sustentam sua "Filosofia de Excelência Empresarial" (Figura

2):

1. Fazer as coisas corretamente na primeira vez.

2. Rápida preparação de máquinas e arranjos de células de produção.

3. Envolvimento das pessoas.

FIGURA 2 - Pilares da Filosofia de Excelência Empresarial

FILOSOFIA DE EXCELÊNCIA EMPRESARIAL
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Fonte: NAKAGAWA, Masayuki, Gestão Estratégica de Custos. Conceitos, Sistemas,

Implementação, Tese apresentada na FEAlUSP para o concurso de Livre Docência, São Paulo,

1990,pág.11.
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Segundo Roehm, Klein & Castellano 26, os componentes mais importantes

para se implementar com sucesso o ambiente MCM são o envolvimento e a

confiança dos funcionários. Assim, trata-se não só de modificações físicas na

fábrica, mas também de alterações psicológicas dos funcionários que levam à

mudança da cultura organizacional.

Eles mostram, através de um exemplo em uma empresa particular", como a

participação dos empregados, na identificação de problemas e propostas de

soluções, gerou maior motivação e comprometimento com tais soluções.

A empresa, mediante um programa de treinamento e comunicação, criou um

ambiente de trabalho onde os funcionários acreditaram que suas idéias seriam

levadas em conta pelos líderes da organização. Assim, a confiança que se

desenvolveu entre funcionários e gerentes, transformou-se no elemento que

vinculou as modificações na área produtiva com as mudanças culturais

necessárias para se estabelecer o ambiente MCM.

As empresas MCM estão na busca dos melhores processos e técnicas de

produção para tentar atingir os padrões de classe mundial. Estes padrões estão

mudando continuamente, pois num ambiente de melhoria contínua, as empresas

estão constantemente redefinindo o que se entende por classe mundial.

A despeito de estes padrões não poderem ser fixados, o processo de registro de

marcos competitivos, feito através da comparação do desempenho de uma

organização com os padrões internacionais, é freqüentemente utilizado para

julgar a posição relativa de uma empresa no mercado (Benchmarking).

26 ROEHM, Harper, KLEIN, Donald & CASTELLANO, Joseph, Springing to World Class
Manujacturing, Management Accounting, March 1991, pp. 40-43.
27 Trata-se da empresa GRSW, Grand Rapid Spring & Wire, estabelecida em 1966 em Grand Rapids,
Michigan, e comprada por Tim Homan e Jim Zawacki em junho de 1985.
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Neste sentido, um estudo feito por Sequeira 28 mostra que, em termos gerais,

menos de 10% das empresas brasileiras estão operando em níveis de classe

mundial em quaisquer dos indicadores de desempenho. Desta forma, para que

o Brasil integre mais plenamente seu setor manufatureiro à economia global, é

preciso que haja um aperfeiçoamento radical de seu desempenho.

28 SEQUEIRA John H. Manufatura de Classe Mundial no Brasil. Um estudo da Posição Competitiva.
Divisão de Publicação da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, São Paulo, 1990.
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3.2. Tecnologias Avançadas de Manufatura

A busca das melhores técnicas e processos produtivos das empresas MCM

conduz, necessariamente, à introdução das tecnologias AMT (Advanced

Manufacturíng Technologies).

Estas novas técnicas de produção podem ser classificadas em 4 grandes

grupos:29

1. Desenho

CAD (Computer-Aided Design)

CAE (Computer-Aided Engineeríng)

Simultaneous Engineering

CAPP( Computer-Aided Process Planning)

2. Planejamento e Controle

MRP (Material Requirements Planning)

MRPII (Manufacturing Resources Planning)

SPC (Statistical Process Control)

Constraint Management

3. Execução

NCM (Numerical/y Control/ed Machines)

AGV (Automated Guided Vehicles)

AS/RS (Automated Storage & Retrieval System)

CM (Cel/ular Manufacturing)

FMS (Flexible Manufacturing System)

29 Classificação baseada no artigo de David Dilts e Severin V. Grabski, Advanced Manufacturing
Technologies: What they can ojJer to Management Accountants? Management Accounting, February
1990, pp. 50-53
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4. Aspectos Globais

TOC (Total Quality ContraI)

JIT (Just-in-time)

CIM (Computer Integrated Manufacturing)
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3.2.1. Técnicas de Desenho

o primeiro grupo das tecnologias AMT tem como ferramenta básica o Desenho

Assistido por Computador ou Computer-Aided Design (CAD). O sistema CAD

permite melhorar a produtividade no desenho dos produtos, além de possibilitar

a criação de protótipos, simplificando e agilizando esta fase do processo

produtivo.

Quando este desenho é ampliado para incorporar a avaliação e os testes,

estamos nos referindo à Engenharia Assistida por Computador ou Computer-

Aided Engineering (CAE),cuja utilização permite testar rapidamente os diversos

desenhos para diferentes características de performance, reduzindo

drasticamente o tempo requerido para esta atividade.

Alguns sistemas mais avançados testam a "manufaturabilidade" do desenho do

produto, isto é, a concepção do produto considerando seu desempenho no

processo de fabricação, mediante um processo denominado Engenharia

Simultânea (Simultaneous Engineering). Este processo permite às empresas

desenharem os produtos e os seus respectivos processos produtivos

simultaneamente.

A última etapa, Computer-Aided Process Planning (CAPP), refere-se ao

desenvolvimento de planos dos processos produtivos que indicam os passos

necessários para fabricar os produtos.

As ferramentas de desenho têm evoluído bastante nos últimos anos. Existem

mais de 6.000 sistemas em operação, e espera-se um crescimento de mais de

30% durante os 90's 30.

30 Dados tomados do livro Managing Costs in Today's Manufacturing Environment de Peter Chalos,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, pág. 12.
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Estes sistemas geralmente incluem um banco de dados para acessar os

desenhos gráficos dos produtos e os componentes de manufatura, alem de

permitir a criação de protótipos a partir de simulações no computador e ter

programas de controle numérico e robótica para os processos produtivos.

Os elementos destes sistemas estão geralmente vinculados a um banco de

dados integrado de manufatura, permitindo que as empresas possam.desenhar

produtos mais próximos aos requerimentos dos clientes, conhecendo, ao

mesmo tempo, suas implicações nos custos. Além disso, estes sistemas

garantem a melhor qualidade dos desenhos e incrementam a produtividade

desta atividade.

Mesmo quando o desenho só leva aproximadamente 4% dos recursos

necessários para a manufatura dos produtos, quase 80% dos custos totais são

fixados após a conclusão desta atividade. Portanto, o benefício potencial do

CAD não está na redução dos custos de desenho (os 4%), e sim em poder fazer

com que sejam reduzidos os outros custos de manufatura que são fixados

durante este processo 31.

31 Dados tomados do livro Managing Costs in Today's Manufacturing Environment de Peter Chalos,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992; pág. 14.
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3.2.2. Técnicas de Planejamento e Controle

Uma vez concluídos tanto o desenho do produto quanto os planos dos

processos produtivos, a próxima fase no ciclo de manufatura é o planejamento

das necessidades de estoque e o controle dos pedidos dos clientes.

o MRP (Material Requitemenis Planning) permite planejar, automaticamente, os

requerimentos de materiais relativos aos diversos processos produtivos. Assim,

o MRP é um procedimento de programação de materiais que objetiva manter os

estoques em níveis adequados.

Os sistemas MRP partem da demanda do produto final (pedidos dos clientes) e

"explodem" as programações de produção em uma série de corridas de

produção seqüenciais para fabricar os diversos componentes. O MRP detalha

no tempo a data de início da ordem de serviço e as quantidades produzidas de

todos os itens que compõem o produto final.

Os sistemas MRP se utilizam da "Iista-de-materiais" (bill-of-materials) para

liberar as partes dos estoques de acordo com a programação de produção

preestabelecido. A idéia é estabilizar a produção para minimizar os leadtimes e

os estoques. O MRP pode ser utilizado, também, no ambiente tradicional de

fabricação, propiciando a redução dos estoques e a estabilidade no processo

produtivo.

O MRP 11(Manufacturing Resources Planning) é um sistema mais abrangente

do que o MRP, que permite o planejamento de capacidade, o controle de chão-

de-fábrica e o planejamento dos recursos de fabricação (mão-de-obra,

materiais, recursos financeiros, equipamentos), fornecendo um banco de dados

unificado para o planejamento e controle da produção.
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o controle estatístico de processos ou SPC (Statistical Process Control) permite

identificar e corrigir rapidamente as falhas ocorridas no chão de fábrica,

garantindo a operação contínua dos processos produtivos. O SPC monitora um

ou vários fatores críticos associados à qualidade dos produtos: diâmetro,

capacidade, erros na entrada de dados, etc. Pode ser utilizado, também, para

checar que as entregas sejam feitas a tempo e para controlar a utilização de

material ou de qualquer outro recurso que seja mensurável.

O SPC utiliza gráficos para acompanhar as principais características dos

processos produtivos. A cada certo tempo, uma pequena amostra da produção

é retirada, da qual são medidos os níveis dos fatores críticos preestabelecidos

pela empresa. O operador deverá registrar a média de tais leituras num gráfico,

para verificar se a mesma está dentro dos limites de tolerância previamente

estabelecidos. No caso em que este dado estiver fora dos limites aceitáveis, o

processo produtivo deve ser interrompido e o problema corrigido.

Desta forma, com a utilização do SPC, ao invés de inspecionar defeitos nos

produtos acabados, mantém-se a qualidade em cada fase do processo

produtivo, o que representa uma mudança radical da função de controle de

qualidade.

Por último, a Teoria das Restrições ou Constraint Management, apresentada

pelos autores Goldratt & Cox 32, está baseada na Teoria de Sistemas, mas vai

um pouco além do raciocínio sistêmico.

Segundo eles, se o desempenho de cada parte do sistema for individualmente

maximizado, o sistema como um todo não irá se comportar da melhor maneira

possível. Por outro lado, se temos um sistema que está se desempenhando o

32 GOLDRATT, Eliyahu & COX, Jeff, A Meta, Editora Educator, São Paulo, 1994.
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melhor possível, é porque apenas está sendo maximizado o desempenho de

algumas partes.

A Teoria das Restrições, ao invés de ver o sistema em termos de processos

discretos, trata-o como uma corrente ou rede de correntes interligadas. Assim,

o desempenho de toda a rede vai ser determinado pelo elo mais fraco, que seria

definido como a "restrição" do sistema. Qualquer esforço para fortalecer um

outro elo que não seja o mais fraco, nada fará para melhorar o desempenho

global do sistema. Apenas focando essa restrição é que qualquer mudança

torna-se imediatamente mensurável na saída do sistema.

A essência da Teoria das Restrições é o processo de raciocínio implícito nela

que se utiliza de algumas ferramentas lógicas para determinar o que mudar,

para o que mudar, e como causar a mudança".

Decidir o que mudar envolve a identificação das causas-raíz dos problemas do

sistema e seu relacionamento entre si. Uma dessas causas-raíz será,

invariavelmente, um problema-raíz (restrição) que irá causar uma alta

percentagem dos efeitos indesejáveis no sistema. O método primário que esta

teoria oferece para determinar o que mudar (o problema-raíz) é chamado de

"Árvore da Realidade Atuai".

O processo de raciocínio para determinar para o que mudar está baseado na

identificação de uma idéia simples (injeção) para resolver o problema-raíz.

Neste ponto é importante fazer a distinção entre idéias e soluções. As idéias

constituem o início da solução, após serem trabalhadas. O desenvolvimento de

idéias para transformá-Ias em soluções requer o uso de dois métodos lógicos : o

da "Dispersão de Nuvens" e o da "Arvore da Realidade Futura". Estas

33 CSILLLAG, João Mario, Qualidade e a Teoria das Restrições, Seminário Internacional de Qualidade e
Produtividade, FIERGS, Porto Alegre, RS, 1993.
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ferramentas nos permitem identificar e resolver requisitos conflitantes e

subentendidos, assim como pré-testar soluções prováveis quanto à eficácia e a

efeitos colaterais, antes de imobilizar recursos nelas.

Uma vez decidida a solução, ela deve ser traduzida em ações específicas e

seqüenciais no tempo, a fim de saber como causar a mudança. É necessário

um plano de implementação. Ainda mais, devem ser identificados obstáculos à

implementação e devem ser definidas ações para vencê-los. Finalmente, o

pessoal dentro da empresa deve "comprar" tanto a solução quanto os planos de

implementação. Os métodos lógicos para esta parte do raciocínio incluem as

"Árvores de Pré-requisitos", "Árvorés de Transição" e o "Método Socrático" .

Para concluir, é importante citar que a Teoria das Restrições trata a melhoria

como um processo contínuo. Assim, uma vez quebrada a restrição ou o

"gargalo" que limitava o desempenho global do sistema, algum outro elo fraco

tornar-se-a a nova restrição que deverá ser em seguida abordada.
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3.2.3. Técnicas de Execução

o terceiro grupo das tecnologias AMT refere-se ao processo em si de conversão

de matérias-primas em produtos acabados. Entre as principais ferramentas de

execução estão as NCM's (Numerical Controlled Machines), que são máquinas

de controle numérico, programáveis para executar uma série de operações. A

utilização das NCM's propicia a flexibilidade da fábrica, pois as tarefas são

codificadas de forma prática, podendo ser reprogramadas quando deva ser

executada uma nova tarefa.

As NCM's mais sofisticadas têm dispositivos para a carga automática das

matérias-primas, mediante a utilização de robôs, além de possuir sensores

eletrônicos para o controle de qualidade. Elas permitem, também, registrar a

tempo real o período consumido para a execução de cada tarefa em particular.

Algumas NCM's têm várias estações de carga, que lhes permitem executar uma

tarefa em outra estação, enquanto a operação corrente tenha sido interrompida

por alguma causa.

As tecnologias de controle numérico fornecem altos ganhos de produtividade,

propiciam a redução dos tempos de setup, melhoram a qualidade e reduzem

consideravelmente a mão-de-obra necessária para um determinado nível de

produção.

Em relação às técnicas de AGV (Automated Guided Vehicles) e AS/RS

(Automated Storage & Retrieval System), ambas são ferramentas para o

transporte e armazenagem automático. de matérias-primas e produtos acabados

no chão-de-fábrica.
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Embora os AS/RS sejam geralmente propostos pelos experts para a automação

do transporte e armazenagem de materiais, estes sistemas não contribuem ao

objetivo de se diminuir os estoques já que, ao se fazer um investimento nestes

equipamentos, supõe-se, implicitamente, um alto volume de materiais.

Já os AGV são mais recomendados para transportar os componentes semi-

manufaturados entre as células de produção, obtendo-se, assim, uma

aceleração do processo de manufatura dos produtos acabados.

Em relação às células de produção ou eM (Cellular Manufacturing), elas

representam outro passo na evolução das mudanças na área de produção,

estando associadas mais às mudanças na configuração do espaço físico do que

às mudanças de hardware.

A idéia básica do eM é localizar as máquinas em forma de "U", para eliminar a

necessidade de transportar os materiais e de manter excessivos estoques. Elas

podem fabricar vários componentes diferentes, utilizando uma ou todas as

máquinas da célula.

Outra característica importante da eM é que um operário geralmente é

responsável por várias tarefas, o que se traduz num enriquecimento do seu

trabalho.

No que diz respeito aos sistemas flexíveis de manufatura ou FMS (Flexible

Manufacturing Systems), estes consistem na aglomeração de duas ou mais

máquinas programáveis que podem mudar suas operações dependendo do

produto que estão fabricando, aumentando, assim, a variabilidade de produtos

que podem ser manufaturados numa fábrica.

A Figura 3 mostra um exemplo de um FMS:
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FIGURA 3 - Sistemas de Manufatura Flexíveis
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Fonte: CHALOS, Peter, Managing Costs in Today's Manufacturing Environment, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, pág. 20.

A configuração da área de produção é fisicamente similar à das células de

produção ou CM. No entanto, a flexibilidade das máquinas e suas interligações

diferem bastante, chegando até a inspeção automática das peças, no caso dos

FMS. Além disso, nos sistemas FMS todas as operações estão controladas por

um computador central.

A utilização das NCM's descritas anteriormente é o primeiro passo para ir na

direção de FMS. Para ter sucesso na implementação desses sistemas, o

processo deve ser evolutivo, ao invés de revolucionário. Assim, o

aperfeiçoamento dos processos e a implementação de um bom sistema de

custos devem preceder um investimento em FMS.

Os benefícios dos sistemas de produção FMS estão associados, principalmente,

ao incremento da variabilidade de produtos que podem ser manufaturados na
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mesma fábrica. A qualidade da produção também aumenta, diminuindo o

desperdício e retrabalho. Os custos de setup e mão-de-obra diminuem, devido

à automação dos processos produtivos. Isto, por sua vez, diminui os estoques

dos produtos-em-processo e portanto os requerimentos de espaço físico. Por

último, o tempo de resposta diminui, permitindo que a empresa reaja mais

rápido ao mercado no lançamento de novos produtos.

Entretanto, antes de fazer um investimento de FMS, as empresas devem fazer

uma análise dos seus custos, os quais geralmente são subestimados. Devem

ser considerados os possíveis problemas laborais e sindicais, assim como o fato

de que os benefícios potenciais do FMS só serão obtidos pelas empresas que

tenham uma alta variabilidade de produtos e um alto volume de lançamentos de

novos produtos.
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3.2.4. Técnicas associadas aos Aspectos Globais

o quarto e último grupo das tecnologias AMT inclui técnicas mais abrangentes,

que consideram a perspectiva global da organização. Assim sendo, elas são

chamadas freqüentemente de filosofias, mais do que tecnologias de produção.

3.2.4.1. TQC ( Total Quality Control)

A filosofia de Controle Total da Qualidade ou TQC define a qualidade de um

produto ou serviço como sua habilidade em atender satisfatoriamente aos

clientes. Portanto, as atividades associadas à qualidade devem começar por

entender quais os desejos e necessidades dos clientes, para depois dirigir os

esforços à definição das características dos produtos, com o intuito de atender

tais necessidades.

o enfoque TQC considera que o único nível aceitável de qualidade corresponde

a zero defeitos. Esta meta é perseguida exaustivamente dentro da empresa,

enfocando principalmente a fase de desenho dos produtos, onde geralmente

ocorrem os principais defeitos de um produto".

TQC parte do princípio de que a melhoria da qualidade envolve todos e cada

um dos funcionários de uma empresa. Portanto, a responsabilidade de detectar

itens defeituosos é transferida dos inspetores de qualidade para os próprios

operários.

Assim sendo, faz-se necessário que os executivos invistam parte de seu tempo

em motivar e treinar seus funcionários para que façam seu trabalho correta e

34 De acordo com os especialistas, do total de defeitos de um produto. só 20% pode ser atribuídos à linha
de produção, sendo os outros 80% determinados na fase de desenho dos produtos ou na compra de
matérias-primas de baixa qualidade. (McNair, Mosconi & Norris, Beyond the Bottom Line: Measuring
World Class Performance. Homewood, Dow Jones-Irwin, 1989).
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eficientemente. Desta forma, eles têm a possibilidade de aprender quais são os

defeitos que estão ocorrendo e suas principais causas, processo este que provê

um feedback imediato dos problemas e garante que as pessoas sejam

realmente responsáveis pela qualidade.

A filosofia TQC parte das seguintes premissas:"

1. O cliente, elemento indispensável para a existência da empresa, constitui

a maior prioridade da organização, sendo a condição essencial para sua

sobrevivência.

2. O cliente mais importante é aquele que é fiel, ou seja, aquele que compra

várias vezes da mesma empresa.

3. Um cliente torna-se fiel quando fica satisfeito com sua compra. Portanto,

a satisfação do cliente deve ser a maior prioridade operacional.

4. O volume de vendas é um indicador da satisfação dos clientes, e os

lucros gerados por tais vendas são considerados como um "prêmio" para

a empresa.

5. A satisfação do cliente obtém-se ao oferecer produtos e serviços de alta

qualidade.

6. Para assegurar a lealdade dos clientes, sua satisfação deve ser renovada

em cada compra sucessiva. No entanto, a satisfação do cliente requer

não só a manutenção do nível de qualidade, mas seu aprimoramento

contínuo.

35 MERLI, Giorgio, Total Manufacturing Management, Productivity Press, Cambridge, Massachusetts,
1990.
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7. A qualidade dos produtos é o resultado de um processo de produção de

qualidade.

8. A melhoria contínua dos produtos implica a melhoria contínua dos

processos de negócios.

9. Para atingir a melhoria contínua de uma organização devem ser ativados

a máxima quantidade de recursos da empresa, sendo o envolvimento das

pessoas um fator essencial.

10. A mobilização de um grande número de funcionários não gera, por si só,

a melhoria. A empresa deve organizar os processos de melhoria e treinar

seus funcionários nas habilidades necessárias para alcançar o

aprimoramento desejado.

Como conseqüência direta da implementação da filosofia TOC e da ampla

participação dos funcionários, as atividades das organizações têm uma

dimensão poderosa de melhoria contínua denominada Kaizen.

Dentro do modelo de organização desenvolvido pelas industrias japonesas para

promover a melhoria contínua, os círculos de qualidade são um ingrediente

crucial. Um círculo de qualidade pode ser definido como um grupo de

trabalhadores que se reúnem regular e voluntariamente para identificar, analisar

e solucionar problemas relacionados com seu próprio trabalho.

Os principais objetivos a serem atingidos através das atividades dos círculos de

qualidade são:

- melhoria dos processos de negócios;

- melhoria da comunicação, especialmente entre trabalhadores e gerentes;
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- melhoria das habilidades individuais dos empregados, e

- incremento da motivação dos empregados.

Entre as condições necessárias para entrar em um círculo de qualidade

destaca-se a da participação voluntária, pois os tópicos a serem discutidos

devem ser selecionados de forma livre e autônoma.

Em certos casos, o funcionamento tecnológico dos processos exige que estas

reuniões sejam feitas fora do expediente. A despeito destas reuniões não

serem remuneradas diretamente, existem uma série de instrumentos de

compensação indiretos, tais como o sentimento de estar desempenhando um

papel decisivo para a empresa e a satisfação que sentem os empregados de

poder apresentar diretamente as soluções dos problemas a seus superiores.

Os resultados da implementação dos círculos de qualidade geralmente são

percebidos na melhoria da qualidade dos produtos acabados, na redução de

defeitos nos itens semi-manufaturados e na maior confiabilidade dos processos.

Entretanto, os maiores resultados ocorrem na área das relações interpessoais e

de envolvimento das pessoas. Assim, os funcionários desenvolvem melhor seu

potencial, aumenta o respeito entre colegas, incrementa-se a comunicação e

reduzem-se os conflitos.

A implementação de programas de qualidade exige a utilização de uma

metodologia sistemática. Neste sentido, Deming - o maior especialista na área

de qualidade - propõe uma metodologia chamada Círculo de Deming, formada

por 4 fases: Planejar, Fazer, Verificar e Agir 36.

36 HUGE, Ernst, The Spirit of Manufacturing Excellence, Dow Jones Irwin, Boston, 1988.
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o primeiro passo é planejar quais são as mudanças requeridas, além de

identificar o que será necessário para que tais alterações possam ser postas em

prática. Depois, serão efetivamente feitas as atividades planejadas. A seguir,

serão verificados os efeitos das mudanças implementadas - momento no qual

entrarão em cena as medidas de desempenho - e, finalmente, os métodos

entrarão em ação, quando sejam estabelecidos como práticas permanentes na

organização.

Para concluir, é importante citar que o enfoque de Qualidade Total nunca

termina, pois sempre existem possibilidades de melhoria dos processos

produtivos e dos produtos; TQe é um processo contínuo, consistente e

persuasivo.

3.2.4.2. JIT ( Just-in-time )

A filosofia JIT representa um novo enfoque para a administração de produção e

materiais, que prioriza o atendimento à variada e dinâmica demanda do

mercado, recomendando para isso pequenos lotes de produção. A idéia básica

é eliminar o desperdício, sendo este último definido como todos aqueles

processos que aumentam os custos, mas não agregam valor ao produto.

A filosofia JIT tem seu embasamento lógico em seis premissas fundamentais:"

1. Os produtos acabados são produzidos "justo a tempo" para sua entrega;

os componentes semi-manufaturados são fabricados "justo a tempo" para

serem utilizados no processo produtivo, e as matérias-primas são

compradas "justo a tempo" para serem utilizadas.

37 Baseado no livro Total Manufacturing Management de Giorgio Merli, Productivity Press, Cambridge,
Massachusetts, 1990.
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2. Passa-se do princípio de "maximizar a energia gerencial" (manter o

estoque necessário para cobrir qualquer eventualidade) para o princípio

de "minimizar a energia gerencial" (manter o estoque necessário para

identificar o problema).

3. Eliminar o desperdício, mantendo a quantidade de materiais, partes,

espaço e tempo de trabalho indispensável para adicionar valor aos

produtos.

4. O fluxo de produção deve ser contínuo, sem interrupções nem estoques

intermediários.

5. Implementação do Sistema "Pull", que implica mudar do enfoque onde a

produção determina o fluxo de materiais para aquele onde o fluxo de

materiais determina a produção. Os produtos são movimentados dentro

da célula de produção, seguindo o fluxo da demanda final do produto, de

modo que ao término do processo o produto seja destinado ao consumo,

não ficando estocada na empresa à espera de um comprador.

6. A responsabilidade dos funcionários durante o processo de produção é

dinâmica, de acordo com o fluxo da produção.

A filosofia JIT enfatiza a melhoria contínua, a simplificação dos processos e a

eliminação do desperdício em todas as funções do processo produtivo, visando

agilizar o fluxo dos produtos e melhorar a capacidade de resposta da empresa.

O ponto de partida do JIT é, geralmente, a análise dos leadfimes existentes,

que muitas vezes refletem um fluxo de produção bastante baixo. O diagnóstico

é obvio: as fábricas produzem mais tempo de espera (custos) do que de

trabalho (valor).
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A análise dos leadtime requer a subdivisão interna dos processos produtivos de

acordo com períodos e categorias, a fim de determinar qual o peso ou

importância de cada fase. Na maioria dos casos, os tempos de processamento

de pedidos e programação da produção (schedulling), são os que geram os

maiores atrasos.

A filosofia JIT constitui-se em uma estratégia de competição industrial que

objetiva, fundamentalmente, dar uma resposta rápida e flexível às flutuações do

mercado (orientado para o cliente), e isto associado a um elevado nível de

qualidade e custos reduzidos para os produtos. Assim, trata-se de uma

estratégia que dá ênfase à redução da quantidade de produtos em processo, de

matérias-primas e de produtos acabados, o que acaba proporcionando uma

maior circulação do capital.

Recomenda-se que, ao menos no início da implantação da filosofia JIT, deva

dedicar-se uma maior atenção à tentativa de reduzir-se os estoques de produtos

em processo. Ou seja, deve haver uma priorização inicial para a implantação

do que se denomina JIT Interno. Posteriormente, ou concomitantemente em

alguns casos, deve atacar-se também os estoques iniciais (de matérias-primas)

e de produtos acabados, procurando-se implantar o chamado JIT Externo.

Um ponto fundamental a ressaltar é que a operacionalização do JIT a nível de

fábrica permite uma grande simplificação e reorganização do chão-de-fábrica

através da criação de células de produção, com um mínimo nível de automação.

Isto permite a obtenção de reduções consideráveis de custo com muito poucos

investimentos adicionais. Obtêm-se, assim, reduções drásticas dos ciclos de

produção, o que facilita o atendimento rápido às constantes flutuações da
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demanda, reduções dos estoques dos produtos em processo, reduções do

espaço físico necessário, diminuição das taxas de retrabalho, entre outros."

3.2.4.3. CIM (Computer Integrated Manufacturing )

A terceira e última filosofia deste grupo de tecnologias AMT é a manufatura

integrada por computador ou CIM. Este enfoque supõe a integração de várias

células de produção, controladas por um sistema computarizado central que

verifica a operação global da fábrica.

Neste ambiente, a mão-de-obra é minimizada e a produção maximizada. Os

bancos de dados de planejamento e controle da produção estão completamente

integrados e as ordens de compra e de serviço são geradas automaticamente

pelo sistema, garantindo a operação contínua das máquinas.

O CIM representa o último passo na automação total da fábrica, reunindo as

diversas atividades do processo produtivo e estabelecendo uma ligação entre

as atividades de desenho, engenharia e o chão-de-fábrica. Assim, enquanto o

controle da produção é um sistema muito complexo, o desenho dos produtos é

simplificado, para que os robôs possam efetuar as tarefas necessárias para

fabricar os produtos.

