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Resumo: Trata da implantação nas empresas da filosofia cliente - fornecedor
iinterno como forma de otimização dos resultados. Apresenta a aplicação de
ferramenta para medir a importância das características de cada serviço e
desempenho do fornecedor sob a perspectiva do cliente interno. Mostra como
priorizar as ações de melhoria de acordo com os objetivos estratégicos da
empresa.
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INTRODUÇÃO

A utilização do conceito "cliente interno" pode renovar a maneira das organizações

pensarem suas operações. Dentro da estrutura organizacional, as diversas áreas podem

ser consideradas prestadoras de serviços umas das outras. O consumidor é exatamente o

elo final de uma cadeia de clientes. Todos têm um cliente, que pode ser reconhecido

como aquele que recebe o trabalho. Precisa haver uma conexão bem feita entre os elos

dessa cadeia. "A boa gestão da relação cliente - fornecedor interno poderia contribuir com

a quebra das barreiras organizacionais, gerando a integração das diversas funções da

empresa, concorrendo para o atendimento de seus objetivos estratégicos" (GIANESE e

CORRÊA, 1994, p. 23).

Ao utilizar a relação cliente - fornecedor interno como forma de integração dos

departamentos de uma empresa, passa a ser percebida a necessidade de haver uma

gestão estratégica das operações executadas pelas diversos responsáveis. Cada um

desses departamentos precisa desenvolver seus objetivos estratégicos, alinhados às

necessidades de seus clientes e da organização. Os objetivos devem ser definidos em

função dos fatores de serviço requeridos por seus clientes e implementados por meio da

coordenação e integração dos recursos materiais e de pessoal disponíveis.

" A maioria dos empregados são levados a crer que a empresa é única e que a tarefa da

administração é analisar seus próprios problemas, moldar suas próprias estratégias e

inventar sua própria fórmula para o sucesso. Entretanto, esta forma de pensar é

enganosa, pois todas as empresas e cada unidade de trabalho dentro de uma empresa

precisam adotar uma estratégia semelhante: servir o cliente cada vez melhor, em termos

de qualidade, custos, rapidez e flexibilidade". (SCHONBERGER, 1990, p. XII)

O que se vê na maioria das vezes, são departamento compartimentalizados, cuja maior

preocupação é o próprio desempenho, independente da sua contribuição ao desempenho

global da empresa. Segundo HILL (1993, p. 22), em muitas organizações os gerentes de

diferentes funções são avaliados por sua eficiência departamental (sob uma perspectiva

operacional) e não pela sua eficácia global (sob a perspectiva do negócio). Suas carreiras

são baseadas em desempenho atreladó a um sistema de valores funcional.



Consequentemente, gerentes tendem a fazer concessões que reduzem a eficácia do

negócio como um todo.

"O enfoque direcionado ao mercado tem como premissa que todos os serviços internos

têm algum impacto na capacidade da empresa de oferecer produtos e serviços de

qualidade ao mercado. O foco passa a ser o mercado final" (GIANESI e CORRÊA, 1994,

p..27).

Direcionar os serviços internos para as necessidades dos usuários, de forma que cada

área possa otimizar sua contribuição às metas do negócio poderá maximizar a eficácia da

organização. A contribuição de cada departamento para o desempenho da organização

junto ao cliente final poderá ser alcançada a partir do estabelecimento de sua própria

missão, de forma que os objetivos da área estejam coerentes com os objetivos

estratégicos da empresa como um todo. Os conceitos de gestão estratégica de serviços

precisam ser difundidos para todos os níveis da organização, desde administradores até

funcionários, de forma que os padrões de decisão sejam coerentes e contribuam

harmoniosamente para o atendimento dos objetivos estratégicos da organização.

Fornecedores de serviços e usuários devem compartilhar informações, assumindo que

ambos existem para servir um mercado final bem definido.

Este trabalho se propõe a buscar referências na literatura que complementem e

fundamentem estas afirmações, demonstrando a importância da contribuição dos serviços

internos para o desempenho da organização no mercado.