Existem relativamente poucas instalações totalmente integradas de CIM.

Alguns exemplos são a fábrica de lava-louças de General Electric em Louisville,

Kentucky e a fábrica de máquinas fotocopiadoras da IBM em Charlotte, North

Carolina.

38 KLIEMANN, Francisco José Neto & ANTIJNES, José Antonio Júnior, Proposta de um processo de
Custeio para sistemas Just-in-Time de Produção, Seminário Internacional de Qualidade e Produtividade,
Porto Alegre, Brasil, 1993.
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Uma das instalações de CIM mais impressionantes é a da Nippon Steel. A

fábrica de aço de Nippon Kokan está completamente integrada e requereu um

investimento de US$ 3,5 bilhões. O resultado é uma grande rede de

computadores e equipamentos automáticos de transporte e armazenagem de

materiais, controlados por um computador central, com quase nenhum operário,

sendo que os poucos que ali trabalham estão localizados muito cístantes".

As empresas que adotam o CIM têm como base de competição a economia de

escopo (habilidade de produzir uma ampla variedade de produtos utilizando o

mesmo equipamento de fabricação), e não mais a economia de escala, onde a

produção de grandes volumes de poucos produtos permite diminuir a parte dos

custos relativa à apropriação dos custos indiretos de fabricação.

A filosofia de Manufatura Integrada por Computador ou CIM representa uma

alternativa para as empresas que pretendem atingir o objetivo de excelência de

fabricação (Manufacturing Excellence), ao proporcionar maior qualidade,

confiabilidade e flexibilidade para as empresas.

Assim sendo, o CIM permite atingir ao mesmo tempo os critérios de qualidade,

custos e prazo de entrega, ao representar uma tecnologia avançada de

manufatura que permite utilizar a excelência de fabricação como arma

estratégica no contexto atual de negócios.

Em suma, pode-se concluir que existem diversas tecnologias avançadas de

manufatura, com distintos níveis de automação e inovação tecnológica. A

seleção das AMT a serem implementadas em cada fábrica não obedece

nenhum procedimento padrão, sendo necessário analisar as peculiaridades e os

produtos manufaturados pela empresa em questão.

3~ados tomados do livro Managing Costs in Today's Manujacturing Environment de Peter Chalos,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, pág. 18.
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3.3. Novo enfoque de Gestão de Custos

A implementação das tecnologias AMT nas empresas manufatureiras tem

grandes impactos sobre seus sistemas de custos. Assim, observa-se que os

dados requeridos por estes sistemas diferem consideravelmente daqueles

fornecidos pelos sistemas contábeis tradicionais.

Mesmo quando os sistemas AMT consideram os custos, eles focalizam em

outros aspectos tais como a funcionalidade e qualidade dos produtos, a

flexibilidade dos processos produtivos, os tempos consumidos para mudar as

corridas de produção e a redução e cumprimento dos prazos de entrega dos

produtos. Estes fatores, todos críticos para a tomada de decisões estratégicas

de manufatura, não podem ser corretamente visualizados quando são utilizadas

as medidas financeiras dos sistemas contábeis tradicionais.

Praticamente todas as práticas contábeis hoje utilizadas já estavam sendo

usadas em 1925. Esta estagnação pode ser atribuída à dominância absoluta

dos relatórios financeiros externos, que exigem que o custo dos produtos

vendidos e a avaliação sejam feitos a custo histórico, além da integração entre a

Demonstração de Resultados e o Balanço Patrimonial.

Este comportamento pode ser explicado se considerarmos os usuários finais de

tais relatórios (os acionistas) e o papel preponderante dos auditores na

verificação dos mesmos. Assim, os demonstrativos não eram realizados para

fornecer informações gerenciais que apoiassem a tomada de decisões. Estes

simplesmente deviam ser feitos para cumprir os requisitos externos, de acordo

com os peGA.

Os sistemas convencionais de custos baseiam-se nas transações financeiras da

contabilidade, cujos dados somente podem ser agrupados ou classificados em
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função do plano de contas. A unidade básica de mensuração destes sistemas é

a monetária, o que permite conhecer o valor em dinheiro dos produtos (seus

custos).

Estes sistemas foram desenvolvidos no início do século XX como instrumental

para promover a eficiência da produção em massa, num ambiente onde o

componente de mão-de-obra era alto. Porém, a situação atual é diferente,

caracterizando-se pela existência de uma grande variedade de produtos, a

diminuição do componente mão-de-obra e o conseqüente incremento do

componente custos indiretos de fabricação (CIF).

Os sistemas tradicionais utilizam um método de alocação dos CIF baseado no

volume de produção. Isto cria distorções no cálculo dos custos, pois eles

partem da premissa errada de que os produtos consomem os recursos na

proporção desses volumes de produção.

Estas distorções são resultado não só da natureza da alocação (baseada nos

volumes), mas também do número de bases de rateio utilizadas no processo.

No caso das empresas terem um mix de produtos amplo, as distorções nos

custos aumentam, pois diferenças no volume, na complexidade e na idade dos

produtos, fazem com que os recursos sejam consumidos em proporções

diferentes.

Igualmente, a informação de custos (baseada nas transações financeiras da

contabilidade) é utilizada como base para a elaboração dos orçamentos.

Posteriormente, as variações orçamentarias são utilizadas para avaliar o

impacto das decisões tomadas nos lucros da empresa. Esta prática pressupõe

que a lucratividade depende exclusivamente de seus custos. Porém, hoje em

dia, aceita-se que a lucratividade depende também da qualidade dos produtos e

da flexibilidade da organização.
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Por último, os sistemas contábeis têm uma visão de controle ex-post, onde as

correções só podem ser feitas após a divulgação dos relatórios. No entanto, os

sistemas AMT têm, por natureza, um enfoque preventivo, com informações on-

line e respostas a tempo real. Assim sendo, as ações corretivas podem ser

tomadas imediatamente, eliminando-se a necessidade de reprocessar corridas

de produção oeteltuosas".

Todas estas características fazem com que os sistemas de custos tradicionais

não se adeqüem ao novo ambiente de manufatura, pois eles não oferecem

informações relevantes, oportunas e acuradas para a tomada de decisões

estratégicas.

Em 1986, a instituição Computer-Aided Manufacturing International Inc. (CAM-I)

formou um consórcio de organizações industriais progressistas, empresas de

profissão contábil e agências governamentais para definir o papel da gestão de

custos no novo ambiente de manufatura. O objetivo da junção era propiciar um

fórum internacional onde os especialistas em gestão de custos pudessem

compartilhar idéias e experiências e consolidar o seu conhecimento sobre

aplicações que foram comprovadamente sucedidas.

Deste encontro surgiu um novo modelo conceitual chamado de "Gestão

Estratégica de Custos" ou CMS (Cost Management System), que tem como

espinha dorsal o sistema de custos baseado em atividades ou ABC (Activity-

Based Costing) e como forma de gestão o ABM (Activity-Based Management).

40A identificação das razões pelas quais os sistemas de custos tradicionais ficaram obsoletos foi feita com
base no livro Relevance Lost de Thomas Johson & Robert Kaplan. Harvard Business School Press,
Boston, 1987.
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Na opinião de Robert MCllhattan41
, o objetivo de um Sistema de Gestão de

Custos é prover a informação necessária para a tomada de decisões de

planejamento, direção e controle das operações de uma organização. Para

atingir este objetivo, o sistema deve produzir sinergia tanto com a tecnologia

quanto com o ambiente da organização.

Além disso, para refletir o verdadeiro ambiente operacional, tal sistema deve

considerar os padrões comportamentais dos trabalhadores, os quais podem ser

consideravelmente alterados com a implementação do Sistema de Gestão de

Custos.

4IMcIlLHATIAN, Robert, The Path to Total Cost Management, Journal of Cost Management, Spring
1989, pp. 50-54.

71



Contexto Atual das Empresas Manufatureiras

3.3.1 Sistema de Custos Baseàdo em Atividades (ABC)

o sistema de custos baseado em atividades ou ABe (Actívíty-Based Costíng)

provê uma abordagem nova dos sistemas de contabilidade de custos que exige

que as organizações sejam visualizadas como um conjunto de atividades.

Segundo Q'Guinn 42, o ABe:

- é um sistema para planejamento;

- não tenta calcular um custo atual, como por exemplo, o custo histórico;

- reflete a melhor estimativa da empresa de quanto vai custar produzir os

produtos no futuro; e

- é um sistema para custear produtos, desenvolver orçamentos, mensurar o

desempenho e avaliar estoques.

Tendo em vista que o ABe parte da premissa de que a organização é um

conjunto de atividades, faz-se necessário conceituar claramente o que se

entende por atividade. Assim, uma atividade descreve o que a empresa faz, a

forma como a organização consome seu tempo e recursos para atingir os

objetivos corporativos. A principal função das atividades é converter recursos

(mão-de-obra, materiais e tecnologia) em saídas (produtos).

Uma função é um conjunto de atividades que tem um objetivo comum dentro da

empresa. Na maioria dos casos, o spectrum total de atividades associadas a

uma função é mais amplo do que a unidade funcional encarregada de tal

função. As atividades são aquelas ações, que se tornam necessárias para se

atingir os objetivos da função.

42 O'GUINN, Michael. The Complete Guide to Activity Based Costing, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey, 1991, pp.31-32.
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Um processo de negócio é uma rede de atividades interdependentes,

vinculadas entre si pelas saídas que intercambiam. As atividades estão

relacionadas porque um evento específico inicia a primeira atividade do

processo que, por sua vez, desencadeia as atividades subseqüentes. Uma

saída ocorre quando duas atividades interagem, estabelecendo o limite entre as

diferentes atividades do processo e originando uma relação causa-efeito entre

elas.

Uma tarefa é uma combinação de operações que conformam uma atividade,

representando como a atividade é executado. Uma operação é a unidade

menor de trabalho utilizada para fins de planejamento e controle".

Assim, existe toda uma hierarquia na contabilidade por atividades que pode ser

representada da seguinte forma (Figura 4):

FIGURA 4 - Hierarquia da Contabilidade por Atividades

Operação

ATIVIDADE Iniciar uma venda

Tarefa

Marketing & Vendas

Vender um produto
Processo de Negócios

Função

Preparar proposta

Datilografar proposta

(Exemplo)

Uma diferença fundamental entre os sistemas de custos tradicionais e o ABC diz

respeito ao conceito de hierarquia de custos. Assim, no ABC os custos são

43 As definições de atividade. função, processo de negócio, tarefa e operação foram tomadas do livro
Activity Accounting de James Brimson, John Wiley & Sons Inc., New York, 1991, pp. 47-48.
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incorridos a diferentes níveis (unidade, lote e produto) para levar em conta as

diferenças dos diversos processos produtivos.

o nível de unidade refere-se aos custos de produção que são incorridos cada

vez que se produz uma unidade (por exemplo, o custo de inserir um

componente específico no produto). O nível de lote refere-se aos custos de

manufatura que são incorridos só uma vez em cada corrida de produção (por

exemplo, os custos de setup da máquina). O nível de produto refere-se aos

custos de suporte de desenho e manutenção de uma linha de produtos (por

exemplo, o custo de processamento das mudanças de engenharia dos

produtos).

Os custos são segregados para assegurar que cada nível de custos seja

utilizado para as análises apropriadas, podendo identificar quais custos são

incrementais para as diferentes decisões de produção. Por exemplo, mudar a

forma como é produzida uma peça só vai mudar os custos a nível de unidade,

sem afetar os custos de setup ou movimentação (nível de lotes). No entanto,

descontinuar um produto muda todos os níveis de custos.

O sistema ABC parte de duas premissas fundamentais, a primeira das quais

afirma que são as atividades de todas as áreas funcionais as que consomem os

recursos, ou seja, são elas as que geram os custos. A primeira fase do ABC

requer, então, a apropriação das despesas dos recursos de suporte às

atividades realizadas por tais recursos.

A segunda premissa do sistema é que os produtos demandam e consomem

atividades específicas. Portanto, a outra fase do ABC requer que os custos das

atividades sejam apropriados aos produtos, baseado no consumo individual de

tais atividades.
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Desta forma, o ABC elimina as distorções dos sistemas tradicionais de custos,

mudando tanto a base de alocação dos custos - que não é mais baseada no

volume de produção - quanto o número de bases de rateio dos custos, que no

ABC são chamadas de direcionadores de custos (cost drivers). A diferença

fundamental entre as bases de rateio dos sistemas tradicionais e lOS

direcionadores de custos é que, enquanto os primeiros são meras simplificações

do processo, os últimos permitem realizar uma análise mais profunda, indicando

as causas ou o porquê desses custos.

A definição dos dírecionadores de custos a serem utilizados no sistema

depende de uma série de fatores. Assim, a determinação do número de cost

drivers está influenciada pela diversidade de produtos, o custo relativo das

atividades e o grau de precisão desejado. Quanto à seleção dos mesmos,

devem ser considerados o custo de mensuração, o grau de correlação e os

efeitos comportamentais que serão gerados ao se escolherem tais

direcionadores.

Estes direcionadores são utilizados para registrar o consumo das atividades

pelos produtos. Assim, uma vez obtidos os custos das atividades e conhecendo

o consumo de tais atividades pelos produtos, pode ser calculado com exatidão o

custo dos produtos.

Além desta visão de cálculo de custos, o ABC abrange uma outra visão: a dos

processos, Esta última requer de um novo tipo de informação associada ao

desempenho das atividades. Assim, mostra-se o que gera trabalho e quanto

esforço é requerido para desempenhá-lo, além de uma avaliação do

desempenho dessas atividades - através das medidas de desempenho - que

facilita a identificação de oportunidades de melhoria.

A Figura 5 mostra as duas visões (custos e processos) do ABC:
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FIGURA 5 - Sistema de Custos Baseado em Atividades (ABC)

"Cost Drivers" Indicadores Visão de
Desempenho Processo

Visão de Custos

Segundo Brimson 44, as empresas que adotarem o sistema ABC devem seguir

os seguintes passos:

1. Determinar as atividades da empresa.

2. Determinar o custo das atividades e seu desempenho. Este último é

determinado em função do custo por unidade de saída, o tempo requerido

para executar a atividade e a qualidade da saída.

3. Determinar a saída de cada atividade.

4. Alocar os custos das atividades aos objetivos de custos (produtos,

processos, pedidos) com base na utilização de tais atividades.

5. Determinar as metas corporativas de curto e longo prazo (fatores críticos

de sucesso).

44 BRIMSON, James, Activity Accounting, John Wiley & Sons Inc., New York, 1991.
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6. Avaliar a eficácia e eficiência das atívíoades". Conhecer os fatores

críticos de sucesso (passo 5) permite à empresa avaliar o que está

realizando (passo 4) e sua relação com o atingimento das metas.

Em relação ao cálculo específico do custo das atividades (passo 2), ele sugere

que seja utilizada a seguinte metodologia:

1. Análise das atividades, que consiste na identificação das atividades

significativas, tanto de produção quanto de suporte, para poder

estabelecer uma base de cálculo dos seus custos e desempenho. A

administração explícita das atividades permite à empresa conhecer como

estão sendo utilizados os recursos, além de determinar quais atividades

contribuem ao atingimento dos objetivos da empresa.

2. Classificação do ciclo-de-vida dos produtos, permitindo identificar as

interdependências das atividades no tempo. A análise do ciclo-de-vida

começa com a identificação das necessidades dos clientes, passando

pelo planejamento, pesquisa, desenho, desenvolvimento, produção,

logística, acabamento, despacho e entrega dos produtos.

3. Determinação do custo do produto, o qual se subdivide em:

3.1. Alocação dos recursos às atividades através de uma relação

causal.

3.2. Determinação da medida da atividade, ou seja, aquela medida pela

qual seu custo varia mais diretamente.

3.3. Cálculo do custo em si da atividade.

45 A eficácia é definida corno o quanto os objetivos pré-estabelecidos estão sendo atingidos e a eficiência
corno a relação entre o resultado obtido e os recursos consumidos para tal.
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4. Identificacão das medidas de desempenho, que representam um atributo

da atividade que mede sua eficácia, permitindo avaliar o quanto tal

atividade contribui ao atingimento dos objetivos da empresa.

5. Determinacão do custo dos processos de negócio. Ao se analisarem os

processos de negócios, determina-se a seqüência de atividades que o

conformam, através do seguimento do fluxo de informação entre as

diversas atividades. Esta análise facilita a avaliação de estruturas

organizacionais alternativas para se desempenhar tais processos.

6. Apresentacão dos custos, para fins gerenciais, de acordo com outros

critérios como tecnologia, pedidos, cliente, função, administração, entre

outros. Assim, podem ser identificados, por exemplo, quais os custos

associados à administração dos diversos clientes, quais os custos

específicos de tecnologia por produto, quais os custos de administração

dos diversos pedidos, etc. Da mesma forma, pode ser feita uma análise

funcional, somando os custos de todas as atividades associadas a uma

função, permitindo visualizar custos que, caso contrário, estariam

"escondidos" nos distintos departamentos.

7. Cálculo dos custos dos produtos, para o qual faz-se necessário construir

uma "lista-de-atividades'T' que indique, por produto, quais atividades e

qual a quantidade consumida por cada atividade para que os produtos

sejam manufaturados. Desta forma, o custo obtém-se simplesmente

adicionando o custo das atividades específicas para cada produto.

46 Uma lista de atividades ("bill of activities") mostra, para cada centro de atividade, os direcionadores de
custos, a quantidade e taxa dos mesmos, assim como o custo por unidade e total do centro de atividade.
Desta forma, o custo do produto obtem-se somando os custos de cada atividade da lista de atividades,
mostrando de forma segregada os custos a a nível de unidade, lote e produto.
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Entre os critérios citados por O'Guinn 47 para ter sucesso na implementação de

um sistema ABC estão:

1. Ter o suporte da Alta Gerência. Este fator é crítico, já que o ABC muda a

perspectiva que a empresa tem de seus negócios, mostrando claramente

suas fortalezas e debilidades. Desta forma, é necessário que os altos

executivos apoiem o sistema para poder causar as mudanças requeridas.

Os métodos e princípios do sistema devem ser clarificados, pois quando

um sistema não é compreendido pelas pessoas, este perde credibilidade

e portanto, sua implementação fica comprometida.

2. O sistema deve ser acessível. Todos os usuários potenciais devem ter

acesso conveniente ao sistema, pois as pessoas geralmente só se

sentem confortáveis com um sistema após ter trabalhado por um tempo

com ele. Quando o acesso é limitado, o sistema será utilizado só para

alguns processos decisórios, diminuindo assim seus benefícios

potenciais.

3. Alguém tem de se tornar "o dono" do sistema. Isto se cumpre para

qualquer sistema novo, já que só quando existe alguém comprometido

com o sistema, torna-se possível superar os obstáculos que se

apresentem, assim como "vender" a idéia da necessidade de se utilizar

tal sistema para contribuir na melhoria do desempenho futuro da

empresa.

47 O'GUINN, Michael. The Complete Guide to Activity Based Costing, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey, 1991.
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Em relação à metodologia para se implementar o sistema ABC, Cooper 48 define

um enfoque estruturado de implementação, dividido em duas grandes fases.

A primeira fase deste enfoque contempla a tomada de várias decisões que vão

determinar as características gerais do sistema. A segunda consiste em uma

metodologia estruturada de implementação que mostra todos os passos a serem

seguidos nestes projetos.

Fase 1 : Decisões Prévias à Implementação

Antes de começar a implementar o sistema ABC devem ser tomadas as

seguintes decisões:

1. O sistema deve estar integrado ao sistema atual ou deve ser um sistema

stand-alone? A resposta a esta pergunta depende das características

específicas da organização. Devem ser considerados aspectos tais como

o processo de aprovação necessário, custos de desenvolvimento, custos

de manutenção da integridade dos dados, entre outros.

2. É necessária a aprovacão de um documento formal de desenho antes de

iniciar a implementacão? Neste caso, deve ser considerada a

possibilidade de mudar o desenho na medida que as pessoas disponham

de mais informações e o grau de conhecimento atual do desenho do

sistema. Assim, apenas quando as pessoas sejam capazes de desenhar

um bom sistema com anterioridade, será possível fazer uma aprovação

formal do desenho.

48 COOPER, Robin, lmplementing an Activity-Based Costing System, Journal of Cost Management,
Spring 1990, pp. 33-42.
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3. Quem será o dono do sistema final? Se o sistema vai ser utilizado mais a

nível gerencial do que exclusivamente como sistema financeiro, será

necessário formar uma equipe de implementação interdisciplinar, com a

finalidade de se obter um maior comprometimento de todos os gerentes

com o sistema. Na seleção dos participantes devem ser considerados

fatores como o grau de conhecimento da fábrica, a flexibilidade para a

solução de problemas e a preparação das pessoas. Além disso, deve se

contar com a presença de uma pessoa que tenha conhecimentos em

contabilidade e custos.

4. Qual o grau de precisão requerido do sistema? No caso em que a

informação seja utilizada para a tomada de decisões estratégicas,

recomenda-se dar mais importância à fidelidade dos dados do que à

exatidão. Porém, se o sistema ABC estivesse integrado aos sistemas

financeiros existentes, os auditores externos, muito provavelmente, vão

exigir maior precisão dos dados.

5. O sistema deverá reportar custos históricos ou custos futuros? Se o

objetivo for conhecer os custos do ano passado, serão utilizados custos

históricos. Isto garante que o custo reportado indique as economias de

produção e reflita os processos produtivos que estão sendo utilizados

atualmente. Porém, se o objetivo for conhecer os custos do ano seguinte,

serão utilizadas estimativas de custos futuros. Isto permitiria explorar

uma visão futura dos custos dos produtos, facilitando a tomada de

algumas decisões estratégicas.

6. O desenho inicial do sistema deve ser simples ou complexo? Esta

decisão implica fazer um trade-off entre os custos de mensuração e o

nível de exatidão. O desenho de sistemas complexos tem certos riscos,

já que os usuários podem se sentir sobrecarregados pelo nível de detalhe
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provido pelo sistema, além dos custos de implementação e manutenção

subirem consideravelmente.

As respostas a estas perguntas podem ser vistas como uma fase de pré-

desenho, que facilitam bastante a execução da próxima (Plano de

Implementação), além de reduzir o prazo necessário para conclui-Ia.

Fase 2 : Plano de Implementação

Os principais objetivos deste plano são: assegurar que a equipe de

implementação conheça a teoria ABC para poder fazer um bom desenho do

sistema; assegurar que a gerência conheça todos os benefícios potenciais

deste novo enfoque de custos; garantir a eficiência do desenho do sistema e

sua posterior utilização eficaz.

O plano de implementação sugerido por Cooper 49 consta de 7 passos:

1. Execução de um seminário de ABC, visando atingir os seguintes

objetivos:

1.1.

1.2.

Introduzir os gerentes aos conceitos e benefícios do ABC..
Discutir as características da organização que a levaram a

implementar o sistema ABC.

Identificar as características dos membros da equipe de desenho.1.3.

2. Execução de um seminário de desenho, com a finalidade de:

49 COOPER, Robin, lmplementing an Activity-Based Costing System, Journal of Cost Management,
Spring 1990, pp. 33-42.
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2.1. Treinar a equipe de implementação nos conceitos do ABC.

2.2. Assegurar que os membros da equipe entendam as implicações

das decisões tomadas na fase anterior.

2.3. Criar uma identidade da equipe.

2.4. Fazer simulações de desenho que facilitem o entendimento de

aspectos tais como a identificação de centros de atividades,

métodos de alocação de custos, etc.

3. Desenho e coleta dos dados, que inclui a revisão dos custos de mão-de-

obra, materiais e overhead. Ao se analisar o overhead, devem ser

seguidos os seguintes passos:

3.1. Identificação das atividades realizadas.

3.2. Determinação do custo das atividades.

3.3. Identificação dos direcionadores de custos.

3.4. Determinação do consumo das atividades de cada produto, através

da quantificação dos direcionadores de custos.

3.5. Cálculo do custo dos produtos.

4. Estabelecimento de reuniões de avanço ou progresso, a fim de informar

aos gerentes os resultados obtidos até então no desenho e coleta de

dados. Estas reuniões pretendem garantir o desenho adequado do

sistema, além de legitimar o mesmo diante dos gerentes que estão

participando do projeto.

5. Execucão de um seminário executivo, que pretende explicar o ABC mais

detalhadamente aos gerentes, afim de reforçar o comprometimento com o

sistema, além de prepará-los para os resultados que vão ser obtidos do

sistema, sugerindo as ações a serem tomadas quando os resultados do

sistema estiverem disponíveis. Neste seminário apresentar-se-á o
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desenho final do sistema e explicar-se-á como serão divulgados seus

resultados.

6. Realização de uma reunião de resultados para fazer uma avaliação dos

mesmos, uma vez que o sistema já esteja em andamento. A finalidade

desta reunião é discutir com os responsáveis as diferenças obtidas nos

custos dos produtos e o impacto das mudanças feitas no cálculo dos

custos. Igualmente serão identificados os produtos que requererão uma

análise mais profunda, a fim de se esclarecerem as razões das

diferenças no cálculo dos custos pelo sistema tradicional e pelo ASC.

7. Realização de reuniões de interpretação de resultados, focadas na

explicação de como devem ser interpretados os custos dos produtos,

assim como nas ações que devem ser tomadas com base nestes dados.

Desta forma, a metodologia apresentada acima mostra um enfoque estruturado

de implementação do sistema ASC.

É importante citar que a implementação do sistema ASC ajuda às empresas a

atingirem a Excelência de Manufatura da seguinte forma:

1. Melhora as decisões de pricing, fazer ou comprar e a elaboração de

projeções, já que tais decisões baseiam-se nos custos dos produtos que

são melhor apurados quando utilizado o sistema ASC.

2. Facilita a eliminação de desperdício ao mostrar quais atividades não

agregam valor.

3. Identifica a causa dos custos mediante a identificação dos direcionadores

de custos.
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4. Vincula a estratégia corporativa à tomada de decisões operacionais,

permitindo que os gerentes focalizem nas atividades que representam

fortalezas para a empresa e, por outro lado, reestruturem aquelas que

não contribuem ao atingimento dos objetivos corporativos.

5. Assegura o atingimento das metas de flexibilidade, qualidade e serviço

ao cliente, vinculando as medidas de desempenho à estratégia de

manufatura.

6. Melhora a eficácia do processo de elaboração e controle de orçamentos

ao identificar as relações de custo/desempenho nos distintos níveis de

serviços.

7. Avalia continuamente a eficácia das atividades para assim poder

identificar as oportunidades de investimentos potenciais.

8. Provê sinais de quais são os elementos de custos que estão crescendo

mais rápido.

9. Elimina muitos conflitos, ao enfocar as causas dos problemas e não os

sintomas.
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3.3.2. Gestão Baseada em Atividades (ABM)

A utilização sistemática das informações geradas pelo sistema ABC para

focalizar a organização na melhoria contínua de suas atividades é chamada de

gestão baseada em atividades ou ABM (Activity-Based Management)50.

o ABM controla a ocorrência das atividades e a eficiência de sua operação.

Como as atividades são as que geram os custos, controlar as atividades faz

com que sejam monitoradas, também, as causas dos custos, ao invés dos

custos per se. Isto é muito importante, pois estes últimos representam apenas

os sintomas dos problemas, mas não suas causas.

o ABM visa atingir dois objetivos: a excelência no atendimento das

necessidades dos clientes (criação de valor) e a excelência dos retornos dos

investidores (aumento da lucratividade da empresa). Para tal, precisa-se de

uma gestão facada nas atividades que implica no estudo cuidadoso e

sistemático de quais atividades devem ser realizadas e como devem ser

executadas.51

A gestão baseada em atividades parte dos seguintes princípios 52 :

- Gerenciar atividades, não recursos.

- Direcionar as atividades às necessidades dos clientes.

- Relacionar as atividades aos processos.

- Eliminar as atividades desnecessárias.

- Melhoramento Contínuo das atividades.

50 TURNEY. Peter, Activity Based Management, Management Accounting, January 1992, pág. 20
51 TURNEY, Peter, Activity Based Management, Management Accounting, January 1992, pp. 21-22.
52 Baseado num estudo feito pela Coopers & Lybrand, cujo título é: Activity Based Management.
Gerenciando para a excelência.
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- Realizar as atividades corretamente.

- Capacidade flexível à carga das atividades.

o ABM gerencia os custos e o valor do cliente na sua fonte: as atividades.

Assim, gerenciar atividades implica identificar as necessidades dos clientes e

controlar como a empresa executa as atividades para satisfazer tais

necessidades.

o ABM provê uma abordagem holistica e integrada para gerenciar uma

organização, integrando os conceitos do ABC e do valor de cliente para

maximizar o valor da ação ou riqueza dos acionistas 53.

o valor é uma medida associada tanto ao nível de satisfação quanto ao desejo

de comprar dos clientes. Este inclui uma série de atributos que o cliente

acredita que o produto tem, representando a soma de todos os desejos e

necessidades do mercado.

o conceito de valor transcende o produto propriamente dito, contemplando

todos os serviços que o cliente compra junto com o produto (entrega, garantia,

imagem e reputação da empresa, entre outros).

Atualmente afirma-se que existe uma relação direta entre lucratividade e criação

de valor 54. Assim, as únicas empresas que consistentemente garantem maior

valor das ações - além daquelas que têm altas participações de mercado - são

as que oferecem valor superior para o cliente.

53 O'GUINN, Michael, A Complete Guide to Activity Accounting. Prentice Hall, Englewood Cliffs, pp.
300-305.
54 Um estudo feito por John Grooncock, vice-presidente de qualidade da TRW, mostrou altos índices de
correlação entre a lucratividade da empresa e a qualidade dos produtos, sendo ainda maiores os índices de
correlação da lucratividade com a opinião dos clientes da empresa. O estudo foi feito em 47 divisões da
TRWe publicado no Ih'TO Chain ofQuality de John Grooncock, John Wiley & Sons, New York, 1986.
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As empresas que concorrem com base no valor conseguem atrair os clientes

mais desejáveis: aqueles que são fieis às empresas, pois estes fazem com que

as empresas sejam menos vulneráveis às guerras de preços.

o enfoque baseado na criação de valor para o cliente é uma extensão lógica do

ABM. Enquanto a gestão baseada em atividades visualiza o negócio como um

conjunto de atividades, o enfoque da criação de valor entende o cliente como

um conjunto de necessidades.

Assim sendo, o ABC vincula o consumo de recursos (custos) às atividades e as

mesmas para os produtos e serviços. Por outro lado, o valor do cliente associa

as receitas às necessidades dos clientes.

Tendo a informação das necessidades dos clientes e dos custos em termos de

atividades, os executivos podem incorporar os trade-offs de custo e valor em

seus processos decisórios.

o ABM utiliza um único critério para avaliar decisões alternativas: o maior VPL.

Uma única função objetivo assegura que todas as decisões estão sendo

tomadas de acordo com o objetivo da empresa: a criação de valor para os

acionistas. Portanto, o ABM integra todo o processo de negócios tendo um

único objetivo e incorporando simultaneamente as atividades da empresa e as

necessidades dos clientes.

Este enfoque pode ser representado graficamente da seguinte forma (Figura 6):
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FIGURA 6 - Enfoque ABM

Fonte: O'GUIN, Michael, The Complete Guide to Activity Based Costing, Prentice Hall,

Englewood Cliffs , New Jersey, 1991, pág. 302

A gestão baseada em atividades ou ABM oferece uma série de vantagens para

as empresas,quais sejam 55:

1. Melhorar o desempenho e reduzir os custos, pelo destaque das

oportunidades, a redução de atividades desnecessárias e a identificação

dos fatores causadores dos custos.

2. Planejar e orçar melhor, para entender as necessidades dos clientes e

fortalecer a posição competitiva da empresa, através do estabelecimento

de objetivos de melhoria e da preparação de orçamentos por atividade.

55 Baseado num estudo desenvolvido pela Coopers & Lybrand, cujo titulo é: Achvity Based Management.
Gerenciando para a excelência.
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3. Prevenir variações de custos, ao invés de somente detectá-Ias, ao

introduzir controles de processos para as atividades desenvolvidas.

4. Administrar melhor a capacidade, pelo monitoramento da capacidade

ociosa através de relatórios de desempenho e de comparações com os

objetivos de uma melhor prática (benchmarking).

5. Melhorar as informações para a tomada de decisões, através do custeio

das atividades consumidas na fabricação de produtos ou prestação de

serviços.

6. Sustentar a melhoria contínua, pela adoção do sistema de gestão de

custos por atividades e a eliminação das barreiras às mudanças de

cultura organizacional.

Em suma, O ABM representa um novo enfoque de gestão, que objetiva

gerenciar as empresas com base nos princípios de melhoria contínua das

atividades, a fim de permitir que estas atinjam as vantagens competitivas

necessárias para terem um bom desempenho.
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3.3.3. Gestão Estratégica de Custos (CMS)

o desenho conceitual ou referencial teórico da gestão estratégica de custos ou

CMS (Cost Management System), desenvolvido em 1986 pela CAM-I (Computer

Aided Manufacturing-International, Inc.) , difere substancialmente dos sistemas

de contabilidade de custos tradicionais, por ser muito mais abrangente do que

esta.

Enquanto a contabilidade de custos tem uma perspectiva histórica dos custos e

preocupa-se com a elaboração dos relatórios externos, a gestão de custos tem

um papel proativo no planejamento, administração e redução dos custos.

o CMS pode ser visto como uma nova filosofia ou forma de pensar da empresa,

cujo elemento fundamental é o comprometimento da organização com a

melhoria contínua de todas suas atividades, a fim de se tornar e manter

competitiva diante das novas realidades.

o estabelecimento definitivo do CMS implica, portanto, uma mudança na cultura

da organização. Assim sendo, seu sucesso está ligado a uma estratégia de

implementação preocupada mais com aspectos comportamentais do que com

questões técnicas, tendo em vista que o CMS afeta a organização como um

todo e não só alguns de seus subsistemas.

Segundo Nakagawa 66, o CMS pretende fornecer as informações de custos

necessárias para apoiar adequadamente as decisões estratégicas e

operacionais, para a aquisição e utilização eficiente e eficaz dos recursos

produtivos, abrangendo todo o ciclo de vida dos produtos.

56 NAKAGA WA, Masayuki, Gestão Estratégica de Custos. Conceitos, Sistemas, Implementação, Tese
apresentada na FEAlUSP para o Concurso de Livre Docência, São Paulo, 1990.
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Entre as principais vantagens do CMS em relação as práticas contábeis

tradicionais podem ser citadas:

- a preocupação com a melhoria contínua dos processos, a fim de eliminar os

custos que não agregam valor;

- a contabilidade é baseada em atividades;

- as metas da empresa são determinadas pelo mercado, estando direcionadas

por targets externos, ao invés de internos (por exemplo, o custo meta");

melhor apropriação e monitoramento dos custos, tendo em vista os objetivos

gerenciais.

A meta do CMS é prover informação relevante e oportuna que ajude às

empresas a utilizar seus recursos de forma lucrativa, para produzir serviços ou

produtos competitivos em termos de custos, qualidade, funcionalidade e

tempestividade, no mercado global.

Nesse contexto, o CMS pode ser definido como um sistema de planejamento e

controle gerencial que visa atingir os seguintes objetivos:

1. Identificar o custo dos recursos consumidos na execução das atividades

relevantes da empresa (práticas e modelos contábeis).

2. Determinar a eficácia e eficiência das atividades executadas

(mensuração de desempenho).

3. Identificar e avaliar as novas atividades que aprimorem o desempenho

futuro da empresa (gestão de investimentos).

57 o custo meta representa o custo baseado no mercado, sendo calculado como a diferença entre o preço de
venda e o lucro desejado da empresa. O preço de venda será determinado em função da participação do
mercado que a empresa pretende atingir. Assim, Custo Meta = Preço de Venda (para se atingir a meta de
participação desejada) - Lucro Desejado.
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4. Cumprir os três objetivos acima em um ambiente caracterizado por

mudanças tecnológicas (práticas de manufatura).

o desenho conceitual do CMS proposto pelo CAM-I está baseado em uma série

de princípios para cada uma destas áreas, os quais podem ser aplicados em

qualquer ambiente de manufatura, variando a importância de cada um deles em

função dos requerimentos específicos de cada empresa.

Os princípios na área de práticas e modelos contábeis são:

1. Identificação dos custos das atividades produtivas e de suporte que não

agregam valor, para aprimorar a utilização dos recursos. Estes custos

devem ser reduzidos, ou até eliminados.

2. Reconhecimento dos custos de manutenção de ativos (holding costs)

como uma atividade que não agrega valor, apropriável diretamente aos

produtos. Desta forma, leva-se em conta o financiamento desses ativos

quer com recursos internos, com impacto no caixa ou no patrimônio

líquido, quer com recursos externos de terceiros. Estes custos,

geralmente, são ignorados nas demonstrações financeiras ou embutidos

nos custos indiretos de fabricação ou overhead.

3. Apropriação dos custos dos produtos, tendo em vista os objetivos dos

relatórios gerenciais, vinculando-os diretamente aos produtos, processos

ou projetos.

4. Estabelecimento de centros de custos independentes para cada grupo de

atividades homogêneas - centros de atividades - de acordo com as

responsabilidades organizacionais. Estes centros de atividades devem
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ser definidos de tal forma, que todos os custos apresentem uma relação

causal bastante compreensível.

5. Acumulação e relato dos custos com base nas atividades, para aprimorar

o processo de apropriação dos custos.

6. Desenvolvimento de bases independentes de alocação de custos, que

reflitam as relações causa-efeito entre os custos das atividades e os

objetivos dos relatórios gerenciais (produtos, processos ou projetos). Se

houver mudanças nestas relações causais, deverá haver a possibilidade

de se mudar as bases de alocação.

7. Os custos devem ser acumulados considerando todas as atividades

ocorridas durante o ciclo-de-vida total do produto, para serem

consistentes com as necessidades de se suportar a gestão deste ciclo-

de-vida.

8. Os custos associados à tecnologia devem ser atribuídos diretamente aos

produtos, sendo um elemento de custos a ser tratado no mesmo nível da

mão-de-obra direta e dos materiais diretos. O uso da tecnologia pode ser

mensurado através do número de horas máquina ou pelo tempo total que

o produto consome dentro da fábrica (throughput time), ao invés do

método tradicional de se calcular a depreciação durante um número

determinado de anos.

9. O custo real do produto deve ser comparado com o custo meta 58, a fim

de dar suporte ao processo de eliminação de desperdícios. A empresa

58 Ver definição do custo meta na nota de rodapé 55.
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deve mensurar o progresso da empresa no atingimento do custo meta

estabelecido.

10. O controle interno da empresa deve ser desenvolvido e aperfeiçoado na

medida que esta se automatiza, utilizando enfoques eficazes em termos

de custos.

O CAM-I também desenvolveu princípios para a área de mensuração de

desempenho. Entretanto, eles serão citados no capítulo seguinte, que trata

exclusivamente desse assunto.

Os princípios na área de gestão de investimentos são 59:

1. A gestão de investimentos deve ser encarada como algo mais abrangente

do que o processo de orçamento de capital. Assim sendo, a gestão de

investimentos inclui a identificação, avaliação e implementação das

novas atividades requeridas, além da implementação de métodos

alternativos para as atividades existentes, a fim de aprimorar o

desempenho futuro da empresa.

2. As decisões de gestão de investimentos devem ser consistentes com as

metas da organização. O ponto de partida destas decisões deve ser o

plano estratégico da empresa.

3. Devem ser utilizados critérios múltiplos para suportar as decisões de

investimento, incorporando não só índices financeiros, mas também

índices de qualidade, volume total de produção e flexibilidade.

59 Estes princípios foram inclui dos porque fazem parte do enfoque CMS proposto pela CAM-I. Porém,
eles não representam nenhuma novidade dentro da área de análise de investimento.
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4. Os investimentos e seus respectivos riscos devem ser considerados

como um portfólio de projetos inter-relacionados, ao invés de considerar

cada um deles isoladamente. Assim, a soma dos benefícios dos projetos

individuais não é igual à dos benefícios do portfólio, pelo fato de existirem

relações de dependência e sinergia entre estes.

5. Os dados relativos às atividades devem ser atribuíveis diretamente, às

oportunidades específicas de investimento. A partir do momento que a

tecnologia for implementada, o CMS deve registrar e relatar o

desenvolvimento das novas atividades ou daquelas que foram revistas, e

monitorar os resultados reais.

6. As decisões de gestão de investimentos devem suportar a redução e

eliminação do desperdício e das atividade que não agregam valor.

7. As decisões de gestão de investimentos devem dar suporte para o

atingimento do custo meta, sendo consistentes com as exigências

estabelecidas para os níveis de custos e desempenhos, através dos

quais se espera atingir o custo meta desejado.

A implementação efetiva do CMS traz uma série de benefícios para a empresa,

auxiliando aos gerentes a:

- aprimorar o processo de apropriação dos custos;

- otimizar o desempenho do ciclo-de-vida dos produtos, através da

visualização dos fatores que afetam o desempenho do mesmo;

- aprimorar as ferramentas de suporte à tomada de decisões, identificando o

impacto do desenho dos produtos nos seus custos, nas decisões de fazer ou

comprar, na capacitação gerencial e no monitoramento das decisões

estratégicas;
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- integrar os critérios de mensuração de desempenho não-financeiros com os

financeiros;

- expandir o processo de gestão de investimentos, avaliando as tecnologias

avançadas de manufatura como um portfólio de projetos inter-relacionados, e

- suportar vários níveis de automação e diversas filosofias de manufatura,

sendo o suficientemente flexível para fornecer informações relevantes e

oportunas em cada caso.

Para poder estabelecer com sucesso o enfoque de gestão estratégica de custos

ou CMS é preciso mudar a filosofia corporativa de "gerenciar baseado em

números" para a de "gerenciar baseado no comprometimento com a melhoria

contínua".

Esta mudança de filosofia só será possível se a empresa enfoca na sua

estratégia de implementação os aspectos comportamentais, ao invés dos

técnicos. Assim, altera-se a forma das pessoas serem avaliadas, os produtos e

os processos da empresa e a filosofia geral da forma de operar dentro da

organização.

No caso específico da implementação do CMS, o comprometimento com a

melhoria contínua inclui aspectos tais como a eliminação das atividades que

não agregam valor, a redução do ciclo de produção e o aumento da qualidade.

Isto estimula a inovação e criação de produtos de alta qualidade, o qual

caracteriza uma empresa de sucesso.

o objetivo do CMS é identificar oportunidades e monitorá-Ias para melhorar

continuamente. Isto requer o desenvolvimento de uma cultura organizacional

que alinhe as metas dos funcionários com aquelas da empresa. Em outras.

palavras, cultura é o meio de gerenciar as atividades e os comportamentos que

geram os custos. Todas as pessoas devem estar cientes do impacto que seu
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comportamento tem nos custos, assim como dos "prêmios" que eles vão receber

por influenciar a melhoria contínua da organização.

Shields & Young 60 apresentam um modelo de implementação do CMS

denominado "Modelo das 7 C'S" (Figura 7).

FIGURA 7 - Modelo das 7 eis

CULTURA

CONTROLES/ ,
"CHAMPION"-. "CHANGE

----~~PROCESS".: ~ ~ COMPROMETIMENTO

" CONTINUOUS
EDUCATION"

COMPENSAÇÃO

Inicialmente, é importante focar na cultura organizacional, pois uma cultura

adequada acelera consideravelmente o processo de melhoria contínua, além de

afetar o desempenho dos funcionários da empresa.

A cultura pode ser definida como o conjunto de crenças, valores e metas

compartilhadas pelos membros de uma organização. Uma cultura

organizacional forte implica a presença de um alto grau de envolvimento e

60 SHIELDS, Michael & YOUNG, Mark, A Behavioral Model for lmplementing CMS, Journal of Cost
Management, Winter 1989, pp. 33-45.
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participação das pessoas, uma congruência das metas dos funcionários e dos

gerentes e um sentimento persuasivo de trabalho em equipe.

De forma geral, as pessoas sentem que seu trabalho vai beneficiar tanto a elas

mesmas quanto à organização. Assim sendo, este tipo de cultura leva à

empresa a se tornar saudável e a se focar na melhoria contínua, o que, por sua

vez, resultará num melhor desempenho.

Outro ponto crítico no processo de implementação é a presença do Champion.

Esta pessoa - geralmente alguém de alto nível dentro da empresa - tem que

possuir habilidades para motivar as pessoas, o conhecimento de como adquirir

os recursos necessários para a implementação, além de ter certas habilidades

políticas para saber como e quando podem ser violadas algumas regras

organizacionais.

É muito importante que o Champion tenha o apoio da alta gerência, já que,

muito provavelmente, questões associadas ao mix de produtos da empresa ou a

tecnologia utilizada poderiam mudar. Ele deve trabalhar numa equipe formada

por ele mesmo, um "padrinho" que garanta o apoio financeiro e político para o

projeto, um gerente encarregado da administração própria do projeto e um

"integrador" com habilidades para facilitar a comunicação e resolver os conflitos.

O Champion deve implementar o processo de mudanças ou Change Process

através de outras 3 C's : Compensação, Continuous Education e Controles. Os

pontos críticos no processo de mudanças incluem o apoio da alta gerência, a

disponibilidade de recursos financeiros, a disponibilidade de tempo, a estratégia

de implementação adotada e, por último, os mecanismos utilizados para

combater as resistências individuais e organizacionais às mudanças.
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No que diz respeito às considerações estratégicas na implementação do CMS,

podem ser utilizadas 3 abordagens diferentes. A primeira é a estratégia

revolucionária que visa mudar simultaneamente toda a empresa. Isto

aumentaria a probabilidade de que a nova filosofia realmente atingisse todas as

pessoas, mas os custos são enormes.

Uma outra abordagem é a estratégia evolutiva, sendo que esta implementa as

mudanças numa primeira unidade, após em uma outra, e assim por diante.

Desta forma, a empresa não experimenta uma mudança radical repentina, além

do processo ser aperfeiçoado no caminho. No entanto, o custo desta estratégia

é que as mudanças ocorrem a uma taxa menor.

A terceira estratégia é denominada Green-Field. Trata-se do estabelecimento

de um novo modelo de operação para introduzir as inovações. Em outras

palavras, a empresa deve construir um novo modelo, baseado num desenho

ideal da organização.

Por outro lado, o comprometimento não pode ser visto como um fim em si

mesmo. O modelo das 7 C'S mostra como o comprometimento chega de novo

ao Champion via a Continuous Education. Assim, as outras duas C'S: Controles

e Compensação são utilizadas para desenvolver maior grau de

Comprometimento com o processo de melhoria contínua, o qual deve se

transformar numa nova forma de pensar de todos os membros da organização.

Os controles devem ser desenhados para aumentar tanto a taxa de melhorias

quanto a probabilidade de atingimento da estratégia da empresa. Assim, o

Champion vai se utilizar de controles associados a implementação de técnicas

tais como JITITQM, novos modelos de estrutura organizacional e do trabalho

em equipe.
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Além dos controles, serão utilizados os sistemas de compensação, que devem

estar ligados à criação e manutenção de melhorias. Assim, podem ser criados,

por exemplo, bônus associados à redução do ciclo de produção ou das

sugestões de melhoria feitas pelos funcionários, os quais incentivam a

criatividade. A ênfase deve ser dada nos resultados a longo prazo e não nos

resultados imediatos.

Para concluir a explicação do modelo é importante citar que o último C, a

educação continuada ou Continuous Education é um fator de sucesso na

implementação do CMS. Assim, ela deve estar orientada a criar uma cultura de

melhoria contínua, além de estimular a inovação através do contato com novas

informações.

A idéia é mudar o conceito tradicional de treinamento - geralmente feito por

meio de programas formais de curta duração - para um processo contínuo de

educação informal que crie uma cultura onde os trabalhadores querem

encontrar melhores formas de desempenhar suas atividades.

Desta forma, conclui-se a apresentação do novo enfoque de gestão estratégica

de custos. Esta abordagem representa, do ponto de vista da pesquisadora, o

próximo passo lógico para as empresas irem na direção de classe mundial.

Entretanto, considera-se que adotar as novas tecnologias de produção e o novo

enfoque de gestão de custos representam uma condição necessária, mas não

suficiente, para alcançar o status de MCM. Precisa-se, também, implementar

um sistema que avalie o desempenho global da empresa, visando detectar se a

mesma está concentrando seus esforços nas atividades prioritárias para o

atingimento das metas e dos objetivos estratégicos da organização.
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CAPíTULO 4

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO NAS EMPRESAS

MANUFA TUREIRAS

4.1. Introdução

As empresas que aspiram alcançar o status de classe mundial devem

desenvolver estratégias articuladas que proporcionem a ligação principal entre

os objetivos que a organização quer atingir, as várias políticas das áreas

funcionais e os planos operacionais utilizados para orientar as atividades

diárias.

Os sistemas de mensuração de desempenho (SMD) oferecem um meio para

comunicar objetivos e realizações no âmbito da organização, além de assegurar

que a empresa esteja concentrando os seus esforços nas áreas de maior

interesse, utilizando seus recursos eficientemente para ser eficaz.

A estratégia organizacional deve ser o elemento essencial na determinação das

medidas a serem utilizadas pelos SMD. As organizações devem mensurar

aspectos que sejam congruentes com o atual conjunto de objetivos estratégicos

para propiciar o foco da empresa nessas atividades.

Os SMD são objeto de interesse de várias áreas de conhecimento. Assim, a

engenharia de manufatura precisa de medidas físicas que avaliem o

desempenho das operações da empresa; a contabilidade e controladoria

requerem medidas monetárias das transações contábeis/financeiras; a área de

comportamento ou recursos humanos apoia-se em medidas de motivação,

envolvimento e comprometimento dos funcionários,· entre outras.
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No entanto, a maioria das empresas enfrenta o problema da inexistência de

uma integração entre os mensuradores físicos de operações, os financeiros de

gestão e os comportamentais.

Portanto, surge a necessidade de desenvolver uma nova função - que poderia

ser chamada de "Controladoria de Desempenho" - caracterizada como uma

área de conhecimentos multi-disciplinar que reúne os componentes físicos,

monetários e comportamentais dos SMD, os integra e, principalmente, os

vincula aos fatores críticos de sucesso na atuação estratégica da organização,

de modo a permitir que seja monitorada a participação da empresa na

competição global existente.

Esta mudança na concepção da mensuração de desempenho é tão importante

que alguns autores chegam a afirmar que houve uma revolução nesta área.

Segundo Eccles 61, a base desta revolução está na mudança do tratamento das

medidas financeiras como elemento fundamental dos SMD, para serem

consideradas, simplesmente, um componente adicional de um sistema muito

mais abrangente, que considere aspectos como qualidade, flexibilidade,

produtividade, inovação e comprometimento das pessoas, entre outros.

Ele sustenta que se trata de uma revolução, já que, embora algumas empresas

estejam registrando e acompanhando alguns indicadores não financeiros, os

seus executivos não lhes dão a mesma importância na hora de determinar a

estratégia empresarial e de definir as promoções e os sistemas de

compensação dos funcionários.

61ECCLES, Robert, The Performance Measurement Manifesto, Harvard Business Review, January-
February 1991, pp. 131-137.
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o autor cita uma série de fatores críticos que contribuíram para mudar o

enfoque dos SMD, tornando possível que acontecesse a "revolução na

mensuração de desempenho".

o primeiro deles é o movimento de Qualidade Total, que tomou muita força nos

anos 80, transformando-se numa alternativa disponível para os executivos

fazerem com que suas empresas recuperassem a competitividade, se utilizando

da qualidade como arma estratégica. Assim sendo, as empresas destinaram

recursos para o desenvolvimento de medidas tais como taxa de defeitos, tempo

de resposta e porcentagem de entregas no prazo, entre outras.

Além das pressões originadas pela globalização dos mercados para melhorar a

qualidade, os requisitos das empresas que fornecem os certificados de

qualidade (como é o caso da ISO 9000 e, mais recentemente, da ISO 14000) e

as exigências impostas pelas grandes empresas manufatureiras para seus

fornecedores, contribuíram para que a qualidade fosse vista como elemento

primordial do desempenho empresarial.

Um segundo passo na mesma direção diz respeito ao movimento de Orientacão

ao Cliente, que representa para os anos 90 o equivalente à Qualidade Total

para os anos 80. Uma empresa orientada ao cliente tem de mensurar o seu

grau de satisfação. Assim, medir a qualidade de serviço representa o próximo

passo lógico no desenvolvimento de medidas de qualidade.

Desta forma, além da visão interna de qualidade, as organizações podem ter

uma visão externa da mesma, através da mensuração do valor percebido pelos

clientes dos produtos ou serviços vendidos pelas empresas.
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o desenvolvimento do Benchmarking 62 é o terceiro fato que tem contribuído a

fazer desta revolução uma realidade. Esta técnica apresenta para os gerentes

uma metodologia aplicável a qualquer medida (financeira ou não-financeira) e

que permite às empresas mudar as suas perspectivas, ao conhecer magnitudes

de melhoria muito superiores às de suas empresas.

Por último, a Tecnologia de Informação representa um fator crítico no

estabelecimento definitivo da revolução na área de medição de desempenho.

Assim, a queda nos preços de hardware e os avanços tecnológicos nas áreas

de desenvolvimento de aplicativos e bancos de dados permitem às empresas

gerar, avaliar e armazenar mais informação proveniente de diversas fontes,

acessíveis a um maior número de pessoas, de forma eficiente. Isso tudo faz

com que o elenco de opções de medidas economicamente factíveis tenha

aumentado consideravelmente.

Para Eccles, a revolução não é uma simples mudança de medidas; é uma nova

filosofia de mensuração de desempenho que implica um processo evolutivo, no

qual os esforços devem ser direcionados não apenas a iniciar as mudanças,

mas também a mantê-Ias.

Tendo abordado o tópico do novo enfoque de mensuração de desempenho e

dos fatos que facilitaram o advento desta nova abordagem, apresentar-se-ão, a

seguir, as definições e os princípios básicos de desempenho, as características .

gerais dos SMD, os principais critérios de desempenho, as deficiências dos

sistemas tradicionais de mensuração de desempenho e as metodologias e os

modelos pesquisados para implementar com sucesso os SMD.

62 o Benchmarking é uma técnica que identifica empresas - fora ou dentro do setor - que representam a
melhor prática em alguma área, função ou processo, para depois comparar o desempenho da empresa
específica com aquele das melhores empresas, que passam a ser paradigmáticas.
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4.2. Conceituação e Princípios Básicos de Desempenho

Dado que o tema central deste estudo é a mensuração de desempenho,

considerou-se importante incluir as definições e os princípios básicos relativos

ao mesmo, visando esclarecer os termos utilizados nesta dissertação.

Crawford, Cox & Blackstone 63 apresentam as seguintes definições:

- Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD): forma sistemática de

avaliação de insumos (matérias-primas, equipamentos, instalações, mão-de-

obra), processo de transformação, produtos acabados e produtividade em

uma operação de manufatura.

osistema inclui critérios, padrões e medidas de desempenho:

- Critério: elemento relativo usado para avaliar o desempenho, macro e micro,

de longo ou curto prazo, dinâmico ou estático, funcional ou global.

- Padrão: nível de desempenho considerado satisfatório.

- Medida: Valor específico e pontual do critério de desempenho.

Moreira 64 define os SMD como:

"Conjunto de medidas referentes à organização como um todo, às

suas partições (divisões, departamentos, seções), aos seus

processos, às suas atividades, organizadas em blocos bem definidos,

63 CRA WFORD, Karlene, COX, James & BLACKSTONE, John, Performance Measurement Systems
and the JIT Philosophy, Falls Church, VA:APICS, 1988.
64 MOREIRA. Augusto Daniel, Dimensões do Desempenho em Manufatura e Serviços, Trabalho
preparado para o Concurso de Professor Titular da Área de Administração da Produção e Operações do
Departamento de Administração da FEAlUSP, São Paulo, 1995.
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de forma a refletir certas características de desempenho para cada

nível gerencial interessado".

A autora desta dissertação define os Sistemas de Mensuração de Desempenho

(SMD) como um meio sistemático para comunicar objetivos e resultados no

âmbito da organização. Eles permitem visualizar se a empresa está

concentrando os seus esforços nas áreas de maior interesse e se está

utilizando seus recursos eficientemente. Isto favorece a congruência entre as

atividades realizadas pela empresa e seu processo de planejamento

estratégico.

Esta definição será usada para os fins deste estudo, sendo adotados, também,

os conceitos dos componentes dos SMD (critério, padrão e medida) propostos

por Crawford, Cox & Blackstone.

No que diz respeito aos princípios básicos de mensuração de desempenho, o

desenho conceitual do modelo CMS, proposto pela CAM-I 65, propõe os

seguintes:

1. As medidas de desempenho devem assegurar a congruência dos

objetivos da empresa, garantindo que exista uma conexão entre as

atividades da empresa e seu processo de planejamento estratégico.

2. Os resultados das mensurações devem ser visíveis ao maior número

possível de pessoas, de forma a facillitar-Ihes a concentração da atenção

nos problemas emergentes e encorajá-los a entender estas medidas para

melhorar seus desempenhos futuros.

65 BERLINER.Callie & BRIMSON,James, Cost Management for Today 's Advanced Manufacturing. The
CAM-I Conceptual Design, Harvard Business Review Press, Boston, 1988.
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3. As medidas de desempenho devem ser estabelecidas para melhorar a

visibilidade dos direcionadores de custos, permitindo ao analista o

reconhecimento dos mesmos.

4. Tanto as atividades mensuráveis financeiramente quanto aquelas que

não o são devem ser incluídas no sistema de mensuração de

desempenho. Uma vez identificadas as atividades relevantes, as

mensuraçóes a elas pertinentes devem ser poucas, sendo definidas e

expressas em termos de unidades relevantes de mensuração.

Embora o foco principal deste trabalho esteja voltado à mensuração de

desempenho no setor fabril, considerou-se importante incluir outros princípios

de desempenho que, apesar de serem de carácter genérico, estão vinculados

com o assunto em questão.

Belohlav 66 identifica nove princípios básicos para as empresas obterem um

bom desempenho:

1. Participacão, ao invés de gerência participativa. Um bom desempenho

depende mais da intenção da empresa (entendida como a preocupação

pelo que está acontecendo hoje) do que do estilo gerencial por ela

adotado, que torna-se um aspecto secundário quando relacionado ao

desempenho da empresa.

o importante é reconhecer que a participação (concebida no sentido de

que todas as pessoas estão juntas para atingir um objetivo, não naquele

de compartilhar o poder), traz como consequência um maior envolvimento

das pessoas nos processos de negócios, sendo que cada um dos

66 BELOHLA V, James, Championship Management. Productivity Press, Cambridge, Massachusetts,
1990.
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funcionários contribui para o sucesso da empresa ao desempenhar

corretamente suas respectivas funções.

2. Característica diferencial ou fator que merece o orgulho dos funcionários.

Todas as empresas com bom desempenho têm alguma característica

específica que as distingue da concorrência. Esta característica

diferencial induz aos funcionários a sentirem orgulho da empresa e

perceberem que seus esforços estão sendo recompensados.

Assim sendo, as pessoas conseguem incorporar os conceitos de

excelência empresarial, por estarem visualizando os resultados do seu

comprometimento com tal filosofia.

3. Desenvolvimento contínuo do pessoal. Mesmo quando as pessoas

possuem boa formação profissional, a educação deve ser encarada como

um processo contínuo que avalia as habilidades e técnicas específicas

que se adequem ao contexto particular da organização.

Igualmente, é necessário que as pessoas incorporem algumas

informações específicas da empresa, visando conhecer as expectativas

da organização e as atividades consideradas críticas para o atingimento

do desempenho desejado.

4. Todas as pessoas devem receber parte dos benefícios obtidos pela

empresa. Em primeiro lugar, cita-se o benefício psicológico de as

pessoas se sentirem especiais por terem contribuido diretamente para

que a empresa alcançe um bom desempenho.
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Adicionalmente, existe o aspecto da eqüidade financeira, na qual a

compensação dos funcionários está ligada diretamente aos esforços e

resultados obtidos na execução das suas respectivas funções.

Os prêmios ou benefícios estão ligados tanto ao trabalho específico de

cada funcionário, quanto às operações globais da organização, existindo

mecanismos que vinculam as atividades individuais com outras funções

que transcendem os limites funcionais. Desta forma, questões vitais

como a inovação e a qualidade tornam-se parte fundamental da filosofia

de trabalho dos funcionários.

5. Conhecimento das realidades econômicas do negócio. A primeira das

realidades de negócio diz respeito à concorrência, que determina as

ações a ser tomadas para evitar que algum concorrente possa tomar sua

posição no mercado.

Em segundo lugar cita-se a realidade da produtividade. Uma empresa

poderá alcançar altos níveis de produtividade quando seus funcionários

estiverem cientes da relevância de cada tarefa individual para o

desempenho global da empresa.

Uma terceira realidade é a dos resultados, pois são estes que

efetivamente determinam o sucesso de uma empresa. Geralmente

utiliza-se o princípio de "gerenciar por princípios" em lugar de "gerenciar

por regras". O importante é agir para atingir as metas da organização e

não para cumprir os procedimentos estabelecidos.

Há uma última realidade, a mais importante de todas, que poderia ser

explicada mediante a expressão "estamos todos no mesmo barco".
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Assim, não pode haver perdedores e ganhadores ao mesmo tempo, pois

todos estão "jogando no mesmo time".

6. Não existem conflitos de segurança versus produtividade. As empresas

devem criar um ambiente onde os funcionários não sintam medo de

perder os seus empregos. Se alguém sugerisse alguma forma de

aumentar a produtividade da empresa, por meio da eliminação de

algumas atividades que são de sua responsabilidade, esta pessoa deve

sentir que vai ser premiada por isso, ao invés de demitida.

A segurança tem de ser encarada como parte das operações diárias da

empresa. Se a organização pretender que as inovações e sugestões de

melhoria façam parte do trabalho quotidiano, ela deve aceitar que,

eventualmente, estas não dêem certo. Nestes casos, o valor estaria

associado ao aprendizado obtido com o erro.

Nesta perspectiva, a segurança não atúa em detrimento da

produtividade. Pelo contrário, cria um ambiente propicio para que as

pessoas possam aprender, crescer e se tornar mais produtivas.

7. Não existe o conceito de "tarefas a serem executadas" e sim de

"trabalhos a serem desempenhados". Este princípio aborda

implicitamente o conceito de accountability 67, que define o grau de

responsabilidade e controle que as pessoas têm de suas próprias ações.

8. Relacionamento interpessoal adegüado. As organizações de bom

desempenho geralmente dão muita importância à comunicação entre as

67 Masayuki Nakagawa, no seu trabalho Custos para a Competitividade, apresentado na FEAlUSP para o
concurso de professor titular, define accountability da seguinte forma: "obrigação de se prestar contas dos
resultados obtidos, em função das responsabilidades que decorrem de uma delegação de poder".
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pessoas, caracterizando-se por estarem sempre dispostas a ouvir'

opiniões dos seus funcionários. A informação é compartilhada e

concebida como um recurso que viabiliza o bem-estar geral.

Esta concepção da comunicação e da informação permite que as inter-

relações pessoais se tornem mais produtivas, já que existe um clima de

franqueza, as informações fornecidas são relevantes e há um respeito

pela opinião dos outros.

9. As pessoas com altos cargos executivos conhecem o que está

acontecendo nos outros níveis organizacionais. Os executivos de

primeira linha preocupam-se não só com questões estratégicas, mas

também com as operações diárias da empresa. O principal executivo

deve garantir que "todos façam parte dos acontecimentos", o que se

traduz em uma verdadeira visão compartilhada pelos membros da

organização.

A partir destes nove princípios, Belohlav desenvolve um modelo que identifica

cinco etapas ou atividades básicas a ser consideradas pelas empresas que

pretendem atingir um bom desempenho, a saber:

- Reconhecimento

- Confiança

- Adaptação

- Direcionamento

- Comprometimento

O reconhecimento dos indivíduos como parte primordial da organização é o

primeiro passo para as pessoas sentirem que pertencem à empresa. Isto é
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muito importante, pois uma organização existe só a partir de pessoas que

querem ser parte dela.

Quando as pessoas sentem que têm uma contribuição a dar, faz-se necessário

criar um clima de confianca, estabelecendo mecanismos de feedback rápido

dentro da organização e dando o apoio requerido para remover os obstáculos

que interfiram no trabalho dos funcionários. Assim, cria-se maior abertura nas

empresas, que permite entender como se encaixam as diversas funções dos

trabalhadores no contexto global da organização.

A posterior adaptacão de cada pessoa dentro da organização exige, por parte

dos funcionários, o conhecimento da cultura corporativa e das metas

estratégicas da empresa. Isto permite o direcionamento das atividades para o

atingimento de tais objetivos.

o próximo passo lógico diz respeito ao direcionamento dos funcionários no

sentido certo, cujo ponto de partida são as políticas da empresa. Neste sentido,

é importante que as empresas estejam cientes das mudanças ocorridas no

ambiente de negócios e no setor específico de sua atuação, o que permite

redirecionar os esforços para o atingimento das novas metas.

Por último, é necessário desenvolver o comprometimento das pessoas, fazendo

com que produtividade, qualidade e inovação façam parte das atividades

qüotidianas dos funcionários.

Belohlav conclui afirmando que, para obter um bom desempenho, sustentável a

longo prazo, a seqüencia na execução destas atividades e tão importante

quanto a ocorrência das mesmas.
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A análise da figura 8 indica que as primeiras etapas do modelo não levam a

altos níveis de desempenho. Entretanto, este aumenta drasticamente nas

etapas posteriores, especialmente nas duas últimas.

FIGURA 8 - Atividades Requeridas para um Bom Desempenho
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Fonte: BELOHLAV,James, Championship Management, Productivity Press, Cambridge,

Massachusetts, 1990, pág. 102.

Por outro lado, convém citar que existe a possibilidade de tratar várias etapas

do processo simultaneamente. Assim, por exemplo, se o clima da organização

for favorável, o reconhecimento e a confiança podem ser manejados ao mesmo

tempo.
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Considera-se o trabalho de 8elohlav uma contribuição importante nesta área,

pois a definição de desempenho por ele descrita focaliza nos aspectos

comportamentais que, embora geralmente ignorados, representam a base para

um bom desempenho empresarial.

Entretanto, estes princípios não devem ser entendidos como universais, dado

que sua incorporação e implementação dependerá das características

particulares de cada empresa.

Para concluir o item de conceituação e princípios básicos de desempenho

considerou-se importante citar que, dentro da literatura pesquisada, alguns

autores mencionam a existência de uma relação entre a cultura corporativa 68 e

o desempenho empresarial.

Segundo Kotter & Heskett ~, existem basicamente três perspectivas da

relação cultura/desempenho. A primeira delas - relatada com maior freqüência -

associa culturas "fortes" a desempenho excelente70.

Em uma cultura forte, os gerentes compartilham um conjunto de valores e

métodos relativamente consistentes de fazer negócios. Em geral, empresas

com culturas fortes são vistas por quem está de fora como um certo "estilo" ou

"jeito de fazer as coisas".

68 A cultura corporativa é definida como os valores e práticas compartilhadas por todos os membros da
organização. Embora as culturas possam tornar-se estáveis, não são estáticas. Assim, possíveis crises
podem forçar as empresas a reavaliarem alguns valores e práticas e, portanto, sua cultura corporativa.
69 KOTTER, John P & HESKETI, James, A Cultura Corporativa e o Desempenho Empresarial, Makron
Books do Brasil Ltda., São Paulo, 1994.
70lsto foi afirmado por primeira vez por Geert Hofstede em seu livro Culture's Consequences, Sage,
Beverly Hills, California, 1980.
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A lógica do relacionamento entre a força cultural e o desempenho envolve três

idéias, a primeira das quais é o alinhamento das metas. Numa firma de cultura

forte, os empregados tendem a "dançar ao ritmo da música".

o segundo pressuposto é que as culturas fortes melhoram o desempenho

porque criam um nível incomum de motivação dos empregados. Assim, as

pessoas se sentem melhor trabalhando para a empresa, tendo uma dedicação

ou lealdade que as fazem se esforçar mais, tornando seu trabalho

intrinsicamente gratificante.

A terceira idéia é que as culturas fortes melhoram o desempenho porque

fornecem a estrutura e os controles necessários, sem ter de se apoiar numa

rígida burocracia formal que freia a motivação e a inovação.

A perspectiva "cultura forte/desempenho excelente" é importante por ser a

primeira tentativa de vinculação destas duas variáveis 71.

A despeito de sua popularidade, a teoria tem sido questionada em vários

sentidos. Um deles contesta a relação causa-efeito, indicando que culturas

fortes causam bom desempenho, mas que o contrário também poderia

acontecer. Outra questão diz respeito à direção: culturas fortes adequadas

podem contribuir para o sucesso de uma empresa, mas culturas fortes não

apropriadas podem levá-Ia ao fracasso.

71 Entre os estudos citados pelos autores para a comprovação desta hipótese, convém citar um trabalho
que mostra a correlação entre os índices de força cultural (mensurados a partir de questionários) e o
incremento médio anual do preço das ações (medida do desempenho econômico). O coeficiente obtido
(0,26) não é modesto de acordo com os padrões da ciência social, mas é insuficiente para explicar uma
teoria de fator único, onde uma única variável explica o comportamento da outra. (KOTTER &
HESKETI, op. cit. , pp. 22-23)
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Uma outra perspectiva afirma que o conteúdo de uma cultura, em termos dos

valores e comportamentos comuns, é tão importante quanto a sua força, se não

for até mais importante. Além disso, sustenta que não existe bom conteúdo

cultural, de forma genérica.

Em outras palavras, não existe nenhuma cultura "vencedora" única que se

adapte em toda a parte. Ao contrário, a cultura é adequada apenas quando se

ajusta a seu contexto. Assim, esta perspectiva associa apenas as culturas

apropriadas ao contexto a um desempenho excelente. Quanto melhor o

ajustamento, mais alto o desempenho.

Empresas ajustadas ao contexto têm conseguido bons desempenhos. Assim,

em ambientes altamente competitivos, a tomada de decisão rápida, sem

qualquer entrave burocrático, é imprescindível.

Apesar de esta teoria corrigir alguns erros da primeira, é de natureza estática,

colocando-se a questão da mudança do ambiente de negócios. Nessa situação,

a cultura poderia tornar-se desajustada, por não prever novas estratégias

associadas às novas realidades.

Para solucionar esta questão surge uma terceira perspectiva da relação

cultura/desempenho - a mais apropriada do ponto de vista da pesquisadora -

que trata diretamente da questão da adaptação. Sua lógica básica é a

seguinte: somente culturas que ajudam as organizações a prever as mudanças

ambientais e se adaptar a elas, associam-se a um desempenho excelente por

um tempo prolongado.

Os defensores desta teoria apontam que as culturas não-adaptáveis costumam

ser muito burocráticas. As pessoas são reativas, avessas ao risco e pouco

criativas. A ênfase no controle refreia a motivação e o entusiasmo.
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Kilmann 72 descreve uma cultura adaptável como a que:

"acarreta uma abordagem pró-ativa, confiante e de desafio para a
vida individual e da organização. Os membros apóiam os esforços

mútuos para identificar quaisquer problemas e implementar soluções

viáveis. Todos compartilham um sentimento de confiança: os

membros acreditam, sem dúvida nenhuma, que podem contornar

todos os novos problemas e oportunidades que surgirem. Existe um

entusiasmo generalizado, um espírito de fazer o que for preciso para

alcançar sucesso organizacional. Os membros são receptivos a

mudanças e inovações".

Kotter & Hoskett indicam a DEC (Digital Equipement Corporation) e a 3M como

exemplos títpicos de culturas adaptáveis, que promovem a inovação e a

necessidade de lidar com as mudanças.

No entanto, alguns críticos contestam esta última perspectiva; ela não explica

por que empresas avessas a riscos e sem espírito inovador têm se

desempenhado bem a longo prazo. Da mesma forma, coloca-se o fato de a

teoria não responder as seguintes questões: por que assumir riscos?,

adaptação a que? inovação para que?

Os críticos também apontam que a valorização da mudança per se pode tornar

a cultura inadaptável por incentivar excessivamente a mudança de tudo.

Peters 73 aborda diretamente este problema indicando que se a cultura valoriza

os clientes e cria mudanças para servir suas necessidades, a organização pode

se tornar adaptável.

72KILMANN, Ralph H., SAXTON, M.J. & SERPA, Roy, Gaining Control of the Corporate Culture,
Jossey-Bass, San Francisco, 1986.
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Kotter 74 enfatiza uma orientação para os stakeholders (clientes, acionistas e

funcionários), indicando a necessidade de que a cultura corporativa cuide de

todos os interessados.

A lógica implícita no seu raciocinio é que os gerentes somente conseguem um

bom desempenho da empresa, a longo prazo, quando cuidam dos interesses

legítimos dos acionistas. Num ambiente competitivo como o atual, isto apenas é

possível quando se cuidam dos clientes. Existindo um mercado de trabalho

competitivo, a implicação é que se cuide dos funcionários.

Segundo Kotter & Heskett 75:

"... Nas firmas com culturas mais adaptáveis, o ideal cultural é que os

gerentes em toda a hierarquia proporcionem liderança para iniciar a
mudança nas estratégias e na tática, sempre que isso for necessário,

para satisfazer os interesses legítimos, não apenas dos acionistas, ou

dos clientes, ou dos empregados, mas de todos os três grupos. Em

culturas menos adaptáveis, a norma é que os gerentes se comportem

cautelosa e politicamente para proteger ou promover a si mesmos,

seus produtos ou seus grupos de trabalho próximos"

73 PElERS & WAlERMAN, In Search ofExcellence, Random House,New York, 1985.
74 KOTTER, John, A Force for Change: How Leadership differs from Management, The Free Press, New
York,1990.
75 KOTTER, John P & HESKETT, James, A Cultura Corporativa e o Desempenho Empresarial, Makron
Books do Brasil Ltda., São Paulo, 1994, pág. 51
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4.3. Sistemas Tradicionais de ensuração de Desempenho

!
Durante muitos anos, o desempenho das empresas tem sido mensurado através

de índices financeiros, ~culados a partir de relatórios contábeis..••...

Partindo da premissa de que o objetivo primordial de qualquer empresa é

maximizar o retorno dos acionistas (maximização de valor da empresa ou

criação de valor para os acionistas) , considera-se relevante discutir como isto

pode ser atingido.

Na maioria das empresas, acredita-se que tal objetivo possa ser alcançado

através de um crescimento do lucro por ação (EPS - Earníngs per share) e de

um incremento da rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE - Return on

Equíty).

Estes dois índices e a, rentábilidade sobre os ativos (ROI - Return on

Investment) têm sido utilizados como medidas padrão para avaliar o

desempenho das empresas. Contudo, eles apresentam uma série de limitações

que serão mencionadas a seguir.

No que diz respeito ao lucro por ação (EPS), questiona-se a validade de utilizar

os lucros contábeis para medir as mudanças no valor econômico da empresa 76.

Esta afirmação sustenta-se nas seguintes razões.?"

76 Em contraposição ao conceito de lucros contábeis, foi desenvolvido o de lucro econômico, definido por
HICKS como quanto uma empresa ou indivíduo pode consumir em um período, mantendo seu nivel de
ríqueza no fim do mesmo. (SOLOMON, David, Economic and Accounting Concepts of lncome,
Accounting Review, July 1961, pp. 374 -383). Segundo FRIEDMAN, lucro econômico refere-se à
quantidade de consumo que pode ser retirada da empresa durante um período, sem afetar as oportunidades
de consumo nos períodos futuros. (FRIEDMAN, Milton, A Theory of the Consumption Function,
Princeton, New York, 1957)
77 Baseado no capítulo Shortcomings of Accounting Numbers do livro Creating Share Value. The New
Standardfor Business Performance (RAPPAPORT, Alfred, The Free Press, New York, 1986).
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1. A utilização de métodos contábeis alternativos - ambos atendendo os

requisitos dos PCGA - conduzem a valores diferentes no cálculo dos

lucros.

Assim, por exemplo, o cálculo do custo dos produtos vendidos (CPV)

variará em função do método utilizado para a avaliação de estoques. Se

for UEPS, o CPV estará sobre-avaliado e os estoques sub-avaliados. Se

for PEPS, os estoques estarão avaliados de forma mais consistente com

a realidade, mas o CPV será menor e, consequentemente, os lucros

maiores (desvantagem fiscal).

Casos similares ocorrem dependendo do método de depreciação

adotado, da política de capitalização ou reconhecimento como despesa

de certas contas (P&D, por exemplo), da forma de contabilização dos

fundos de pensão, entre outros 78.

Portanto, observa-se que o cálculo dos lucros da empresa pode ser

manipulado em função do procedimento contábil utilizado, cuja seleção

pode estar influenciada por pressões da alta gerência para "disfarçar" a

verdadeira situação econômico-financeira da organização.

2. Embora o fator risco seja um parâmetro fundamental para determinar o

valor econômico de um investimento, este não é considerado no cálculo

dos lucros contábeis. Assim, o risco associado à natureza do negócio

(business risk) e à forma de financiamento do investimento (financiaI risk)

podem alterar completamente o valor econômico de investimentos

alternativos.

78 FRANCIS, Jack Clark,lnvestments, McGraw HiU, New York, 1991, pp. 496-503.
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Dessa forma, se os lucros adicionais gerados pelo novo investimento

superam as suas despesas financeiras, os lucros líquidos vão aumentar.

Porém, o fato de que maiores níveis de endividamento incrementam o

risco financeiro faz com que tais lucros adicionais não necessariamente

aumentem o valor econômico da empresa.

3. Exclusão dos investimentos requeridos para sustentar o negócio. A

apuração do resultado econômico da empresa (lucros) não leva em

consideração os investimentos de capital de giro e ativos permanentes

necessários para dar continuidade às operações da empresa.

o crescimento das atividades do negócio conduz, inevitavelmente, a um

aumento de estoques, contas a receber e contas a pagar. Assim, a

conciliação entre os lucros e os requerimentos de caixa exige a

realização de uma série de ajustes.

o incremento líquido de capital de giro obtém-se somando as contas a

receber e os estoques e substraindo o incremento nas contas a pagar.

Este valor, junto com os investimentos adicionais de ativos permanentes,

deve ser diminuído do lucro contábil. Da mesma forma, devem ser

adicionados os valores que não representam saídas de caixa

(depreciação e impostos diferidos).79

4. A política de dividendos não é considerada. Se o objetivo da empresa

fosse maximizar os lucros, os acionistas da empresa não receberiam

dividendos quando existissem projetos com retorno positivo.

79 A fórmula seria: Fluxo de Caixa das operações = Lucro Contábil - Investimento Capital de Giro +
Depreciação - Investimento em Ativos Permanentes + Impostos diferidos.
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Sabe-se, no entanto, que quando os acionistas reinvestem seus recursos

na empresa a uma taxa menor do que a oferecida no mercado para

projetos com o mesmo nível de risco, o valor da ação tende a cair.

Assim, se existissem oportunidades no mercado que ofereçam maior

retorno para o mesmo nível de risco, a opção de não distribuir dividendos

motivada pela decisão de reinvestimento dos recursos próprios,

produziria uma queda nos preços das ações destas empresas.

5. É ignorado o conceito de valor do dinheiro no tempo. A despeito de o

valor econômico da empresa ser definido como o valor presente dos

fluxos de caixa futuros, o cálculo do lucro contábil não considera este

conceito.

o desconto dos fluxos de caixa projetados deve considerar tanto a

compensação pelo risco 80 quanto o efeito da inflação.

Todas as limitações associadas ao cálculo dos lucros contábeis leva a

questionar a validade da utilização do índice EPS como indicador do valor da

empresa e, consequentemente, do seu desempenho econômico.

Assim, o crescimento do lucro por ação nem sempre leva ao incremento do

valor da ação. Este último apenas ocorrerá quando o retorno esperado sobre

80 Existem basicamente quatro enfoques para incorporar o fator risco no cálculo do valor dos
investimentos:
1)- Método de Incerteza Equivalente, que consiste no ajuste dos fluxos de caixa incertos em valores com
certeza equivalente. Assim, utiliza-se um fator ex. (geralmente subjetivo) que pode ser constante ou,
preferentemente. crescente, pois a maior prazo, maior incerteza.
2)- Ajuste da taxa de desconto, incorporando um componente adicional de risco associado às
características específicas do investimento. Considera-se um componente adicional porque a taxa de
retomo requerída já incorpora o rísco do negócio e o financeiro.
3)- Utilização de árvores de decisão que permitam construir cenários alternativos a serem considerados.
4)- Simulação, baseada em um modelo probabilístico que inclua as diversas alternativas e suas respectivas
probabilidades.
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os investimentos adicionais seja maior do que a taxa de retorno oferecida no

mercado por investimentos alternativos com o mesmo nível de risco.

A constatação deste fato levou as empresas a utilizarem outros índices para

avaliar seu desempenho, como é o caso do ROI e do ROE.

O ROI (Return on Investment) é uma medida contábil, desenvolvida pela

Dupont, como indicador da eficiência interna dos departamentos e como medida

do desempenho global da empresa.

Este índice é obtido dividindo-se o lucro líquido da empresa pelos ativos totais

empregados para se obter aquele lucro. Assim:

ROI = Lucros líquidos
Ativos Totais

Da mesma forma, este pode ser decomposto no produto de dois índices:

ROI = Lucros líquidos x
Vendas

Vendas
Ativos Totais

= Margem de lucro x Rotação dos ativos
sobre vendas

Embora o cálculo do ROI seja um dos métodos mais simples para determinar se

uma empresa apresenta um resultado favorável, a comparação de diversas

taxas de ROI nem sempre permite dizer se um ROI elevado é o resultado de

altas margens de lucro ou de um alto nível de utilização de ativos.

Entretanto, se duas empresas têm a mesma margem de lucro, aquela com

menor rotação de ativos terá um ROI menor. Nesse caso devem ser avaliados,
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entre outros, os prazos de recebimentos e o nível de estoque, que devem ser

maiores dos necessários para que a empresa tenha um bom funcionamento.

Por outro lado, para um mesmo nível de rotação de ativos, a empresa de menor

margem de lucro terá um menor ROI por apresentar ineficiências nas operações

ou altos níveis de custos.

A taxa de retorno sobre o investimento, tomada isoladamente, ignora a escala

das operações e enfatiza a porcentagem, que é uma grandeza secundária.

Além de todas as limitações citadas acima com relação ao cálculo dos lucros

(numerador do índice) o ROI, como meio de medir o desempenho global, falha

principalmente por dois motivos:

- Os métodos utilizados para calcular a base de investimentos podem resultar

em taxas enganosas, que por sua vez criam uma inconsistência entre a

lucratividade divisional e a da empresa.

Para solucionar este problema deve ser utilizado o valor bruto do

investimento (total dos ativos), corrigido por índices a serem utilizados para

todas as divisões da empresa.

- O ROI é uma regra de decisão simples demais para decidir a relação ideal

entre os lucros e o investimento. A maioria das dificuldades situa-se no

cálculo do investimento que, por estar baseada nos registros contábeis, não

reflete corretamente a realidade.

Assim, por exemplo, a contabilidade registra pequenos investimentos para

divisões como a mercadológica, pois a maioria dos recursos são

considerados como despesas do exercício. Por outro lado, o fato de os
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ativos estarem registrados pelo custo histórico faz com que divisões mais

antigas apresentem maiores taxas de ROI do que aquelas com ativos novos.

Alguns autores afirmam que a ampla utilização do ROI se deve a este índice ser

consistente com a forma do cálculo do custo de capital 81. O critério adotado é

que se o ROI é maior do que o custo de capital, o valor da empresa vai

aumentar.

Entretanto, o custo de capital é uma medida do retorno econômico requerido

pelos investidores, enquanto que o ROI é uma medida do retorno contábil da

empresa. Isto inviabiliza a comparação, pois trata-se de dois conceitos

diferentes.

Neste sentido, Solomon 82 analisou as divergências entre o ROI e o retorno

econômico sobre o investimento ou retorno DCF (Discounted Cash Flow

Return), concluindo que o ROI não é uma estimativa confiável do retorno DCF.

Ele sustenta que o grau em que o ROI sobre-avalia o retorno econômico varia

em função de quatro fatores:

- prazo dos projetos: quanto maior o prazo, maior a sobre-avaliação;

- política de capitalização: quanto menor a quantidade do investimento total

registrada nos livros contábeis, maior a sobre-avaliação;

- taxa de depreciação: a utilização de métodos que depreciem mais rápido do

que o da linha reta gerarão ROl's maiores, e

81 REECE & COOL, Measuring Investment Center Performance, Harvard Business Review, May-June ,
1978,pág.30.
82 SOLOMON, Ezra; Return on Investment: The Relation of Book-yield to True-yield, Research in
Accounting Measurement, American Accounting Association, Chicago, 1966.

126



Desempenho das Empresas Manufatureiras

- lapso de tempo transcorrido entre o momento do desembolso para o

investimento inicial e a geração de entradas de caixa de tal projeto:quanto

maior o lapso, maior a sobreavalíação.

Adicionalmente a todas as limitações citadas acima, o ROI apresenta os

seguintes problemas:

1. O índice negligencia o efeito dos períodos posteriores ao planejado.

Entretanto, o retorno econômico considera tanto os fluxos de caixa

projetados para o período em questão, quanto o valor da firma no fim

daquele período.

Assim, aspectos ligados ao aprimoramento da posição competitiva da

empresa (maior desenvolvimento de produtos, aumento da capacidade

produtiva, entre outros) fariam com que o ROI diminuisse. Porém, estes

investimentos geram, a longo prazo, o incremento do valor da empresa.

2. O efeito da política de financiamento da empresa não é refletido

corretamente no cálculo do ROI. Se uma empresa mantém uma estrutura

de capital ótima - através da minimização do custo médio ponderado de

capital - qualquer mudança nas proporções do nível de endividamento

fará com que o valor da empresa diminua.

No entanto, maiores ou menores níveis de endividamento do que os

requeridos não são refletidos corretamente no ROI (menores proporções

de empréstimos vão gerar taxas de ROI maiores).

Conclui-se, desta forma, que o ROI não é um índice adequado para medir o

desempenho global da empresa.
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Com relação ao ROE (Return on Equity), esta medida é geralmente utilizada

para avaliar o desempenho da empresa a nível corporativo, por estar orientado

basicamente aos acionistas.

o ROE é obtido dividindo-se o lucro líquido pelo valor contábil do patrimônio

líquido. Assim:

ROE = Lucros líquidos
Patrimônio líquido

Dada a semelhança entre ambos os índices, as limitações citadas no caso do

ROI são aplicáveis para o ROE.

Adicionalmente, este índice é particularmente sensível ao nível de

endividamento. Assim, quanto maior o nível de endividamento, maior o ROE,

mesmo que esta situação diminua o valor da empresa ao aumentar o risco

financeiro.

Para entender melhor quais os fatores que influenciam o incremento do ROE,

Hergert 83 decompôs o ROE no produto de três índices:

ROE = Lucros líquidos x
Vendas

Vendas x
Ativos Totais

Ativos Totais
Patrimônio Líquido

ROE = Margem líquida x Rotação de Ativos x Alavancagem Financeira

O incremento de qualquer um destes fatores conduziria a um incremento no

ROE. No entanto, um aumento na rotação dos ativos nem sempre é o resultado

83 HERGERT, Michael, WilI Corporate Performance Decline on Improving Economy? , The Journal of
Business Strategy, Spring 1983, pág. 101.
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de uma melhor utilização dos mesmos. Assim, em períodos inflacionários, o

valor das vendas aumenta, enquanto o valor contábil dos ativos permanece

igual 84. Por outro lado, maiores níveis de endividameto devem ser ponderados

com o aumento do risco financeiro, que resulta na diminuição do valor da

empresa.

o aumento das despesas financeiras traduz-se numa diminuição dos lucros

líquidos. Porém, este efeito pode ser compensado pelo incremento da rotação

de ativos e da alavancagem financeira. Assim, a despeito da deterioração das

margens, o ROE aumentaria como consequência da inflação e do nível de

endividamento.

Isto mostra que o ROE tampouco é uma medida adequada para mensurar o

desempenho das empresas a nível corporativo.

Desta forma, observa-se que o papel dos relatórios contábeis tem sido limitado,

dado que estes apresentam indicadores de desempenho periódicos, ex post

facto, sem fornecer uma idéia dos fatores que provocaram tal desempenho nem

das causas que originaram os desvios dos resultados desejados.

No caso particular das empresas manufatureiras, estes relatórios contábeis não

estão diretamente relacionados à estratégia de manufatura, não são gerados no

prazo requerido, não variam nas diversas fábricas em função das suas

necessidades específicas e não permitem controlar as atividades produtivas.

Assim, a utilização dos sistemas tradicionais de controle, baseados na

identificação de variações sobre os sistemas de custo-padrão, incentiva a

84 No caso específico brasileiro, este problema é solucionado com a correção monetária do valor dos
ativos.
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tomada de algumas decisões que não contribuem ao atingimento dos resultados

desejados pela empresa.

Shank & Gouindarajan 85 citam, dentre as principais limitações destes

sistemas, a dificuldade em interpretar as varianças e vinculá-Ias a problemas

específicos, dada a diversidade de atividades associadas às mesmas.

Menciona-se, também, a ausência de uma relação direta entre as medidas

registradas na fábrica e aquelas incluídas nos relatórios de custo-padrão, dado

que os números são resumidos num nível tão agregado, que torna-se difícil

alocar a responsabilidade individual às variações.

Além disso, a otimização de varianças isoladas pode levar à execução de

atividades contraproducentes para a empresa. Assim, por exemplo, a

maximização de uma variança de preço favorável pode incentivar a compra de

insumos baratos que, posteriormente, podem incrementar os custos de

fabricação, devido a problemas de qualidade nas matérias-primas.

Outro exemplo seria a capacidade ociosa de máquinas que, nos sistemas de

custo-padrão, é considerada como uma variança desfavorável. Isto incentiva a

utilização da capacidade total da máquina, com a conseqüente geração de

estoques excessivos de produtos acabados.

Finalmente, os autores colocam que o estabelecimento de padrões pode entrar

em conflito com a noção de melhoria contínua. Assim, se estes não fossem

corretamente estabelecidos, teriam o efeito de criar normas, ao invés de

incentivar o aprimoramento contínuo.

85 SHANK, John & GOUINDARAJAN, Vijay, Strategic Cost Mangement, The Free Press, New York,
1993.
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Berllner & Brimsom 86 colocam outras limitações das medidas tradicionais de

desempenho. Eles citam o caso de as empresas incrementarem o número de

ordens de compra para obterem melhores preços, sem considerar a qualidade e

os prazos de entrega dos fornecedores. Como conseqüência disto, criam-se

estoques excessivos, incrementando-se, portanto, os custos de manutenção.

Por outro lado, a incorporação do fator de refugo no custo-padrão resulta em um

"custo inchado" que incentiva aos supervisores a não avaliarem a eficácia das

operações quando não existam variações.

Os autores colocam que a elaboração de relatórios por centro de custo faz com

que não seja avaliado o desempenho das atividades, perdendo-se, assim,

muitas oportunidades de redução de custos.

Da mesma forma, existe a tendência de elaborar relatórios de mão-de-obra, os

quais incentivam a maximização da utilização deste recurso, embora isto

ocasione a fabricação de produtos não requeridos. Além disso, a preocupação

pela eficiência da mão-de-obra não é tão relevante no contexto atual de

fabricação, dado o incremento considerável do componente overhead com

relação aos custos de mão-de-obra.

Todas estas limitações levam a questionar a utilização dos sistemas tradicionais

de mensuração de desempenho, justificando-se, portanto, o estudo e análise de

uma "nova abordagem de mensuração de desempenho".

86 BERLINER,Callie & BRIMSON,James, Cost Management for Today 's Advanced Manufacturing. The
CAM-I Conceptual Design, Harvard Business Review Press, Boston, 1988.
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4.4. Nova Abordagem de Mensuração de Desempenho

Para a apresentação deste item optou-se por uma revisão por autor, enfocando

a visão global de cada um, de modo a não descaracterizar seu pensamento

teórico.

No entanto, para facilitar a compreensão do leitor, foram elaborados, no fim

deste capítulo, três quadros que sintetizam os aspectos mais relevantes

relativos às características gerais dos SMD, os critérios de desempenho e os

modelos e metodologias pesquisados.

4.4.1. Características Gerais dos SMD

A literatura na área de mensuração de desempenho aborda amplamente o

assunto relacionado às características essenciais dos SMO.

Graddy 87 identifica as seguintes:

1. As medidas de desempenho devem ser determinadas em funcão da

estratégia da empresa, representando o meio pelo qual todos os níveis

gerenciais conhecem o quanto os objetivos corporativos estão sendo

atingidos. Tais medidas devem focalizar nos processos críticos da

organização, permitindo a identificação e correção de problemas de

maneira pro-ativa, além de promover a melhoria contínua dentro da

organização.

Desta forma, quando as empresas mudam suas estratégias, visando se

adaptar às mudanças ocorridas no ambiente de negócios, deverão,

87GRADDY, Michael, Performance Measurement. lmplementing Strategy, Management Accounting,
June 1991, pp. 49-53.
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também, mudar seus sistemas de mensuração de desempenho. Caso

contrário, elas encontrarão grandes dificuldades em focalizar seus

esforços nas ações e iniciativas necessárias para recuperar a

competitividade.

2. As medidas de desempenho devem transcender as estruturas

organizacionais, mostrando a multi-funcionalidade que existe nas

diversas medidas. Considerando que as estratégias corporativas afetam

várias áreas funcionais, é importante mostrar o impacto que tem cada

função nas diversas medidas que a empresa utiliza. Assim, por exemplo,

o desempenho na entrega é afetado pelas funções de compras, produção

e marketing.

3. As medidas de desempenho devem prover um feedback constante a

todos os níveis gerenciais e operacionais da empresa, assegurando que

a visão da alta gerência seja transformada em objetivos e estratégias

para a gerência média e em fatores críticos de sucesso e planos táticos

para os gerentes operacionais.

o processo de mensuração de desempenho inicia-se com a comunicação

top-down das estratégias e dos objetivos e metas. O feedback completa

o processo indicando se as atividades funcionais estão sendo executadas

consistentemente com as estratégias, além de mostrar se os resultados

cumprem as metas especificadas.

Graddy recomenda, portanto, a utilização tanto de medidas de processos

(que guiam os gerentes nas atividades do dia a dia), quanto de

resultados (que registram diretamente o grau de atingimento das metas),

pois ambas provêem um feedback importante para os gerentes da

empresa. Enquanto as medidas de processos fornecem informações dos
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fatores críticos de sucesso e dos planos de ação (tarefas críticas), as

medidas de resultado provêem feedback das metas estratégicas e

objetivos do negócio.

Este raciocínio pode ser expresso graficamente da seguinte forma (figura

9) :

FIGURA 9 - Feedback provido pelos SMD
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Resultados

OBJETIVOS E
METAS

ESTRATÉGICAS

FATORES CRíTICOS
DE SUCESSO

Medidas de
Processos
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(TAREFAS CRíTICAS)

SISTEMAS DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

F
E
E
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Fonte: GRADDY, Michael, Performance Measurement: Implementing Strategy, Management

Accounting, June 1991, pág. 51.

4. As medidas de desempenho devem ser complementadas com o

Benchmarking. No ambiente competitivo de hoje em dia, as empresas

que não comparam seu desempenho com aquele da concorrência correm

o risco de sair do mercado.
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o Benchmarking constitui o passo prévio para o desenvolvimento da

análise GAP. Esta análise começa com uma avaliação da situação atual,

a partir da avaliação das medidas de resultados dos SMD. Depois, a alta

gerência deve determinar suas metas em função do Benchmarking da

concorrência. A diferença entre a situação atual e a situação desejada

constitui o GAP (em português, defasagem).

o próximo passo é a revisão das áreas funcionais com o intuito de

identificar as tarefas críticas que suportam as medidas de resultado.

Desta forma, reduz-se a defasagem que separa a situação atual da

empresa da desejada .

5. Balanceamento das medidas de desempenho entre os aspectos internos

e externos, financeiros e não financeiros, de resultados e de processos.

O desenho de um conjunto de medidas balanceadas propicia um

ambiente que estimula o envolvimento da organização com a melhoria

contínua, dado que os funcionários conhecem qual o impacto de seu

comportamento na implementação da estratégia corporativa da empresa,

além de estimular o trabalho em equipe, através da vinculação das

diversas funções de negócios em cada uma das medidas que a empresa

utiliza.

Segundo Graddy, o papel dos executivos financeiros no desenvolvimento dos

SMD é crucial, por eles terem experiência no desenvolvimento e monitoramento

das medidas financeiras, além de estarem posicionados num nível que lhes

permite identificar os problemas da empresa nas áreas de custos e mensuração

de desempenho. Ele sustenta que as medidas devem estar vinculadas aos

resultados financeiros, a fim de poder obter um indicador da lucratividade futura

da empresa.
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Graddy define o desenho conceitual dos SMD a partir de um gráfico que mostra

a relação top-down na comunicação dos objetivos dentro da empresa e o

feedback bottom-up fornecido pelas medidas de desempenho. Para isto, o SMD

deve ter medidas balanceadas que propiciam a melhoria contínua dentro da

organização.

o gráfico apresentado por ele é o seguinte (figura 10):

FIGURA 10 - Modelo de Graddy

Alta
Gerência
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MEDIDAS DE ~
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Medidas de Desempenho
(Balanceadas)

Gerência
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- Resultado - Processos

- Multifuncionalidade

Melhoria Contínua

Gerência
Técnical
Funcional

Estratégias ..••••1-- Ações ---t~~ Táticas

Fonte: GRADDY, Michael, Performance Measurement: Implementing Strategy, Management

Accounting, June 1991, pág. 53.
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Green, Amenkhienan ~ Johnson 88 sustentam que a implementação das novas

filosofias de manufatura deve ser complementada com novos sistemas de

mensuração de desempenho.

Segundo eles, tal sistema deve ser capaz de mensurar e monitorar o progresso

dos programas de TOe, redução de estoques, redução dos leadtimes e tempo

de lançamento de novos produtos. Igualmente importantes são as medidas de

desempenho na entrega dos produtos e na utilização do espaço físico.

Eles concordam no fato de o sistema ter de incluir algumas medidas não

financeiras e eliminar outras medidas financeiras de curto prazo. O critério a

seguir é o da inclusão das medidas relacionadas com as metas operacionais e

estratégicas da organização e de algumas medidas financeiras relevantes,

principalmente associadas aos estoques.

Sugere-se o estabelecimento de sistemas paralelos para capturar os dados

relevantes e mensurar as atividades produtivas. Um deles seria o chamado

"Cartaz de Excelência na Manufatura" (Manufacturing Excellence Board), que

deve ser colocado no chão-de-fábrica, próximo às células de produção,

mostrando os avanços atingidos em relação às metas pré-estabelecidas.

Schmitthenner 11189 aponta uma série de características que todo SMD deve

ter:

1. Utilizacão de uma linguagem adequada na definição das medidas, além

de expresá-Ias em termos operacionais mais do que em .termos

financeiros.

88GREEN, F. B., AMENKHIENAN, Felix & JOHSON, George, Performance Measures and JfT,
Management Accounting, February 1991, pp. 50-53. .
89SCHM1TIHENNER m, John W., Metrics, Management Accounting, Ma)' 1993, pp. 27-30.
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2. Assegurar que as equipes de trabalho da áre.a produtiva possam

controlar as medidas utilizadas. Assim, por exemplo, se uma equipe

fosse responsável pela manutenção preventiva das máquinas, esta

poderia utilizar como medida de desempenho o tempo que uma máquina

leva em voltar a operar quando há uma parada (DoVlm-time).

3. Assegurar que as melhorias registradas nas medidas conduzam· a

melhorias na lucratividade da empresa. Segundo o autor, a meta da

empresa deve ser "fazer dinheiro". Portanto, a empresa deve enfocar

aquelas medidas que indicam como está sendo afetada a "geração de

dinheiro" da empresa. Esta última depende não apenas de uma redução

nos custos, mas também do melhor atendimento aos clientes e da

qualidade oferecida pela empresa.

4. As medidas devem ser apresentadas graficamente, já que isto facilita o

entendimento e visualização das mesmas.

-
5. A informacão deve ser fornecida no prazo requerido. Assim, por

exemplo, os gráficos correspondentes a uma semana em particular, não

devem ser divulgados após o primeiro dia útil da próxima semana, com

exceção daqueles dados que só estejam disponíveis mensalmente.

6. Devem ser utilizados os dados disponíveis nos sistemas de informação

existentes na empresa. Mesmo quando os dados estejam armazenados

em arquivos de mainframes, existem mecanismos para converté-Ios no

formato requerido para as planilhas eletrônicas, facilitando-se, assim, a .

manipulação dos dados.
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7. Verificar quais são as informações consideradas chave para a área de

manufatura. Assim, faz-se necessário vincular tais medidas às

prioridades estratégicas de manufatura.

8. As medidas devem fornecer uma visão "macro" do negócio, centrando-se

no desempenho global das divisões e nas inter-relações entre as

diversas áreas, ao invés de nos resultados específicos de cada

departamento.

Ele conclui afirmando que a construção de um SMO adeqüado às necessidades

da organização exige, principalmente, a identificação dos requerimentos

específicos da área de manufatura e a utilização apropriada dos dados já

disponíveis.

Sellenheim 00 considera as seguintes características essenciais para os SMO

das empresas manufatureiras:

- estar orientados para os requerimentos do cliente interno (usuário do

sistema);

- sustentar a estratégia de manufatura da empresa e os fatores críticos de

sucesso identificados pela empresa;

- flexibilidade, para permitir que o SMO se adapte às mudanças;

- simplicidade e facilidade de uso;

- inclusão de medidas financeiras e não-financeiras;

- prover um reforço positivo, e

- ser desenhados para suportar o objetivo de melhoria contínua ou kaizendas

empresas MCM, mostrando como se está desempenhando a organização e

quais são as áreas que precisam ser revistas.

90 SELLENHEIM, Michael, J. 1. Case Company: Performance Measurement, Management Accounting,
September 1991, pp. 50-53.
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Maskell 91 coloca que, apesar de as novas medidas de desempenho utilizadas

pelas empresas MCM variarem em função das suas necessidades, elas devem

ter algumas características comuns, quais sejam:

1. As medidas estão diretamente relacionadas à estratégia de manufatura.

A relação entre estratégia e medidas deve ser direta, pois só assim será

possível conhecer até que ponto estão sendo atingidas as metas.

Igualmente, é importante considerar que as pessoas geralmente se

concentram naquilo que está sendo medido.

2. Medidas não-financeiras. As medidas financeiras são e continuarão

sendo importantes para os relatórios externos, mas não para o controle

das operações diárias de manufatura e distribuição. Por exemplo, uma

planta que quer reduzir seus estoques de produtos em processo e

aumentar a flexibilidade de produção, muito provavelmente implementará

um programa que reduza os tempos de setup, para poder diminuir os

lotes de produção. Uma medida apropriada para ajudar a controlar esta

tarefa é um relatório com os tempos de setup por centro de custo, e não

um relatório financeiro tradicional com o valor dos estoques de produtos

em processo e os custos da mão-de-obra dos funcionários que trabalham

no setup das máquinas.

3. Variabilidade das medidas nas diversas localidades. No enfoque MCM, a

implementação das mudanças pode variar consideravelmente nas

distintas localidades. Portanto, as medidas de desempenho também

devem se diferenciar em função das prioridades de implementação das

mesmas.

91 MASKELL, Brian, Performance Measuremente for World Class Manufacturing, Productivity
Press, Cambridge, Massachusetts, 1991.
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Isto pode ser visto com grande preocupação pelos gerentes tradicionais,

pois um dos grandes princípios da contabilidade é o da uniformidade dos

relatórios financeiros, a fim de poder fazer comparativos inter-plantas. No

entanto, as empresas MCM-sacrificam a uniformidade da informação para

obter maior relevância.

4. As medidas mudam no tempo. As medidas de desempenho devem ser

flexíveis, pois as necessidades e prioridades podem mudar no tempo.

Quando isto ocorre, faz-se necessário rever quais são as novas medidas

a serem implementadas.

5. Simplicidade e facilidade de uso. Para que as pessoas fiquem motivadas

pelos relatórios de desempenho, as medidas nestes utilizadas devem ser

simples e fáceis de entender, mostrando, assim, a relevância das

atividades das pessoas para atingir os objetivos de manufatura da

empresa.

Existe a tendência de construir índices complexos que incorporam todos

os aspectos associados à medição de um elemento em particular.

Porém, estes índices não têm um significado tangível. Para poder

analisar as mudanças nos valores destes índices, é preciso conhecer

como este foi construido e para que finalidade. O resultado, geralmente,

é de confusão e de falta de compreensão do que está realmente

acontecendo com a medida em questão. Portanto, sugere-se a medição

direta dos diversos elementos, assim como a divulgação imediata dos

mesmos.

6. Novas medidas oferecem um feedback rápido. Para tal, utilizam-se

métodos diretos de visualização imediata, tais como gráficos, tabelas,

sinais visuais ou cartazes localizados em lugares próximos aos postos de
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trabalho. Estes métodos são motivadores por permitirem ao pessoal do
,

chão-da-fábrica o monitoramento de seu próprio desempenho, já que os
.:

resultados estão à disposicão de todas as pessoas.

Os sinais visuais são muito úteis quando a informação medida é simples.

Assim, luzes coloridas podem ser utilizadas para indicar se uma máquina

ou célula-de-trabalho está atingindo os padrões de qualidade pré-

estabelecidos. Desta forma, uma luz verde indicaria que tudo está indo

bem, uma amarela que está acontecendo algum e uma vermelha que a

linha está parada por ter acontecido um desvío de qualidade.

Para divulgar os problemas de qualidade é utilizada uma técnica que

exige escrever quais as causas dos problemas de qualidade num cartaz

localizado na célula-de-trabalho específica. Esta informação é

posteriormente utilizada para analisar os problemas, determinar as

causas mais frequentes e desenvolver planos para prever tais problemas

no futuro.

7. São definidas para incentivar. ao invés de monitorar. o processo de

melhoria contínua. As novas medidas de desempenho focalizam os

aspectos positivos dos processos manufatureiros, ao invés dos negativos.

Assim, é melhor expressar a eficiência produtiva em função da taxa de

produtos aceitos e não dos rejeitados; é mais apropriado mostrar a taxa

de pedidos entregues no prazo e não os pedidos atrasados.

Desta forma, todas as pessoas concentram-se em melhorar seu

desempenho. Do ponto de vista psicológico, os indivíduos ficam mais

motivados vendo os resultados como melhorias nas medidas do que

como uma redução na quantidade de erros. Isso tudo faz com que as
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pessoas se sent rn est4muladasa ser inovativas, a resolver os problemas

e a não ser simp~es09~ervadores dos problemas.
É.',''l 'L--~'

Considerando as características ideais dos SMD apontadas pelos diversos

autores, conclui-se que todos destacam a necessidade iminente de incorporar

medidas não-financeiras nestes sistemas. Igualmente, ressalta-se a

importância de as medidas estarem diretamente ligadas às estratégias de

manufatura da empresa.

Por outro lado, cita-se a relevância da evolução da tecnologia de informação

para facilitar a implementação dos SMD e a necessidade de incorporar o

conceito de Benchmarking para atingir os padrões de classe mundial das

empresas MCM.

Menciona-se, também, a necessidade de utilizar os SMD como ferramenta para

a troca de informações entre os diversos níveis organizacionais (feedback),

destacando a preferência pela utilização de medidas simples, a serem

divulgadas graficamente, visando a melhor visualização e compreensão das

mesmas.

Por último, ressalta-se a necessidade de estes sistemas serem flexíveis, para

permitir a adaptação dos mesmos às mudanças ocorridas no ambiente de

negócios. Da mesma forma, menciona-se a possibilidade de as medidas

mudarem nas diversas localidades, em função das suas prioridades específicas.
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4.4.2. Critérios de oé,empenhO

\',-,.
Dentro da literatura pesquisada para esta dissertação, identificaram-se vários

autores que tratam o assunto relacionado com os principais critérios de

desempenho a serem adotados pelas empresas que vão na direção de classe

mundial.

Gooch, George & Montgomery 92 estabeleceram como fundamental a

utilização dos seguintes parâmetros:

rotação de estoques

- tempo do ciclo de manufatura

- custo do produto

- taxa de crescimento

- participação de mercado

- retorno sobre o investimento

o estudo CMS-CAM-I 93 relaciona os seguintes critérios de desempenho para as

empresas de manufatura avançada:

- leadtime

- custo e tempo - sem agregação de valor - versus o valor agregado total

- aderência ao schedulle (programação diária de produção)

- qualidade do produto

- mudanças nas estratégias/planos

- horas de equipamento por componente

- confiabilidade dos equipamentos

92 GOOCH, James, GEORGE, Michael & MONTGOMERY, Douglas, American Can Compete, Dallas,
TX: The Institute ofBusiness Technology, 1987.
93 BERLINER,Callie & BRIMSON,James, Cost .Management for Today 's Advanced .Manufacturing. The
CA.M-I Conceptual Design, Harvard Business Review Press, Boston, 1988.
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- tempo do ciclo produtivo

- envolvimento do trabalhador com a ampla gestão

- apoio à solução de problemas

- exatidão das previsões

Sticler 94 sugere seis critérios para as empresas de manufatura de classe

mundial:

- tempo de ciclo de manufatura por produto

- rotação de estoque por produto

- tempos de setup dos equipamentos

- produção/produtividade por produto e por pessoa

- material rejeitado por problemas de qualidade

- sugestões para aprimoramento por produto, por dia e por pessoa

Silva 95 considera os seguintes critérios de desempenho para as empresas

MCM:

1. Custo: sacrifício de valor; parcela de ativos e outros recursos (talentos

humanos) adquiridos, a ser utilizados para a geração de produtos a

serem vendidos para a obtenção de receitas associdas à manufatura do

produto.

2. Qualidade: em função das oito dimensões de qualidade definidas por

Garvin 96 : capacidade de prestação de serviços, desempenho, atributos,

94 STICLER, Michael 1., Going for lhe Globe: Part 111. Performance Measurement, Production and
Inventory Management Review, December 1989, pp. 40-42.
95 SlL VA, Paulo Roberto, Mensuração de Desempenho Estratégico e Operacional na Excelência de
Manufatura de Classe Mundial, Tese apresentada ao Departamento de Contabilidade e Atuária da
FEAlUSP para a obtenção do titulo de Doutor, São Paulo, 1993.
96 GARVIN, David, What Does Product Quality Real/y Mean", Sloan Mangement Review, Fall 1984, pp.
25-43.
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confiabilidade, conformidade, durabilidade, estética e qualidade

observável.

3. Período de processamento : tempo necessário para uma empresa de

manufatura fabricar um produto, considerando o desenho, aquisição de

material, tempo de manufatura e distribuição dos produtos.

4. Entrega: transferência física ou jurídica de um pedido do fornecedor para

o cliente.

5. Flexibilidade de Processo/Produto: grau segundo o qual uma empresa

pode fazer ajustes aos processos e/ou produtos existentes, a fim de

atender às necessidades efetivas ou percebidas do mercado.

6. Inovação de Processo/Produto: grau em que a organização pode

desenvolver novos processos e/ou produtos, a fim de atender às

necessidades efetivas ou percebidas do mercado.

7. Serviço de Campo: prestação e manutenção de serviços, por parte do

fornecedor, de produtos que se situam fora da esfera do local de

estabelecimento do fabricante ou do fornecedor.

o autor coloca que estes critérios de desempenho são designados "objetivos

estratégicos", quando demonstram um vínculo direto com a estratégia de

manufatura da empresa.

Sellenheim 97 propõe os seguintes critérios:

97 SELLENHEIM, Míchael, Performance Measurement, Management Accounting, September 1991, pp.
50 - 53.
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- qualidade

- entrega

- tempo dos processos produtivos

- flexibilidade

- custo

o autor cita, para cada um deste critérios, uma série de medidas de

desempenho, como mostra o quadro 1.

QUADRO 1 - Critérios e Medidas de Desempenho (Sellenheim)

CRITÉRIOS MEDIDAS

Qualidade Feedback dos clientes; número de reclamações; taxa diária de

produtos sem defeito; controle de estoques (matérias-primas; produtos

em processo; produtos acabados).

Entrega Número de programações de produção; taxa de entrega; controle das

entregas dos fornecedores.

Tempo dos Processos Tempo de setup; downtime; tempo de transporte dos materiais; tempo

Produtivos do ciclo produtivo (troughput time).

Flexibilidade Número de mudanças de engenharia; média dos níveis da lista-de-

materiais (bill-of-materials).

Custos Custo das matérias-primas; custo de conversão; custo das atividades

que agregam ou não valor.

Fonte: SELLENHEIM, Michael, Performance Measurement, Management Accounting,
September 1991, pp. 53.
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McNair, Lynch & Cross 98 citam três critérios relevantes para mensurar o

desempenho ao nível operacional do negócio:

- Satisfação do cliente: cumprimento das expectativas do cliente.

- Flexibilidade: capacidade de resposta do negócio às exigências do mercado.

- Produtividade: gerenciamento dos recursos e atividades para atender as

necessidades dos clientes.

A mensuração destes três critérios se sustenta em medidas a nível

departamental em quatro áreas específicas:

- Qualidade

- Entrega

- Tempo do ciclo produtivo

- Nível de desperdícios

As duas primeiras estão diretamente relacionadas com o cliente, representando

a eficácia do negócio (visão externa). As outras duas mensuram a eficiência

das operações (visão interna).

Os autores apresentam a seguinte pirâmide de desempenho (figura 11):

98 McNAIR. C. 1., LYNCH, Richard & CROSS, Kelvin, Do financiai and non-financial measures have to
agree? , Management Accounting, November 1990, pp. 28-36.
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FIGURA 11 - Pirâmide de Desempenho

Financeiro Unidades de Negócios

Satisfação
do

Cliente

Flexibilidade
Áreas Operacionais do

Negócio

f----r---1---r---l..--r----4··································

Entrega

Tempo do
Ciclo

Produtivo

Nível de
Desperdícios DepartamentosQualidade

L-..,...- -1- -+ --L. ---l .

EFICÁCIA EXTERNA EFICIÊNCIA

Fonte: McNAIR C. 1.. LINCR Ríchard & CROSS, Kelvin, Do financial and non-financial
measures have to agree?, Management Accounting, November 1990. pág. 30.

Por último, Maskell 99 cita os seguintes critérios de desempenho para as

empresas de manufatura de classe mundial:

1. Processo de Distribuicão. Este critério inclui uma série de áreas, a saber:

1.1. Desempenho dos fornecedores.

1.2. Aderência à programação de produção.

99 MASKELL, Brian, Performance Measuremente for World Class .Manufacturing, Productivity
Press, Cambridge, Massachusetts, 1991.
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1.3. Programação e controle dos pedidos.

1.4. Nível de serviço ao cliente.

1.5. Análise das vendas perdidas.

No que diz respeito ao desempenho dos fornecedores, estes devem ser

avaliados tanto na pontualidade na entrega quanto na qualidade dos

seus produtos. É importante mostrar se o desempenho dos mesmos tem

mudado no tempo, se é consistente para diferentes localidades e

produtos, se existe uma relação entre as entregas atrassadas e as

quantidades requeridas, entre outras coisas.

A aderência à programação de produção deve ser encarada no contexto

global de implementação das técnicas JIT, fazendo com que a

responsabilidade da programação detalhada de produção seja dos

operários no chão-de-fábrica. Isto gera um maior comprometimento dos

mesmos com a programação e aumenta as chances de que esta seja

efetivamente realizada.

Assim sendo, recomenda-se a elaboração de gráficos que mostrem as

tendências observadas nas programações e suas respectivas

porcentagens de aderência.

A eficácia do planejamento de produção também pode ser mensurada em

função do número de mudanças feitas nas ordens de compra, de serviço

e nos pedidos. Se este número for grande, além do desperdício

associado ao reprocessamento de informações, existirão altos níveis de

estoques e muitos pedidos incompletos.

Quanto ao nível de serviço aos clientes, existem métodos quantitativos e

qualitativos para sua mensuração. Enquanto os primeiros comparam o
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número de pedidos colocados pelos clientes com os que foram

efetivamente entregues, os segundos centram-se na percepção dos

clientes do serviço oferecido pela empresa.

Uma forma adeqüada de medir o nível de serviço é registrar o número de

pedidos entregues completos e na data pré-estabelecida. Neste caso, os

pedidos somente serão entregues quando a quantidade total dos itens,

para todas as linhas do pedido, estiver disponível. É importante, também,

medir o número de reclamações recebidas por dia, por produto.

A utilização de métodos quantitativos deve ser complementada por

técnicas qualitativas que mostrem a percepção do cliente do serviço da

empresa. O acompanhamento das opiniões dos clientes pode ser feita

através de um questionário simples, aplicado com alta freqüência, ou

diretamente por telefone. Esta pesquisa não só oferece uma boa idéia da

percepção dos clientes, mas permite, também, obter informações dos

aspectos que os clientes consideram críticos no processo de distribuição.

Um último aspecto a ser considerado diz respeito à análise das vendas

perdidas. Algumas empresas supõem que quando são feitas entregas

parciais de pedidos, as quantidades faltantes não serão entregues no

futuro. Isto permite estimar as vendas perdidas, caso a empresa não

trabalhe com o sistema de Backorders 100.

Outro método que pode ser utilizado é a comparação das quotas de

vendas dos clientes potenciais com os pedidos efetivamente colocados

pelos vendedores nesses clientes.

100 o sistema de Backorders gera automaticamente um pedido pelas quantidades faltantes das entregas
parciais. Neste caso, os clientes estão cientes de que não precissamcolocar as quantidades faltantes no
próximo pedido.
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2. Tempos dos processos produtivos. Este critério é fundamental para as

empresas MCM, pois ciclos produtivos longos refletem processos

produtivos com alto grau de atividades que não agregam valor.

Para diminuir o tempo do ciclo produtivo é preciso reduzir o tamanho dos

lotes de produção e sincronizar o processo de planejamento e controle da

produção.

Isto requer que o chão-de-fábrica seja organizado de tal forma que as

células-de-trabalho fabriquem só os componentes e produtos requeridos

para uma determinada data. A sincronização inclui, também, a análise da

carga de trabalho de cada célula, de forma a evitar a ocorrência de

gargalos na produção.

As empresas MCM podem utilizar rotinas de engenharia para o cálculo do

tempo dos ciclos produtivos. Isto porque os esforços realizados para

aprimorar os processos produtivos e diminuir os tempos de setup

requerem que a informação destas rotinas seja apurada.

Outra medida importante é a relação D/P, sendo D o Delivery Leadtime e

P o Production Leadtime. Se D for maior do que P, a empresa terá

condições de produzir em função dos pedidos. Caso contrário, deverá

manter estoques para atender as necessidades dos clientes.

Devem ser apurados, também, os tempos de setup, downtime (tempo que

demora uma máquina em voltar a operar quando estiver parada) e o

tempo de movimentação de materiais. Este último deve ser reduzido ao

mínimo, por ser uma atividade que não agrega valor.
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3. Flexibilidade da produção. Este critério inclui três aspectos críticos:

3.1. Mudanças no mix de produtos

3.2. Mudanças no volume de produção

3.3. Lançamentos de novos produtos

As mudanças no mix de produtos são necessárias para atender as

necessidades dos clientes. Num ambiente JIT, as empresas realizam

freqüentemente entregas pequenas, fazendo com que o mix de produtos

de cada dia seja determinado com pouca antecedência.

As alterações nos volumes de produção exigem, por um lado, que as

máquinas estejam capacitadas para fabricar diversos produtos; por outro

lado, os operários devem estar treinados para poder desempenhar

múltiplas tarefas.

Quanto aos lançamentos, devem ser consideradas melhorias de produtos

existentes e introdução de novos produtos. A mensuração do grau de

inovação da fábrica pode ser feita através da velocidade de introdução de

novos produtos (time-to-market) ou do número de lançamentos num

período específico.

Para atingir flexibilidade na produção faz-se necessário considerar vários

aspectos da Excelência de Manufatura: redução dos tempos dos ciclos

produtivos, redução do tamanho dos lotes de produção, polivalência dos

funcionários, diminuição do número de componentes por produto,

utilização de processos produtivos comuns na fabricação dos diversos

produtos e lançamento de novos produtos.
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Assim, por exemplo, quanto menor o número de componentes por

produto (ou maior o número de processos produtivos comuns), maior será

a flexibilidade da fábrica.

4. Qualidade. Este critério não se restringe apenas à rejeição dos produtos

defeituosos; inclui, também, a avaliação sistemática das causas dos

defeitos, a fim de eliminar os problemas de qualidade.

Melhorar a qualidade não significa aumentar o número de inspeções. O

objetivo é monitorar os processos produtivos para reduzir suas variações

e garantir que os produtos sejam fabricados com zero defeitos no prazo

pré-estabelecido.

O controle estatístico de processos (SCP) é uma técnica que permite

identificar, medir e reduzir as variações dos processos produtivos.

Por outro lado, para garantir a qualidade dos produtos, faz-se necessário

que todas as máquinas estejam em boas condições, o que implica na

implementação de um bom programa de manutenção preventiva.

5. Aspectos Comportamentais. Além dos critérios relativos aos processos

de manufatura e distribuição, Maskell considera importante incluir o

critério referente aos aspectos comportamentais.

O tratamento dado aos indivíduos nestas empresas varia

significativamente com relação ao oferecido no enfoque tradicional. Os

funcionários têm maior grau de responsabilidade e autoridade,

permitindo-lhes implementar programas de melhoria contínua em seus

postos de trabalho.
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Assim sendo, a educação é encarada como uma atividade prioritária que

permite aos membros da organização terem a capacidade e as

ferramentas necessárias para aprimorar continuamente seu desempenho.

Medir aspectos intangíveis, como por exemplo o moral das pessoas, é

sempre mais difícil. No entanto, existem alguns indicadores tradicionais

que podem ser utilizados para sua mensuração: índice de rotatividade, de

absenteismo, de pontualidade, número de dias não-produtivos, entre

outros.

Neste sentido, a introdução das técnicas MCM deve levar, a longo prazo,

a uma diminuição da taxa de rotatividade, já que as pessoas se sentem

mais envolvidas e comprometidas com seu trabalho.

Existem outras medidas orientadas a conhecer o grau de envolvimento

das pessoas com a organização. Dentre as mais importantes, podem ser

citadas: o grau de participação voluntária nos Círculos de qualidade, o

número de sugestões de melhoria por funcionário, a quantidade de

sugestões efetivamente implementadas por empregado, o nível de

preocupação da empresa em ministrar um treinamento compatível com as

necessidades dos funcionários.

Convém destacar que, a pesar de os aspectos comportamentais serem

mais difíceis de mensurar, eles representam um dos fatores críticos de

sucesso de toda organização. Portanto,investir recursos para o

aprimoramento dos sistemas que os mensuram deve ser uma alta

prioridade das empresas MCM.
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4.4.3. Modelos e metodologias para o desenho e implementação dos SMD

4.4.3.1. Modelo Conceitual CMS proposto pelo CAM-I

o desenho conceitual do CMS proposto pelo CAM-I afirma que a mensuração e

o monitoramento do desempenho exigem uma abordagem estruturada. O

estudo proporciona uma hierarquia para os SMD, que assegura que as medidas

utilizadas atendam os objetivos da empresa e se adaptem às necessidades do

negócio (figura 12):

FIGURA 12 - Hierarquia dos SMD

MERCADO

NEGÓCIO

FÁBRICA

CHÃO-DE FÁBRICA

OBJETIVOS

Determinar a posição
competitiva

Determinar resultados
do negócio e executar
planos estratégicos e
operacionais

Determinar o desempen-
nho da fábrica. Atender
às necessidades dos
clientes

Controlar os direciona-
dores de custos

Fonte: BERLlNER, Callie & BRIMSON, James, Cost Management for Today's Advanced Manufacturing. The CAM-I
Conceptual Design, Harvard Business Review Press, Boston Massachusetts, 1968, pág. 162
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o propósito do SMD, a nível de mercado, é a determinação da posição

competitiva da empresa. A mensuração de desempenho nesse nível enfoca a

qualidade, o serviço e os custos do ciclo-de-vida dos produtos 101.

A nível de negócios, o SMD é concebido como um meio para avaliar os

resultados do negócio e prestar assistência quanto à execução dos planos

estratégicos e operacionais. São incluidas medidas como participação de

mercado, crescimento de vendas, receita líquida, entre outras.

A nível de fábrica, o SMD tem a função básica de avaliar o desempenho na

manufatura e atender às especificações dos clientes. A mensuração inclui

critérios como custos, qualidade, entrega, produtividade e leadtime.

o último nível dos SMD envolve o processo de manufatura. O objetivo é

controlar os direcionadores de custos nas áreas de oonversão, qualidade,

entrega, estoques e tempo dos ciclos produtivos. Estes direcionadores

explicam as causas dos custos, permitindo identificar as atividades que

agregam ou não valor, no âmbito dos centros de atividades. Assim, o SMD

neste nível é esquematizado para ajudar à empresa na redução do nível de

atividades sem agregação de valor.

O modelo conceitual para a mensuração de desempenho proposto pelo CAM-Ié

mostrado na figura 13.

101 o custo do ciclo-de-vida dos produtos inclui o custo de todas as atividades incorridas durante sua vida
útil, desde seu desenvolvimento até sua saída do mercado.
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FIGURA 13 - Modelo Conceitual proposto pelo CAM-I

Posição Competitiva
r---- ~ __ ~ M.E.RCAOO .

r--------l..-----. N.E.G.ÓÇ~O .
Resultados do Negócio

Fatores Críticos de Sucesso

Manufatura

Desempenho da Fábrica

,-- __ ----1. --, CHÃO ..o.E. ..fAeRICA .
Centro de Atividades que
Agregam Valor (C.A.A.V.)

SISTEMA
Volume / Mix
Design
Mudanças

FISICAS
Lay-out
Up-time
Defeitos
Set-up

Agrega
Valor

Não Agrega
Valor

11
Atividades primárias,

operacionais e de suporte.
PESSOAS
Envolvimento
Flexibilidade
Treinamento
Habilidades

Direcionadores Atividades

Leadtime

Estoques

Custo de
Conversão

Qualidade

Desempenho na
Programação de
produção

Horas Mão-de-
Obra

Fonte: BERLlNER & BRIMSON, "cost Management for Today's Advanced Manufacturing.
The CAM-I Conceptual Model", HBS Press, Boston, Massachusetts, 1988, pág 172.
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Segundo os autores, a implementação deste sistema envolve as seguintes

etapas:

1. Desenvolver um sistema hierárquico, que vincule os negócios da

empresa, a fábrica e o chão-de-fábrica.

2. Identificar e quantificar os direcionadores de custos e os indicadores de

desempenho

3. Identificar as atividades que não agregam valor

4. Eliminar as medidas inibidoras

5. Simplificar os processos produtivos para minimizar ou eliminar as

atividades que não agregam valor.

A análise crítica do modelo proposto pelo CAM-I permite afirmar que, embora o

estudo forneça a estrutura conceitual para o entendimento das inter-relações

entre as metas da empresa, a mensuração de desempenho e as atividades

organizacionais, o foco principal permanece dirigido à gestão de custos.

o sistema é definido de forma a capturar os aspectos de custos, qualidade,

entrega e leadtime (medidas internas), sem o exame do impacto sobre o cliente

(medidas externas). Da mesma forma, o modelo não identifica como deve ser a

troca de informações para a conjugação das estratégias, objetivos e atividades

entre os diferentes níveis organizacionais.
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4.4.3.2. Modelo Conceitual dos SMD proposto por Silva

A tese de Silva 102 tenciona complementar o estudo do CMS-CAM-I,

demonstrando como as integrações dos SMD podem ser estruturadas entre os

níveis de fábrica e divisão, quanto aos objetivos estratégicos da empresa.

o pesquisador fez um estudo exploratório dos mecanismos de integração dos

SMD entre a fábrica e divisão, os quais devem ser estruturados para fornecer

apoio aos objetivos estratégicos das organizações MCM 103.

o resultado de seu estudo foi um conjunto de modelos conceituais de SMD que

demonstram as integrações entre os níveis estratégicos e operacional, para os

objetivos estratégicos de custos, qualidade, período de processamento e

entrega 104.

o pesquisador identificou os mecanismos de integração dos SMD a partir de

sua pesquisa empírica. Ele cita, para cada uma das empresas, o mecanismo e

a frequência de integração, como mostra o Quadro 2.

102 SILVA Paulo Roberto. Mensuração de Desempenho Estratégico e Operacional na Excelência de
Manufatura de Classe Mundial, Tese apresentada ao Departamento de Contabilidade e Atuária da
FEAlUSP para a obtenção do título de Doutor, São Paulo, 1993.
103 O estudo exploratório foi realizado em seis empresas manufatureiras, consideradas de classe mundial,
localizadas nos Estados Unidos. Embora o trabalho não contemple o rigor estatístico necessário para a
construção de um modelo formal, considerou-se que as idéias contidas no mesmo são interessantes,
justificando-se, assim. sua incorporação nesta dissertação.
104 O autor também cita, como resultado de seu estudo, um conjunto de "Generalizações Analíticas".
Estas não foram incluídas neste trabalho por considerar-se que o termo por ele utilizado não é apropriado.
Assim, um estudo analítico implica na avaliação detalhada de cada caso particular. Posteriormente, a
partir da análise de múltiplos casos particulares, podem ser feitas "Generalizações".
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QUADRO 2 - Mecanismos de Integração dos SMD

Mecanismo de Motorola Admirai America OTR Eaton GMC Caterpillar
Integração

Reuniões Intra-
Organizacionais D,S D,S D,S D,S
IInterfuncionais a D,M D,M M
Nível de Fábrica

Reuniões Intra- T
Organizacionais
IInterfuncionais a M M M M M
Nível de Fábrica/
Divisão

Relatórios
Periódicos S,M M,T M D,M,T M D,S,M
de Desempenho

Demonstração
Visual de Medidas C C C

Cultura Corporativa
Institucional C C C

Reuniões Intra-
Organizacionais
IInterfuncionais a M S,M M M S,M
Nível de Divisão

LEGENDA: D=diário, S=Semanal, M=Mensal,T=Trimestral, C=Contínuo

Fonte: SILVA Paulo Roberto, Mensuração de Desempenho Estratégico e Operacional na Excelência
de Manufatura de Classe Mundial, Tese apresentada ao Departamento de Contabilidade e Atuária da

FEAlUSP para a obtenção do título de Doutor, São Paulo, 1993, pág. 169

o autor coloca que as integrações dos SMD entre os níveis de fábrica e divisão

são efetivados a partir da utilização de mecanismos formalizados como a

institucionalização da cultura corporativa, a demonstração visual das medidas,

as reuniões formais inter-funcionais e intra-organizacionais a nível de fábrica,

divisão ou ambos e, por último, de relatórios periódicos de desempenho.
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No que diz respeito à cultura corporativa, o termo é utilizado para descrever as

regras, normas e expectativas da organização em relação ao comportamento

dos seus membros.

Desta forma, quando as empresas experimentam pressões externas e internas

que possam desviá-Ias de seus princípios básicos, a cultura corporativa

proporciona um conjunto de valores comuns que orientam as decisões e ações

por elas tomadas.

Portanto, a cultura corporativa pode ser usada como uma força propulsora para

a concretização de integrações dos SMD, desde que existam processos que

ajudem a institucionalizar a cultura.

A título de ilustração, o pesquisador cita alguns exemplos que sustentam esta

afirmação:

1. GMC Powertrain adotou a filosofia de Gestão de Qualidade Total para

institucionalizar a cultura de melhoria contínua em toda a organização.

As fábricas e divisões foram aptas a desenvolver sistemas de

mensuração de desempenho consistentes com os objetivos de

aprimoramento contínuo considerados de maior importância estratégica.

2. Admirai desenvolveu o conceito de "otimização global" para a unidade

estratégica de negócios Divisão Refrigeradores Domésticos. Este

conceito é composto dos seguintes elementos:

2.1. Desenvolvimento de regulamentos funcionais que apoiem a,s

táticas e estratégias da unidade de negócio.

2.2. Critérios de sucesso orientados por objetivos funcionais orientados

para fortalecer o desempenho total da UEN.
I
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2.3. Medidas de desempenho que permitam o monitoramento,

planejamento e controle de resultados relativos a objetivos.

2.4. Módulos educacionais que proporcionem a compreensão

organizacional global das filosofias de negócio e dos objetivos

para todos os funcionários.

A intenção desse processo é desenvolver uma cultura orientada para

estimular uma mentalidade de força de trabalho, que se focalize em torno

do alcance de objetivos globais da empresa, no âmbito de cada área

funcional.

Quanto às demonstrações visuais de medidas de desempenho, a maior

utilização deste mecanismo ocorreu na Admirai, permitindo a "gestão visual" e

acentuando o foco organizacional sobre aquelas áreas que necessitem de

aprimoramento para uma concretização bem sucedida de objetivos estratégicos.

As reuniões formais intra-organizacionais a nível de fábrica, no caso da GMC

Powertrain propiciaram um foro de avaliação do desempenho atual dos objetivos

estabelecidos, com o desenvolvimento de planos de ação corretiva.

As reuniões intra-organizacionais divisionais foram utilizadas para monitorar as

tendências de desempenho e para desenvolver estratégias de aprimoramento a

longo prazo. As reuniões semanais e mensais centraram-se na análise dos

dados de desempenho, visando determinar os mecanismos que facilitem a

descoberta das origens dos problemas e sua eventual eliminação.

Todos os exemplos citados acima identificam, explicitamente, mecanismos de

integração dos sistemas de mensuração de desempenho nos diversos níveis

organizacionais.
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Assim, o trabalho de Silva apresenta uma série de dados numa área onde

existem poucos trabalhos de pesquisa empírica, representando, portanto, uma

contribuição importante para os pesquisadores na área de mensuração de

desempenho e gestão de manufatura.
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4.4.3.3. Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)

Os autores deste modelo definem-no como um conjunto de medidas que dão

uma visão rápida e abrangente do negócio para a alta gerência.

Trata-se de um modelo balanceado, já que inclui tanto medidas financeiras, que

indicam o resultado das ações já tomadas, quanto medidas operacionais que

permitem avaliar o desempenho financeiro futuro da organização (satisfação do

cliente, capacidade de inovação e aprendizagem da organização e eficiência

dos processos internos).

O Balanced Scorecard permite visualizar o negócio de quatro perspectivas

diferentes:

- Perspectiva do Cliente (como o cliente vê a organização?)

- Perspectiva Interna (quais os aspectos a serem melhorados dentro da

organização?)

Perspectiva de inovação e aprendizagem (a empresa pode continuar

melhorando e criando valor?)

- Perspectiva financeira (como os acionistas vêem a empresa?)

Embora o modelo forneça informação das quatro perspectivas, limita-se o

número de medidas a serem utilizadas em cada categoria para evitar a

sobrecarga de informações dos gerentes.

A metodologia possibilita a inclusão de elementos diversos da agenda

competitiva da empresa (tornar-se orientada ao cliente, melhorar a qualidade,

reduzir o tempo de lançamentos de novos produtos, entre outros), num único

relatório gerencial.
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o Balanced Scorecard atúa em favor da otimização de recursos. Assim, ao

considerar todas as medidas operacionais simultaneamente, permite identificar

áreas que, embora estejam obtendo melhorias, estão repercutindo

negativamente no desempenho de outras áreas.

o foco do modelo é na visão estratégica da empresa e não no controle interno

da organização. Uma vez definidas as metas para cada.perspectiva, deverão

ser tomadas as ações necessárias para atingi-Ias. Os gerentes apenas devem

indicar os resultados esperados, mas não como os funcionários devem agir para

consegui-los.

O modelo permite identificar as áreas que requerem os maiores recursos da

empresa, além de servir como mecanismo para identificar e comunicar as

prioridades para os gerentes, investidores, funcionários e clientes. A princípio,

qualquer pessoa deveria ser capaz de distinguir a estratégia do negócio a partir

deste conjunto de medidas.

Cabe destacar que diferentes situações de mercado, estratégias de produto ou

ambientes competitivos exigem desenhos diferentes do Balanced Scorecard.

Assim, as unidades de negócio devem "customizar" seus sistemas de modo que

estes se adaptem a suas metas, tecnologia e cultura.

O modelo proposto por Kaplan & Norton pode ser expressado graficamente da

seguinte forma (figura 14):
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FIGURA 14 - Balanced Scorecard

Qual é minha visão
do futuro?

Visão da Empresa:

1.Definição das UEN
2. Missão

Para os acionistas: Para os clientes: Com seus processos Com sua habilidade
Se a estratégia tiver de negócio: de crescer e inovar:

sucesso, como a empresa (Perspectiva (Perspectiva
(Perspectiva (Inovação e

se diferenciaria? Financeira) do Cliente)
Intema) Aprendizagem)

+ + + +
Quais são os fatores
críticos de sucesso? ----

+ + + +
Quais são as medidas

críticas?

BALANCEDSCORECARD

Fonte: KAPLAN, Robert & NORTON, David, Putting the Balanced Scorecard to Work, Harvard

Business Review, September-October 1993, pág. 139.

Além de apresentar o modelo, os autores definiram uma metodologia para o

desenvolvimento do Balanced Scorecard 105: Esta constitui um plano de

implementação sistemâtico que, além de guiar na construção do sistema,

incentiva o comprometimento da organização com o mesmo.

105 KAPLAN, Robert & NORTON, David Putting The Balanced Scorecard to Work, Harvard Business
Review, September - October 1993, pp.134 - 147.
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As fases da metodologia são citadas a seguir:

1. Preparação. Consiste na definição das unidades de negócios que vão

precisar de um scorecard a nível gerencial. O critério a seguir nesta

seleção é aquelas unidades que possuam seus próprios clientes, canais

de distribuição, facilidades de produção e medidas de desempenho

financeiro.

2. Entrevistas (Primeira Rodada). Cada um dos gerentes seniors das

unidades de negócio deve receber tanto o material que explica o modelo,

quanto a documentação interna que descreve a visão, missão e

estratégia da empresa.

O facilitador do projeto - consultor externo ou executivo encarregado de

sua coordenação - deve conduzir entrevistas para conhecer a opinião dos

gerentes seniors com relação aos objetivos estratégicos da empresa,

assim como as primeiras sugestões das medidas que devem ser

incluidas.

Serão entrevistados, também, alguns acionistas da empresa, para

conhecer suas expectativas com relação ao desempenho financeiro da

empresa. Da mesma forma, serão entrevistados alguns clientes visando

conhecer o que eles esperam do mercado, no segmento específico da

unidade de negócio.

3. Primeiro Workshop Executivo. A alta gerência da empresa, junto com o

facilitador, reunem-se para conhecer o processo de desenvolvimento do

scorecard. Durante o mesmo, os participantes debatem acerca da

missão e estratégia da empresa, até chegar a um consenso.
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Uma vez que eles concordam neste ponto, a discussão é voltada a

responder a seguinte questão: se a empresa tiver sucesso na definição

de sua visão e na implementa'çãode sua estratégia, como a organização

se diferenciaria para os acionistas, para os clientes, nos seus processos

internos de negócio e na sua capacidade de inovar e aprender?

Tendo respondido a esta questão, o grupo estará em condições de definir

os fatores críticos de sucesso para cada perspectiva, além de uma

proposta preliminar das medidas a serem incluídas.

4. Entrevistas (Segunda Rodada). O facilitador deve consolidar, analisar e

documentar a informação obtida do workshop, para depois entrevistar os

gerentes seniors em relação ao Balanced Scorecard Preliminar definido

pela alta gerência. São abordados, também, assuntos relacionados com

a estratégia de implementação.

5. Segundo Workshop Executivo. Neste caso, o mesmo é dirigido para os

gerentes seniors, seus subordinados e um número considerável de

gerentes de nível médio. Eles se reunem para debater a estratégia e

visão da empresa e o Balanced Scorecard Preliminar. Os participantes

devem comentar as medidas propostas, vincular os programas em

andamento na organização às medidas e começar a desenvolver o plano

de implementação.

No fim do workshop, os participantes devem formular objetivos

específicos para cada medida, incluindo as taxas de melhoria desejadas

para cada uma delas.

6. Terceiro Workshop Executivo. O grupo de gerentes seniors se reune

para chegar a um consenso definitivo dos pontos abordados nos
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workshop anteriores (visão, objetivos estratégicos e medidas

selecionadas). São determinados os targets específicos de cada medida,

e os planos de implementação para atingi-los.

Discute-se, também, qual será o processo de comunicação do Balanced

Scorecard dentro da empresa, como será integrado o modelo à filosofia

gerencial e qual será o sistema de informação que suportará o modelo.

7. Implementação. Uma equipe de trabalho fica responsável pela

implementação do sistema. Eles consideram a vinculação das medidas

aos bancos de dados existentes, a comunicação da utilização do sistema

dentro da organização e analisam a possibilidade de desenvolver um

segundo grupo de medidas para as unidades descentralizadas.

Como resultado deste processo, pode surgir um novo sistema de

informação gerencial (SIG) que permita divulgar tais medidas, provendo

um feedback desde a alta gerência até o chão-de fábrica, onde certas

medidas operacionais específicas poderão ser desenvolvidas.

8. Revisões periódicas. Deverão ser desenvolvidos relatórios gerenciais,

com frequência mensal ou trimestral, para discutir a informação das

medidas com a alta gerência e os gerentes das unidades

descentralizadas. Da mesma forma, as medidas a serem incluídas no

Balanced Scorecard devem ser revisadas anualmente, fazendo parte do

planejamento estratégico da empresa.

Os autores incluem em seus artigos alguns casos práticos que exemplificam o

sucesso de algumas empresas na implementação do modelo. Eles concluem

que o modelo é apropriado para gerenciar o processo de mudanças, já que
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permite identificar facilmente as áreas onde a empresa deve focalizar seus

esforços para atingir as metas estratégicas 106.

106 Por exemplo, a empresa Rockwater, líder mundial na área de engenharia e construção submarina,
implementou o modelo como estratégia de resposta para um setor industrial que estava mudando
radicalmente. A implementação do sistema ajudou à empresa a enfatizar a visão de processos de suas
operações, motivou os funcionários e incorporou o feedback dos clientes em suas operações. Igualmente,
a empresa identificou as áreas chaves a serem mudadas, determinando a necessidade de fazer parcerias
com os clientes chaves. diminuir os incidentes associados com a segurança e melhorar o gerenciamento de
cada fase dos projetos longos (vários anos).
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4.4.3.4. Metodologia de Eccles

o autor 107 propõe uma metodologia 'para o desenho e implementação dos SMD

que consta de cinco fases, a saber:

1. Desenvolvimento de uma nova arquitetura de informação. Esta primeira

fase subdivide-se em três passos:

1.1. Identificação das categorias de informação requeridas para

gerenciar o negócio.

1.2. Esclarecimento dos métodos a serem utilizados para gerar as

informações.

1.3. Definição das regras qu~ regulamentam o fluxo de informação.

o primeiro passo trata da determinação dos dados que a gerência requer

para alcançar a estratégia empresarial. Neste processo de identificação,

a gerência deve definir seu próprio vocabulário, ou seja, os termos

básicos que devem ser conhecidos e entendidos por todos dentro da

empresa.

Mesmo quando a uniformidade não é um pré-requisito dos SMD -

diferentes negócios com estratégias diversas não devem utilizar as

mesmas medidas de mensuração de desempenho - devem ser criados

alguns indicadores críticos comuns às diversas unidades da organização.

o segundo passo na criação da nova arquitetura de informação é a

geração de informação de desempenho. A tarefa de igualar a

importância dos dados financeiros às outras medidas não é fácil.

107ECCLES, Robert, The Performance Measurement Manifesto, Harvard Business Review, January-
February 1991, pp. 131-137. .
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Portanto, devem ser investidos recursos para conseguir que a empresa

valorize estas novas medidas.

Um enfoque que pode ser adotado é designar um executivo sênior de

muita experiência para cada uma das áreas específicas das diversas

medidas. Embora cada um seja responsável por uma área em particular,

todos os gerentes devem trabalhar juntos como uma equipe

multifuncional para garantir que todos dentro da organização conheçam e

utilizem tais medidas.

Outro enfoque, menos utilizado, consiste na criação de uma nova função

responsável por uma medida em particular que, gradativamente, tomará

conta de outras medidas. Assim, por exemplo, o encarregado de registrar

e controlar a satisfação do cliente passaria a tomar conta, também, da

participação do mercado da empresa, do desempenho dos recursos

humanos, e assim por diante.

O último passo na criação da nova arquitetura de informação é

estabelecer as regras que definem o fluxo de informação. Assim, serão

indicados os responsáveis por cada medida, pela geração das

informações, pela análise e avaliação das medidas e, por último, o

responsável por mudar estas regras quando assim o requeiram as

condições.

2. Determinacão do hardware, software e tecnologia de telecomunicacões a

ser implementada pela empresa. Dado que existem múltiplas opções,

unicamente serão consideradas aquelas que se ajustem às necessidades

de informação específicas da empresa. Portanto, a seleção da tecnologia

apropriada deve estar precedida da identificação das necessidades de

informação.
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3. Alinhamento dos incentivos da empresa com o novo sistema de

mensuracão de desempenho. Quando as empresas utilizam os sistemas

de compensação por resultados, geralmente vinculam os pagamentos

dos funcionários a índices financeiros tais como lucratividade e retorno

sobre investimento (ROI).

A maior dificuldade em se ligar os incentivos ao desempenho reside na

deficiência das fórmulas que vinculam ambos aspectos. No caso de

serem muito simples e focalizarem poucas variáveis chave, algum

elemento relevante pode ser ignorado.

Se, pelo contrário, as fórmulas são complexas e levam em consideração

todas as variáveis, as pessoas ficam confusas e começam, simplesmente,

a jogar com os números.

O autor recomenda que os incentivos sejam altamente ligados ao

desempenho, mas que os gerentes os determinem com maior liberdade,

baseando-se para tal tanto na informação quantitativa como na qualitativa

que eles possuam.

4. Alimentar o sistema com fontes externas de informacão. Neste sentido, a

contribuição de associações comerciais e industriais, firmas de

consultoria, empresas de tecnologia de informação e de contabilidade é
-,
\muito importante.

As associações comerciais e industriaisodem facilitar a identificação

das medidas chaves, pesquisar metodoloqies para pôr em funcionamento

tais medidas e fornecer estatísticas comparativas para todos os membros

da associação.

\
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5. Desenhar um processo que garanta a execucão correta das quatro

atividades anteriores. Do ponto de vista organizacional, há duas

decisões críticas a tomar: quem será o líder do processo e quem vai ser

o responsável pelo projeto.

Quanto à primeira, se o líder é o principal executivo da empresa, estaria

garantida a importância simbólica do processo. Entretanto, delegar esta

função para alguém da alta gerência, com maior tempo disponível para

liderar este processo, permitiria uma maior coordenação no

desenvolvimento e execução do projeto.

Mesmo que o processo seja liderado pelo principal executivo da empresa,

seu desenho deve levar em conta a natureza integradora desta tarefa:

pessoas de diferentes áreas, incluindo planejamento estratégico,

engenharia, produção, marketing, vendas, recursos humanos, informática

e finanças, têm uma contribuição a dar.

A outra decisão refere-se à seleção do departamento ou força-tarefa que

efetuará a maior parte do trabalho e coordenará os esforços da empresa

no desenho e implementação dos SMD.

Algumas empresas têm atribuído essa responsabilidade ao departamento

de finanças, visando aproveitar a sua experiência prévia na área de

mensuração de desempenho. Outras preferem responsabilizar outro

departamento, para evitar o viez financeiro na definição das medidas.

A decisão das empresas a esse respeito dependerá de sua história e

cultura e do seu estilo gerencial. Entretanto, todas devem considerar a

necessidade de atacarem os problemas desde uma nova perspectiva,
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além de reconhecerem que, uma vez iniciada a revolução, ela nunca

termina.
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4.4.3.5 Programas Orientados aos Resultados

•Schaffer & Thomson 100 apresentam uma abordagem que contrasta as

vantagens da aplicação de "programas orientados para atividades" com as dos

"programas orientados para resultados".

Embora ambos os programas visem produzir mudanças radicais no

. desempenho das empresas, os primeiros focalizam as mudanças de cultura, o

treinamento a grande escala e os processos de inovação massivos. Os

segundos identificam as melhorias críticas de desempenho e definem metas

incrementais para atingi-Ias rapidamente.

Os autores ressaltam o fato de que muitas empresas adotam programas para

melhorar seu desempenho (Qualidade Total, Benchmarking, Orientação ao

Cliente, entre outros), mas não conseguem obter os benefícios esperados no

desempenho financeiro e operacional da organização.

Desta forma, os executivos acreditam no poder de "programas orientados para

atividades" e aguardam pacientemente por seus resultados a longo prazo.

Confundem meios com fins e processos com resultados, o que gera o problema.

Os autores propõem um enfoque alternativo: os "programas orientados para

resultados", os quais baseiam-se na obtenção de melhorias específicas,

mensuráveis a curto prazo.

Sustentam que as empresas não devem investir simultaneamente em múltiplos

programas de melhoria e processos de inovação, mas priorizá-los

cuidadosamente, a fim de apenas implementar os que as levarão a atingir os

108 SCHAFFER, Robert & THOMSON, Harvey, Successful Change Programs begin with Results,
Harvard Business Review, January-February 1992, pp. 80-89.
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resultados específicos desejados. Assim, ao vincular os programas às metas de

curto prazo, pode ser determinada rapidamente sua eficácia no atingimento dos

resultados (teste empírico dos progràmas).

Outra das vantagens apontadas pelos autores é a motivação dos funcionários,

causada pela obtenção de sucesso em programas de curta duração. Isto lhes

proporciona reforço psicológico, além de aumentar a confiabilidade da gerência

na eficácia dos próximos programas a serem implementados.

Existe, também, um processo de aprendizagem contínua. Utilizando cada

projeto incrementai concluído como uma comprovação das novas formas de

gerenciar e mensurar os resultados, a empresa vai acumulando a experiência

necessária para construir uma base de melhoria do seu desempenho.

Em suma, Schaffer & Thomsom afirmam que, através da vinculação de

estratégias a longo prazo com projetos de melhoria de curto prazo, a gerência

pode viabilizar seu direcionamento estratégico, evitando cair na tentação da

"dança da chuva dos programas orientados às atividades" 100.

109 Segundo os autores, os programas orientados para atividades impactam os resultados financeiros e
operacionais da empresa tanto quanto a "dança da chuva" influencia o clima de uma localidade.
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4.4.4. Outras Considerações

Este item pretende resumir as informações mais relevantes dos aspectos

mencionados anteriormente. Assim, os Quadros 3, 4 e 5 contêm,

respectivamente, informações sobre as características gerais dos SMO, os

principais critérios de desempenho e os modelos e metodologias pesquisados.

No que tange aos Critérios de Desempenho (quadro 4), definiram-se outras

categorias, além das citadas pelos diversos autores, por considerar que tal

reclassificação facilitaria o entendimento do leitor.

Assim, os critérios de rotação de estoques, retorno sobre o investimento,

lucratividade, taxa de crescimento, participação de mercado, entre outros, foram

agrupados como "índices Financeiros".

Da mesma forma, o tempo do ciclo de manufatura, tempo de paradas de

máquinas, tempo de setup, horas de equipamento por componente fabricado, e

assim por diante, foram classificados como "Tempo dos Processos Produtivos".

Na categoria "Aspectos Comportamentais" incorporaram-se, entre outras, as

sugestões para o aprimoramento dos produtos, o apoio à solução de problemas

e o grau de envolvimento dos trabalhadores com a gestão global.

o critério "Flexibilidade" refere-se à capacidade da indústria em responder

rapidamente às mudanças no mix e volume de produção, visando sua

adequação às necessidades dos clientes.
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QUADRO 3

CARACTERíSTICAS GERAIS DOS SMD

CARACTERíSTICAS GERAIS DOS SMD AUTORES

1. As medidas devem estar diretamente relacionadas com a Maskell; Green, Amenkhienan

estratégia de manufatura da empresa. & Johson; Schmitter 111 ;

Sellemheim; Silva.

2. Incorporação de medidas financeiras e não financeiras. Maskell; Green, Amenkhienan

& Johson; Schmitter 111 ;

Sellemheim; Silva.

3. Devem prover um feedback rápido e constante a todos os Maskell; Graddy.

níveis organizacionais.

4. As medidas devem trascender os limites funcionais, Graddy; Schmitter 111.

mostrando uma visão global da empresa, ao invés de

departamental (Multifuncionalidade).

5. Utilização de métodos gráficos de visualização imediata. Maskell; Green, Amenkhienan

& Johson; Schmitter 111; Silva.

6. Utilizar Benchmarking na determinação de padrões. Graddy.

7. Utilização dos dados disponíveis nos sistemas de informação Schmitter 111.

existentes.

8. Simplicidade e facilidade de uso. Maskell; Sellemheim.

9. Flexibilidade na determinação das medidas. Maskell; Sellemheim.

10.Variabilidade das medidas nas diversas localidades. Maskell.

11. Disponibilidade das medidas no prazo requerido. Maskell; Schmitter 111.

12.As medidas devem dar suporte à filosofia de Melhoria Maskell; Sellemheim;

Contínua Schmitter 111.

13.lncorporação de medidas internas e externas; de resultados e Graddy.

de processos.

14.Utilização de uma linguagem adequada e divulgação dos Schmitter 111.

termos adotados dentro da empresa.
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QUADRO 4

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO AUTORES

1. Custos Gooch, George & Montgomery; CMS-CAM-I;

Sellemheim; Silva; Maskell.

2. Qualidade CMS-CAM-I; Sticler; Sellemheim; Silva;

McNair, Lynch & Cross; Maskell.

3. Flexibilidade CMS-CAM-I; Sticler; Sellemheim; Silva;

McNair, Lynch & Cross; Kaplan & Norton;

Maskell.

4. Inovação e Aprendizagem Silva; Kaplan&Norton; Maskell.

5. Tempo dos Processos Produtivos Gooch, George & Montgomery; CMS-CAM-I;

Sticler; Sellemheim; Silva; McNair, Lynch &

Cross; Maskell.

6. Serviço ao Cliente CMS-CAM-I; Sellemheim; Silva; McNair, Lynch

& Cross; Maskell; Kaplan & Norton; Maskell.

7. Indicadores Financeiros Gooch, George & Montgomery; Sticler; Kaplan

& Norton; Maskell.

8. Desempenho dos Fornecedores Maskell.

9. Aderência à Programação de Produção CMS-CAM-I; Maskell.

1O.Aspectos Comporta mentais CMS-CAM-I; Sticler; Maskell.
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QUADROS

MODELOS E METODOLOGIAS PESQUISADOS

MODELO I METODOLOGIA AUTORES

1. Modelo Conceitual do CMS CMS-CAM-I

2. Modelo Conceitual de Integração dos SMD Silva

3. Modelo Balanced ScoredCard Kaplan & Norton

4. Metodologia para a implementação do Kaplan & Norton

Balanced ScoredCard

5. Metodologia para o desenho e implementação Eccles

dos SMD

6. Programas Orientados aos Resultados Schaffer & Thomsom

7. Desenho Conceitual dos SMD Graddy
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4.4.5. Principais Medidas por Critério de Desempenho

,
Neste item citam-se alguns exemplos práticos de medidas de desempenho a

serem utilizadas pelas empresas MCM. Contudo, é importante destacar que

nenhuma empresa utiliza todas elas, pois cada organização deve selecionar

aquelas consideradas chave para monitorar seu desempenho. Caso contrário,

cria-se uma confusão entre as pessoas, obscurecendo-se a direção estratégica

da empresa.

Desta forma, pretende-se, simplesmente, citar vários exemplos de medidas para

os principais critérios de desempenho, de modo a ilustrar o tipo de indicadores a

serem incorporados nos SMD.
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4.4.5.1. Custos

Apesar de as empresas MCM considerarem vários fatores críticos de sucesso

para alcançar a "Excelência na Manufatura", a preocupação pela redução dos

custos continua sendo um fator primordial. Assim, é importante registrar e

monitorar os seguintes elementos de custos:

- custo das atividades que agregam ou não valor;

- custo dos processos críticos da empresa;

- custo dos canais de distribuição;

- custo das matérias primas;

- custo dos produtos acabados.

o cálculo de cada um destes custos é feito a partir da associação das

atividades aos objetivos de interesse da gerência (processos, canais de

distribuição, produtos).

Pode ser calculado, ainda, o custo de introdução de novos produtos, de

diferentes alternativas de desenho dos produtos, de trabalhar com determinados

clientes, entre outros.
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4.4.5.2. Qualidade

Considerando que existem diversas' definições de qualidade, citam-se a seguir

as dimensões adotadas para o caso específico do setor manutaturetron>

- Conformidade: os produtos devem ser manufaturados conforme as

especificações técnicas (dimensões, aparência, configuração do produto,

entre outros).

- Adaptação: as características do produto devem se ajustar a seu uso e

funcionamento.

- Funcionalidade: o produto deve cumprir sua função, conforme seu projeto,

além de atender às necessidades do cliente.

- Confiabilidade: o produto deve funcionar corretamente por um período de

tempo razoável.

- Consistência: todos os produtos devem ter as mesmas propriedades, funções

e se comportar igual.

Nas empresas MCM, a responsabilidade pela qualidade é de todas as pessoas.

Seu aprimoramento exige a melhoria contínua de cada aspecto do processo

produtivo. Desta forma, exige-se a implementação de programas de

manutenção preventiva e de círculos de qualidade, entre outros.

Para mensurar a qualidade dos processos produtivos precisa-se registrar as

variações ocorridas nos mesmos, com o intuito de reduzir ou eliminar tais

variações. Caso a empresa utilize a tecnologia de controle estatístico dos

processos produtivos, esta informação pode ser obtida a partir dos gráficos SPC

( figura 15):

110 Estas dimensões de qualidade para o setor manufatureiro foram tomadas do livro de Brian Maskell,
Performance Measurement for World Class Manufacturing, Productivity Press, Cambridge,
Massachusetts, 1991.

185



Desempenho das Empresas Manufatureiras

FIGURA 15 - Gráficos SPC
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Uma medida do grau de implementação do enfoque de qualidade das empresas

MCM é o número de processos produtivos controlados por SPC. Da mesma

forma, pode ser registrado o número de círculos de qualidade implantados; o

número de sugestões para aprimoramento da qualidade dos produtos, por

empregado e o nível de desperdício e retrabalho da fábrica.

Um aspecto essencial para mensurar a qualidade é a satisfação do ctientet".

Para tanto, podem ser utilizadas técnicas qualitativas - entrevistas,

questionários - que definam, em um primeiro momento, o que representa um

produto de boa qualidade sob a ótica do cliente e, posteriormente, registrem o

grau de atingimento destas expectativas.

111 Segundo Robert W. Grenier, a qualidade só pode ser definida em termos da satisfação do cliente
(GRENIER, Robert, Customer Satisfaction Trough Total Quality Assurance, Hitchcock Publishing, Carol
Stream, Illinois, 1988).
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Da mesma forma, podem ser utilizadas medidas associadas à. qualidade do

atendimento ao cliente (as quais serão citadas no critério "Serviço ao Cliente") e

à qualidade das matérias primas '(as quais foram incorporadas no critério

"Desempenho dos Fornecedores").
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4.4.5.3. Flexibilidade

Um dos principais requisitos das empresas MCM é ter um processo produtivo

suficientemente flexível para se ajustar às necessidades dos clientes. Isto

implica em mudanças tanto no volume de produtos (para atender à demanda

dos clientes) quanto no mix de produção (para se adaptar às novas

necessidades dos clientes).

o primeiro aspecto exige mudar a capacidade produtiva da fábrica. Para tanto,

as máquinas devem ser capazes de manufaturar vários produtos (FMS), deve

existir a possibilidade de realocar os funcionários para desempenhar as tarefas

requeridas e, finalmente, deve ser possível mudar as taxas de produção das

máquinas.

Assim sendo, quanto menor a porcentagem de utilização da capacidade

produtiva para alcançar o ponto de equilíbrio, maior a flexibilidade no volume de

produção.

o atingimento de um alto grau de flexibilidade na produção exige a combinação

de vários aspectos da MCM: ciclos produtivos curtos, tempos de setup curtos,

lotes de produção pequenos, funcionários polivalentes, utilização de

componentes ou peças comuns e utilização de processos produtivos comuns.

Cada um destes aspectos pode ser mensurado diretamente através de: tempo

do processo produtivo; tempo de setup; tamanho dos lotes de produção; número

(ou porcentagem) de partes padrão, comuns e únicas; número (ou porcentagem)

de processos produtivos comuns; número de habilidades por funcionário.

A definição do grau de "comunalidade" (commonality) das partes ou

componentes dos produtos deve atender algum critério simples (é utilizado em

188



Desempenho das Empresas Manufatureiras

15% dos produtos fabricados, em mais de uma família de produtos, em mais de

10 produtos ou qualquer outro definido pela empresa). Assim, quanto maior o

número de componentes comuns, maior a flexibilidade.da fábrica (idem para os

processos produtivos).

Finalmente, pode ser avaliado o nível de variabilidade dos produtos, entendido

como o momento em que ocorre a primeira atividade especial ou única para sua

manufatura. A idéia é diferenciar o produto na etapa mais avançada possível do

seu processo produtivo, a fim de ser mais flexível. Uma medida apropriada para

este aspecto é o numero de níveis da lista-de-materiais (quanto maior o número

de níveis, menor a flexibilidade de produção).
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4.4.5.4. Inovação e Aprendizagem

No novo ambiente de manufatura ê primordial que as empresas mensurem o

grau de inovação e aprendizagem atingido pela organização.

Assim, deve ser considerada a introdução de novos produtos, que implica tanto

o aprimoramento de produtos existentes, quanto o desenvolvimento de produtos

totalmente novos. O objetivo é fazer com que as novas idéias, resultantes da

aprendizagem contínua, se materializem rapidamente em produtos disponíveis

para a venda.

Existem basicamente duas formas de mensurar a introdução de novos produtos:

a velocidade de introdução e a quantiadade de lançamentos num período

determinado. Quanto à primeira (time-to-market) registra-se a data do início e

término do projeto, sendo a diferença a velocidade de introdução. Recomenda-

se classificar as sugestões de melhoria ou novos desenvolvimentos como

"menores, moderados e maiores", controlando-se, separadamente, as medidas

de cada categoria.

A segunda forma exige, simplesmente, computar a quantidade de lançamentos

por período. Da mesma forma, pode ser feita uma classificação em função da

complexidade ou magnitude do lançamento ou aprimoramento dos produtos

existentes.

Quanto à habilidade da organização para aprender, podem ser utilizadas as

seguintes medidas: número de habilidades por funcionário (grau de

polivalência), número de sugestões efetivamente implementadas, porcentagem

de participação dos funcionários nos processos de melhoria continua (número

de funcionários que participam I total de funcionários), entre outras.
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4.4.5.5. Tempo dos Processos Produtivos

As medidas associadas aos processos produtivos refletem a ênfase da filosofia

JIT de manufatura que, ao invés de enfocar os produtos individuais, avalia os

processos produtivos.

Uma das principais medidas deste critério é o tempo do ciclo de manufatura

(throughput time). Se este tempo for longo, criam-se uma série de problemas:

altos níveis de estoque de produtos-em-processo, necessidade de manter

estoques de produtos acabados ao invés de produzir em função da demanda,

execução de mudanças de engenharia ou das quantidades a serem

manufaturadas durante o processo produtivo, entre outros.

Existem várias formas de mensurar o throughput time:

- Registro exaustivo dos tempos do ciclo de manufatura (tempo de início e fim

de cada atividade).

- Análise das rotinas de engenharia : o tempo do ciclo de manufatura será

obtido adicionando o tempo das corridas de produção, de movimentação e de

setup. Entretanto, existe a desvantagem de tratar-se de um tempo teórico.

- Amostragem: a seleção da amostra dependerá das caraterísticas da

empresa, sendo mensurado detalhadamente apenas o throughput time das

corridas de produção selecionadas.

- Método pragmático: registro do número de lotes de produtos completados e

daqueles lotes que ainda estão como produtos-em-processo (PEP). A

divisão do número de lotes de PEP pelo número de lotes dos produtos

completados dá uma idéia do tempo do ciclo de manufatura médio para cada

produto ou célula de trabalho.
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Quando é dificil calcular o throughput time, sugere-se mensurar o tamanho dos

lotes, já que isto dá uma idéia da redução do tempo do ciclo de manufatura.

Esta medida pode ser obtida diretamente dos sistemas de controle da produção

ou pode ser registrada manualmente.

Embora existam métodos para calcular o tamanho de lote ótimo, as empresas

MCM geralmente utilizam um enfoque menos acadêmico, reduzindo o tamanho

dos lotes a partir da sincronização dos processos produtivos, aprimoramento da

qualidade e redução dos tempos de setup.

Outra medida importante é o tempo de setup das máquinas, que pode ser

calculado de duas formas:

- Registrar o número de setups feitos para vários intervalos de tempo (> 2

horas, > 1 hora, > 30 min., > 10 min., > 1 min., < 1 min.).

- Calcular o tempo médio de setup por produto ou célula de trabalho e registrá-

los em cartazes, localizados nas células de trabalho.

No primeiro caso, sugere-se a elaboração de gráficos de tendência, de modo a

verificar se existe uma redução no número de setups feitos para os maiores

intervalos de tempo (figura 16).

Figura 16 - Número de Setups
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Deve ser medida, também, a disponibilidade de materiais, dado que a falta de

matérias-primas ou componentes é uma das principais causas de aumento nos

tempos do ciclo produtivo.

Se a empresa utiliza o sistema MRPII , este detectará a falta de matérias-primas

antes da chegada da ordem de serviço ao chão-de-fábrica. Caso contrário,

pode ser registrado manualmente o número de ordens de serviço liberadas com

atraso por falta de materiais. A partir destes dados, pode ser construído um

gráfico que mostre o número de ordens liberadas por semana, o número de

ordens atrasadas for falta de matérias-primas e a porcentagem de ordens

liberadas com atraso (figura 17):

FIGURA 17 - Disponibilidade de Materiais
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Por outro lado, cita-se a necessidade de medir as distâncias percorridas pelos

produtos dentro da fábrica ou do tempo de movimentação, dado que estas

atividades não agregam valor aos produtos e incrementam o tempo do ciclo de

manufatura. Finalmente, é importante registrar o uptime, ou seja, o tempo que

leva para que uma máquina volte a operar quando houve uma parada. Pode ser

analisada ainda a causa da parada da máquina (falha mecânica, falta de

materiais, erro do operador, entre outras).
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4.4.5.6 Serviço ao Cliente

As empresas MCM consideram' muito importante o atendimento às

necessidades dos clientes. A questão a ser respondida pela organização para

saber se está servindo satisfatoriamente seus clientes é : estamos entregando

os produtos certos e as quantidades pré-estabelecidas na data requerida?

Para tanto, podem ser utilizados métodos quantitativos ou qualitativos. Os

primeiros centram-se na comparação dos pedidos entregues aos clientes no

prazo vs. os pedidos programados; os segundos pretendem conhecer a

percepção do cliente em relação ao serviço recebido.

Assim, podem ser utilizadas as seguintes medidas:

- número de pedidos entregues completos, no prazo requerido;

- número de dias de atraso, por pedido, por cliente;

- número de reclamações por produto ou grupo de produtos, por cliente;

- porcentagem do nível de serviço =
(Por cliente, por produto)

Quantidade despachada no prazo

Quantidade total requerida

Esta última medida pode ser expressa graficamente, mostrando a tendência do

nível de serviço (figura 18):
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FIGURA 18 - Nível de Serviço ao Cliente
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Com relação aos métodos qualitativós, podem ser aplicados questionários

(simples e curtos) ou entrevistas telefônicas, para detectar os aspectos

considerados primordiais, do ponto de vista do cliente, para obter um bom

serviço. Estes aspectos deverão ser acompanhados de perto, de modo a

avaliar se estão melhorando continuamente.

Pode ser avaliada, também, a qualidade do atendimento aos clientes. Para

tanto, poderia ser utilizada a técnica do "Comprador Fantasma" 112 ou fazer um

acompanhamento eventual, por observação direta, do comportamento dos

funcionários, no momento de atender ao cliente.

112 Esta técnica implica na contratação de pessoas que simulam ser clientes e, posteriormente, avaliam
junto com um especialista a qualidade do atendimentoao cliente, pela empresa em questão.
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4.4.5.7 Indicadores Financeiros

Apesar de as empresas MCM preferirem a utilização de indicadores não-

financeiros, recomenda-se incluir algumas medidas financeiras, dado que estas

mostram, de forma clara e sintética, o efeito das melhorias ímptementadas.

Desta forma, tem-se um "denominador comum" para avaliar diversos produtos e

facilidades de produção, de modo a permitir a comparação inter-fábricas.

Dentre os principais indicadores financeiros podem ser citados:

- prazo médio de recebimento;

- prazo médio de pagamento;

- rotação de estoques;

- margem de contribuição por produto ou linha de produtos;

fator de lucratividade, por produto ou linha de produtos:

Fator L = VP(vendas líquidas de impostos)

VP(custo variável, líquido de impostos)

- ponto de equilíbrio.
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4.4.5.8. Desempenho dos Fornecedores

o desempenho dos fornecedores pode ser avaliado em duas dimensões:

- Qualidade das matérias primas.

- Pontualidade na entrega dos insumos.

No que tange à qualidade das matérias-primas, as empresas MCM adotam o

enfoque de trabalhar em parceria com seus fornecedores, havendo um

relacionamento cooperativo entre ambas as empresas.

Algumas organizações exigem a apresentação de certificados de qualidade.

Assim, precisa-se apenas verificar, ocasionalmente, a vigência do certificado, ao

invés de inspecionar as matérias-primas.

Desta forma, a freqüência das inspeções diminui consideravelmente (trimestral

ou semestral), utilizando-se como medida, nesses casos, o número de itens

rejeitados por entrega. Pode ser calculado, também, a porcentagem de

conformidade das entregas, mostrando a tendência do comportamento atual do

fornecedor vs. o desejado (figura 19):

FIGURA 19- Conformidade das
Entregas
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Com relação à pontualidade na entrega, podem ser utilizadas as seguintes

medidas:

- porcentagem de ordens entregues completas e no prazo, por fornecedor;

- porcentagem de linhas de cada ordem entregues no prazo, por fornecedor;

- porcentagem de linhas de cada ordem entregues com antecedência, por

fornecedor;

- porcentagem de linhas de cada ordem entregues com atraso, por fornecedor;

- número de dias de atraso por entrega, por fornecedor;

- número de dias de antecedência por entrega, por fornecedor.

A partir destas últimas duas medidas, pode ser construído o seguinte gráfico

(quadro 6):

QUADRO 6 - Desempenho dos Fornecedores

FORNECEDOR No. de entregas SEMANA: _1_'-
Fornecedor XX 15 . I

• .
Fornecedor YY 20 I I
Fornecedor zz 10 L •

I •
-4 -3 -2 -1 O 2 3 4

Número de dias
de antecedência de atraso

Assim, observa-se a consistência do comportamento do fornecedor (quanto

maior o intervalo, maior a inconsistência). Pode ser calculada, também, a média

e o desvio padrão do número de dias por entrega.

Outra forma de apresentar graficamente o comportamento do fornecedor é

através da construção do seguinte gráfico (quadro 7) :
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QUADRO 7 - Comportamento dos Fornecedores

MÊS:xxfxxxx
FORNECEDOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ........ ···.1,
Fornecedor XX T A T

Fornecedor YY T T

Fornecedor 12
"

T

Fornecedor KK A T T

I OK T aTrasado 'I A Antecipado
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4.4.5.9. Aderência à Programação de Produção

I

A filosofia JIT de manufatura exige que todas as tarefas sejam completadas

conforme o planejado. Assim, a sincronização dos processos produtivos

assume que exista plena aderência à programação de produção, de modo a

eliminar os tempos de espera, os quais não agregam valor aos produtos.

As empresas MCM partem da premissa de que a programação detalhada da

produção é responsabilidade dos operários. Isto gera um maior

comprometimento dos mesmos em completar a programação no prazo, além de

incentivar o trabalho em equipe.

A mensuração da aderência à programação de produção pode ser feita a partir

das seguintes medidas:

- porcentagem de produtos completados do total programado;

- número (ou porcentagem) de ordens completadas no prazo;

- número (ou porcentagem) de ordens atrasadas;

- número (ou porcentagem) de ordens completadas com antecedência;

- número de mudanças nas ordens de serviço;

- número de mudanças nos pedidos;

- número de mudanças nas ordens de compra.

Pode ser construído, também, um gráfico que mostre as tendências da

aderência à programação de produção (figura 20):
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FIGURA 20 - Aderência à Programação de Produção
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4.4.5.10. Aspectos Comportamentais

A filosofia adotada pelas empresas 'MCM exige um tratamento diferenciado aos

. membros da organização, destacando o seu papel primordial para o atingimento

de um bom desempenho empresarial, dado que são as pessoas que permitem

às empresas terem sucesso.

Neste ambiente, os operários têm maior responsabilidade e autoridade, a

educação continuada é uma alta prioridade, os funcionários são polivalentes,

trabalham em equipe e estão altamente engajados com a organização.

Para mensurar os aspectos comportamentais podem ser utilizados alguns

índices tradicionais, quais sejam:

- rotatividade;

- absenteísmo;

- pontualidade;

- número de dias transcorridos sem acidentes;

- número de habilidades certificadas por empregado.

o grau de comprometimento dos funcionários com a organização pode ser

medido através de: nível de participação voluntária nos círculos de qualidade,

número de sugestões de melhoria por empregado e número de sugestões

efetivamente implementadas na fábrica, entre outras.

Entretanto, estes aspectos podem ser mensurados de forma mais adequada a

partir de uma pesquisa de clima organizacional, a fim de diagnosticar o moral da

empresa, o grau de adesão aos seus valores, o nível de preocupação em

ministrar um treinamento compatível com as necessidades dos seus

funcionários e, finalmente, o grau de envolvimento dos mesmos com a empresa.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES
I

5.1. Conclusões

Durante o desenvolvimento do presente trabalho procurou-se descrever uma

nova abordagem para a mensuração de desempenho nas empresas

manufatureiras, que enfocasse a identificação dos critérios, medidas e padrões

necessários para fornecer uma visão global do seu desempenho, no contexto de

fabricação de classe mundial.

Observou-se que a visão tradicional de mensuração de desempenho (baseada

exclusivamente em medidas financeiras) não é mais adequada no contexto atual

de negócios, por não oferecer todas as informações necessárias para a

obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, que garantam o sucesso

empresarial a longo prazo.

Para a função de manufatura tornar-se competitiva dentro de uma organização,

a tomada de decisões a nível operacional deve apoiar-se nos objetivos

estratégicos da empresa e ser consistente com eles.

o processo decisório pode prejudicar-se quando os Sistemas de Mensuração

de Desempenho (SMD) não são adequados, por não incorporarem critérios e

medidas suficientes, nem estarem integrados entre os diferentes níveis

organizacionais.

Os SMD oferecem um meio para comunicar objetivos e realizações no âmbito da

organização, além de assegurar que a empresa esteja concentrando os seus
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esforços nas áreas de maior interesse, utilizando seus recursos eficientemente

e sendo eficaz.

A concepção dos SMD como um elemento primordial na integração das

informações dentro da empresa, a nível estratégico e operacional, constitui, do

ponto de vista da pesquisadora, um fator tão importante para as empresas irem

na direção de classe mundial, quanto a adoção das novas tecnologias de

manufatura e do novo enfoque de gestão de custos.

A disponibilidade de uma ampla variedade de tecnologias avançadas de

manufatura (AMT) permite às empresas selecionar e implementar aquelas que

melhor se ajustam as suas necessidades, em função do grau de automação e

inovação tecnológica da indústria e das características particulares dos

produtos por ela manufaturados.

A implementação destas tecnologias contribui para o aprimoramento dos

processos fabris, dada sua preocupação por melhorar a qualidade dos produtos,

diminuir os níveis de estoques e o tempo dos processos produtivos, aumentar a

flexibilidade da fábrica e eliminar os desperdícios, entre outros objetivos.

o grau crescente de automação nas fábricas alterou o modo de produção e a

estrutura de custos dos produtos. Assim, o componente de mão-de-obra

diminuiu bastante, com o conseqüente incremento dos custos indiretos de

fabricação (CIF).

Entretanto, os sistemas de custos não evoluiram com a rapidez necessária para

se adaptar a essas mudanças, apresentando uma série de deficiências na

apropriação dos CIF. Esta estagnação pode ser atribuída à dominância

absoluta dos relatórios financeiros externos, cuja elaboração não responde aos

interesses gerenciais e sim aos requisitos exigidos pela contabilidade.
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Visando a eliminação das distorções contidas no cálculo dos custos,

decorrentes da utilização dos métodos convencionais de alocação dos CIF

(baseados no volume de produção', surgiu o sistema de custos baseado em

atividades ou ABC (Activity Based Costing). Neste sistema, muda-se tanto a

base de alocação como o número de bases de rateio (cost drivers), permitindo a

identificação dos elementos geradores de custos.

Por outro lado, o ABC não se restringe apenas às atividades produtivas,

incorporando, também, aquelas associadas com os processos anteriores e

posteriores à produção (compra de matérias-primas, entrega dos produtos,

serviço pós-venda, entre outros).

A premissa fundamental deste sistema é que as atividades desempenhadas

dentro da empresa consomem recursos e que tais atividades são consumidas

posteriormente pelos produtos. Assim sendo, é possível analisar quais

atividades agregam, ou não, valor ao produto, além de permitir a avaliação do

desempenho dessas atividades.

A partir das informações geradas pelo sistema ABC pode ser realizada uma

gestão baseada em atividades ou ABM (Activity Based Management) que

implica no estudo sistemático de quais atividades devem ser realizadas pela

empresa e como devem ser executadas para garantir o atendimento às

necessidades do cliente (interno ou externo).

Por outro lado, a gestão estratégica de custos ou CMS (Cost Management

System) é definida como uma nova filosofia da empresa, cujo elemento

fundamental é o comprometimento da organização com a melhoria contínua das

atividades, a fim de obter vantagens competitivas sustentáveis.
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Desta forma, o enfoque CMS/ABM/ABC representa uma nova concepção dos

sistemas de custos, cuja implementação é necessária para as empresas

progredir em direção à classe mundial.

No que tange aos Sistemas de Mensuração de Desempenho (SMD), observa-se

que os sistemas tradicionais mostram um desempenho financeiro periódico, ex

post facto, sem fornecer uma idéia dos fatores que o provocaram nem das

causas dos problemas que originaram os desvios dos resultados desejados.

A utilização sistemática e exclusiva destes indicadores financeiros poderia

comprometer a viabilidade da empresa a longo prazo, ao incentivar os gerentes

a tomar decisões que não propiciam o melhoramento contínuo em todas as

áreas da organização e que, eventualmente, podem destruir suas armas

competitivas.

A identificação de novos fatores críticos de sucesso (satisfação dos clientes,

excelência na fabricação, liderança tecnológica, flexibilidade da fábrica,

qualidade, capacidade de resposta ao cliente, confiabilidade da fábrica,

desempenho na entrega, comprometimento dos funcionários, entre outros) levou

à busca de novas fontes de informação que identificassem medidas não-

financeiras, quantificáveis, para cada fator crítico de sucesso.

A revisão bibliográfica empreendida para os fins desta dissertação revelou a

existência de uma ampla literatura que trata desta nova abordagem de

mensuração global de desempenho, abrangendo, principalmente, a descrição

das características essenciais destes novos sistemas, os principais critérios ou

fatores críticos de sucesso a serem considerados, assim como os modelos e

metodologias propostos para o desenho e a implementação desses sistemas.
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Embora as propostas dos diversos autores sejam muito interessantes,

percebeu-se que existe uma certa dificuldade na hora de operacionalizar ou

implementar tais modelos, dada a inexistência de metodologias específicas que

descrevam "o que" implantar e "como" implantá-lo.

Neste sentido, considerou-se relevante incluir uma metodologia que incorpora,

de forma crítica e coerente, os elementos primordiais dos modelos pesquisados,

visando oferecer uma contribuição teórica nesta área, além de facilitar a

utilização desta nova abordagem nas empresas manufatureiras, face às

exigências do novo contexto de negócios.
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5.2. Metodologia Proposta

•A metodologia proposta a seguir enfatiza a necessidade eminente de os SMD

mensurarem o desempenho global da empresa. Inicialmente, considerou-se

importante citar as premissas que, do ponto de vista da pesquisadora, garantem

esta condição.

Neste sentido, entende-se por indicadores globais de desempenho aqueles que:

1. Mensuram outros critérios de desempenho além do financeiro, incluindo

aspectos como qualidade, flexibilidade, serviço ao cliente, inovação e

aprendizagem, eficiência dos processos produtivos, comprometimento e

participação dos funcionários, entre outros.

2. Refletem a multi-funcionalidade das medidas de desempenho, em

contraposição à visão tradicional departamental.

3. Permitem a avaliação do desempenho dos processos de negócio, a partir

da avaliação das atividades que os compõem.

4. Incorporam o conceito da participação contínua e engajada de todos os

membros da organização e da integração entre os diversos níveis

hierárquicos da mesma.

É importante destacar não ter sido objetivo desta proposta a apresentação de

uma descrição exaustiva dos elementos que deveriam constituir os modelos de

desenho e implementação dos SMD. Assim, esta representa apenas um esforço

e uma preocupação para materializar, de forma crítica e sistêmica, algumas

abordagens analisadas na explanação teórica, além dos aportes derivados da

reflexão realizada pela autora do presente trabalho.
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Apesar de o estudo não ter contemplado a realização de uma pesquisa

exploratória dentro do setor para validar esta metodologia, a mesma poderia

servir como base para o desenvolvimento de um modelo formal, a ser adotado

por aquelas indústrias que pretendem alcançar o status de classe mundial.

Visando facilitar a compreensão do leitor, apresentar-se-á, inicialmente, um

fluxograma das fases da metodologia, seguido da descrição das etapas e dos

documentos a serem elaborados como resultado de cada fase (Figura 21).
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Determinacão da Estratégia de Manufatura da Empresa.

A definição da estratégia organizacional é o ponto de partida desta metodologia,

por representar a principal diretriz no processo de tomada de decisões. Assim

sendo, julga-se necessário destacar a relevância deste item, além de sugerir

que sua definição seja conseqüência de um consenso geral entre os membros

que intervêm na sua definição.

Como foi citado no fluxograma desta metodologia, este processo é influenciado

por uma série de fatores externos e internos (ambiente de negócios, contexto

manufatureiro, necessidades dos clientes, requerimentos dos acionistas, corpo

administrativo da empresa) os quais vão influenciar a determinação da

estratégia a ser adotada pela empresa.

Segundo Maskell 113, existem seis elementos chave a serem considerados

durante a elaboração da estratégia de manufatura: custos, qualidade,

confiabilidade na entrega, flexibilidade, leadfime e relações laborais. Algumas

empresas consideram vários elementos simultaneamente, definindo estratégias

tais como: "tornar a fábrica flexível, mantendo baixos custos de produção e altos

níveis de qualidade e confiabilidade".

Pode ser considerado, ainda, o elemento serviço à comunidade (funcionários,

vizinhos e região geográfica onde está localizada a fábrica). Isto implica na

preocupação pelo estilo de vida dos funcionários, a responsabilidade ambiental

ou ecolôgica e a incorporação de serviços sociais (educacionais, esportivos e

lazer, entre outros).

113 MASKELL, Brian, Performance Measurement for Wor/d C/ass Manufacturing, Productivity Press,
Cambridge, Massachusetts, 1991.
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Recomenda-se a utilização do enfoque que parte da identificação das core

competencies, as quais representam a principal fonte para a obtenção e

manutenção de vantagens competitivas.

Assim, faz-se necessário detectar os recursos ou meios estratégicos da

empresa que serão utilizados para aproveitar as oportunidades que surjam no

mercado. Esta concepção estratégica - baseada nas competências básicas, ao

invés de nos mercados e produtos - provê acesso potencial a uma ampla

variedade de mercados, garantido a competitividade da empresa a longo prazo..

Considera-se primordial que todos os funcionários estejam cientes das

características diferenciais da empresa, já que isto pode ser utilizado como uma

"bandeira" dentro da organização, gerando-se, conseqüentemente, um clima de

maior comprometimento e motivação.

Definicão dos Objetivos Estratégicos e dos Planos Operacionais

Esta análise deve permitir a definição de objetivos estratégicos para a gerência

média e de planos de ação para os gerentes operacionais, de forma a garantir

que exista uma conexão entre as atividades desempenhadas pela empresa e

seu processo de planejamento estratégico.

Neste sentido, recomenda-se a participação das pessoas responsáveis por cada

área, de modo a não cometer o erro de separar as funções de "quem pensa e

quem faz", visando incorporar os padrões de comportamento dos funcionários

da empresa.

Esta fase representa o início de um processo de feedback dentro da

organização, que começa com a comunicação top-down das estratégias,

objetivos e metas. Este processo continua (em fases posteriores da
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metodologia) com a comunicação bottom-up das medidas de desempenho,

permitindo avaliar se as atividades estão sendo executadas consistentemente

com as estratégias.

Como produto final destas duas fases deve ser elaborado o Plano Estratégico

da Empresa. Contudo, é importante considerar o caráter dinâmico do processo

de elaboração de estratégias, que implica em reconhecer a possibilidade de

mudar este plano quando seja necessário.

Disseminacão das Informações Estratégicas

Como foi mencionado anteriormente, para a função de manufatura tornar-se

competitiva é necessário que a tomada de decisões a ruvel operacional seja

consistente com os objetivos estratégicos da empresa.

Para tanto, é fundamental que exista um processo de disseminação da

informação estratégica a todos os níveis da organização, através da elaboração

de um Plano de Comunicação que permita "nortear" as atividades de todos seus

membros.

A seleção dos instrumentos específicos de divulgação dependerá das

características específicas da empresa e, particularmente, do número de

funcionários que pertençam à mesma.

Priorizacão dos Critérios de Desempenho

Partindo da relação dos critérios de desempenho das empresas MCM (vide

quadro 4), assim como da determinação prévia da estratégia da organização,

definir-se-ão as prioridades específicas desses critérios para a indústria em

questão.
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Desta forma, por exemplo, se a empresa estiver voltada à introdução de novos

produtos, os critérios inovação e flexibilidade serão essenciais.

A definição destas prioridades permite determinar o número de medidas a

serem selecionadas em cada critério. Assim, aqueles primordiais terão maior

número de medidas, tendo-se o cuidado de incorporar algumas medidas dos

outros critérios, para garantir que os indicadores de desempenho sejam globais.

Como resultado desta fase deve ser elaborada uma Relação das Prioridades

dos Critérios de Desempenho a serem incorporados no SMD específico da

empresa em questão.

Identificacão dos Processos Críticos da Empresa

A visão de processo representa uma nova forma de se ver a organização.

Enfoca o trabalho desempenhado para que a empresa funcione, ao contrário da

visão departamental.

Um processo é um conjunto de atividades que transforma insumos em

resultados ou produtos, destinados tanto aos clientes da organização quanto ao

consumidor final.

A abordagem de processo permite que a organização projete o trabalho em

torno de uma meta gerencial ou de um requisito de um cliente, sem

necessariamente mudar sua estrutura organizacional.

Portanto, este enfoque oferece à empresa uma visão mais clara de sua eficácia

na satisfação das necessidades do cliente (interno ou externo) e na realização

de seu trabalho.
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A análise dos processos de negócio representa um passo prévio na

determinação dos indicadores globais de desempenho.

Os SMO tradicionais usam a ótica funcional para determinar e registrar o

desempenho. Assim, as medidas são resumidas "acumulando" as cifras ao

longo da hierarquia da organização.

Entretanto, os fatores críticos de sucesso estão relacionados aos processos de

negócio e não ao organograma, incluindo atividades ou impactos de diversas

unidades organizacionais.

A análise dos processos críticos de negócio exige a definição prévia da

estratégia, dado que a empresa deve concentrar seus esforços na análise dos

processos mais relevantes para atingir os objetivos estratégicos.

Assim, por exemplo, se o principal objetivo da empresa for garantir um bom

atendimento aos clientes, esta deve se concentrar na análise dos processos de

apoio às entregas e serviço pós-venda.

O produto final desta fase deve ser uma Relação dos Processos Críticos da

empresa, os quais deverão ser analisados visando a identificação das

atividades que agregam ou não valor ao bem ou serviço produzido.

Mapeamento das Atividades das Áreas Funcionais que intervêm em cada

Processo

A análise de um processo implica na identificação dos insumos e das atividades

que os transformam em um resultado para o cliente (interno ou externo).
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Assim, por exemplo, o processo de compras inicia-se com a elaboração da

previsão de vendas, incluindo as atividades de planejamento de materiais,

controle de estoques, recebimento e inspeção do material e geração das contas

a pagar.

Como resultado desta fase deve ser elaborada uma Matriz Processo/Atividades

por Área Funcional, a ser utilizada para realizar a análise de valor do processo.

Se a empresa tiver implantado o sistema ABC, a informação resultante agilizaria

esta fase da metodologia.

Definição das Medidas de Desempenho

A seleção das medidas de desempenho deve satisfazer todas as características

citadas no Quadro 3 (serem simples, proverem feedback rápido e constante,

incorporarem outros critérios de desempenho além do financeiro e serem

divulgadas graficamente, entre outras).

É importante destacar que as pessoas geralmente centram sua atenção naquilo

que está sendo mensurado. Portanto, as medidas devem focalizar os fatores

críticos de sucesso para a organização.

Esta fase é posterior à priorizaçâo dos critérios de desempenho e à

identificação dos processos críticos da empresa, dado que a seleção das

medidas está intimamente ligada ao resultado destas duas fases.

Desta forma, a Relação de Medidas deve incluir indicadores que mensurem

tanto as atividades dos processos críticos quanto os critérios prioritários,

visando garantir as condições previamente mencionadas para a mensuração

global do desempenho.
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Definição dos Padrões de Desempenho

o objetivo desta fase é permitir à empresa julgar sua posição relativa no

mercado, através da comparação do seu desempenho com os padrões

internacionais.

Para tanto, deve ser utilizada a técnica de Benchmarking, que implica na

identificação das "melhores práticas", dentro ou fora do setor, das atividades

desempenhadas pela empresa.

Estes padrões devem ser entendidos como meta ou "alvo" a ser atingido,

através do aprimoramento contínuo das atividades.

Como resultado desta fase deve ser elaborada a Matriz Benchmarking, na qual

serão registrados, para cada medida, os valores que se pretende alcançar.

Assim, serão estabelecidas metas a curto, médio e longo prazo, tendo sempre

como objetivo final o atingimento dos padrões de classe mundial.

Identificacão das Inter-relações das Medidas com as Áreas Funcionais

As medidas de desempenho devem transcender os limites das áreas funcionais,

mostrando uma visão global do desempenho dos setores da empresa.

Portanto, esta etapa objetiva identificar as diversas áreas que influenciam ou

impactam cada medida, de modo a facilitar a análise posterior dos resultados

(Matriz Medidas/Áreas Funcionais).

Desta forma, se o valor de uma medida for considerado inadequado, será

possível identificar rapidamente as áreas associadas à mesma, nas quais serão

concentrados os esforços para a análise das causas dos problemas detectados.
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Assim, por exemplo, a medida "número de itens rejeitados", para o critério

desempenho dos fornecedores, está associada aos departamentos de compras,

planejamento da produção e controle de materiais (almoxarifado).

Identificacão das Inter-relações das Medidas com os Processos Críticos

Para garantir que os indicadores de desempenho sejam globais (visão de

processos ao invés de departamental) é necessário identificar as medidas

associadas a cada processo crítico.

Desta forma, a elaboração da Matriz Medidas/Processo é um instrumento que

facilita o processo de análise dos resultados. Assim, as medidas que se

relacionem ao processo mais crítico para atingir os objetivos estratégicos,

deverão ser acompanhadas constantemente.

Considerando que os processos estão constituídos por atividades, cujo

resultado pode ser avaliado diretamente, a identificação das medidas por

processo é realizada enumerando os indicadores de desempenho destas

atividades.

Divulgacão dos critérios, medidas e padrões de desempenho selecionados

A implementação do novo enfoque de mensuração de desempenho exige que

todos os membros da organização compartilhem as informações e "falem a

mesma língua".

Visando reforçar o processo de disseminação de informações estratégicas

iniciado em uma fase anterior, esta etapa exige a preparação de um Plano de

Comunicação dos SMD que implica na divulgação, a todos os níveis

hierárquicos, da nova filosofia de mensuração de desempenho e dos

componentes específicos do SMD a ser implementado na empresa.
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Definição do Procedimento de Avaliação de Resultados

Considera-se primordial a detinicão de um mecanismo de avaliação dos

resultados que serão gerados pelo SMD no momento que este entre em

operação.

Assim, a Matriz de Caracterização das Medidas deve indicar, para cada uma

delas, a periodicidade de cálculo e análise, a forma de divulgação a ser adotada

e os responsáveis pela análise e coordenação das ações corretivas elou

melhorias a serem implementadas.

É importante destacar que a divulgação gráfica das medidas permite que exista

um feedback rápido e constante, promovendo a participação de todos os

membros da organização no atingimento do desempenho desejado.

Portanto, recomenda-se mostrar as tendências das medidas, além dos valores

absolutos, a fim de que os responsáveis pelos diversos setores possam

perceber facilmente se houve, ou não, melhoria do desempenho.

Definição do Instrumento de Avaliação da Eficácia do Processo de Feedback

Os SMD representam um meio para comunicar objetivos e realizações no

âmbito da organização e garantir que as atividades operacionais sejam

congruentes com o processo de planejamento estratégico.

O objetivo da avaliação da eficácia do feedback é definir um procedimento que

permita verificar, com certa regularidade, se todos os membros da organização

têm o mesmo "norte".
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Embora a metodologia contemple explicitamente um processo de feedback, que

se inicia com a disseminação top-down das informações estratégicas e continua

com a divulgação bottom-up das medidas de desempenho, é relevante definir

um"mecanismo que avalie se este processo está sendo eficaz.

Isto poderia ser feito através de seminários, workshops ou reuniões (formais ou

informais), sendo que a seleção do mecanismo específico dependerá das

características particulares da empresa.

Análise dos Sistemas de Informação Existentes

Uma vez finalizadas todas as fases anteriores, a empresa está em condições de

desenhar e desenvolver o SMD.

Partindo das necessidades de informação previamente definidas, devem ser

analisados os sistemas existentes na empresa, a fim de determinar as diversas

fontes de dados requeridos.

Este processo implica na determinação das interfaces entre estes sistemas,

considerando-se, também, o desenvolvimento de Data-Entry para os dados não

disponíveis nos sistemas de informação da empresa.

Posteriormente, será definido o Plano de Desenvolvimento/Implementação do

SMD, do qual devem constar os recursos técnicos (hardware e software) a

serem utilizados, os recursos humanos (usuários e pessoal técnico) requeridos,

a metodologia de desenvolvimento e o tempo estimado para seu

desenvolvimento, teste e implementação.
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Desenvolvimento e Implementacão do SMD

Esta fase consiste na execução do plano anteriormente citado, sendo seu

resultado a colocação em operação do SMD.

Avaliação de Resultados

Partindo dos relatórios gerados pelo SMD, assim como das matrizes construídas

nas fases anteriores (Caracterização das Medidas, Medidas/Área Funcional,

Medidas/Processo) serão avaliados os resultados da empresa.

Se o desempenho for considerado inadequado, serão identificadas as causas

dos problemas e as ações corretivas a serem implementadas. Se, por outro

lado, o resultado for adequado, serão identificados os aspectos positivos a

serem reforçados dentro da empresa ou as melhorias que podem ser

implementadas.

Estes processos não são excludentes, já que algumas medidas podem mostrar

desempenho adequado e outras inadequado.

Auditoria do Sistema

Esta fase implica numa revisão da eficácia do sistema no atingimento dos seus

objetivos. Esta auditoria será ou não realizada em função de dois fatores:

- o grau de conforto da organização com os resultados gerados pelo sistema;

- a necessidade de verificar sua adequação às necessidades da empresa,

dadas as contínuas mudanças ocorridas no ambiente externo, que levam a

modificações na determinação da estratégia da empresa.
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Caso a auditoria não seja necessária, o seguinte passo é a implementação das

ações corretivas e/ou melhorias dentro da fábrica, para depois continuar

avaliando os próximos resultados gEkadospelo sistema.

Em contraste, a realização da auditoria exige a identificação do nível da falha do

sistema, para depois voltar a executar a metodologia a partir da fase onde foi

localizado o problema.

Desta forma, conclui-se a explicação da metodologia proposta, a qual

representa um esforço da pesquisadora para materializar, de forma sistêmica,

as abordagens citadas na explanação teórica e os aportes derivados da sua

reflexão e análise.
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5.3. Recomendações para futuros trabalhos

,
Considerando que o presente trabalho é um estudo introdutório na área de

mensuração de desempenho, espera-se que outros trabalhos se sucedam,

explorando diversos assuntos que não foram abordados nesta dissertação.

Neste sentido, a criação de um modelo formal para o desenho e implementação

dos SMD, que valide e aprimore a metodologia proposta, representaria uma

contribuição importante nesta área. Recomenda-se a realização de uma

pesquisa de campo que contemple a participação de acadêmicos e

administradores de empresas, de modo a permitir a adoção e o teste do modelo

nas organizações fabris.

Destaca-se a necessidade de adaptar o modelo à cultura corporativa das

organizações, para assim garantir o sucesso na sua implementação. Em

particular, sugere-se a realização de um estudo que analise a viabilidade da

adoção da nova abordagem de mensuração de desempenho no ambiente

brasileiro.

Por outro lado, seria interessante ampliar o escopo deste trabalho para outros

setores, abrangendo também as empresas de serviço. Para tanto, recomenda-

se estudar a realidade específica deste segmento, dentro do novo contexto de

negócios, de forma a adaptar o sistema de mensuração de desempenho às

características específicas deste ramo.
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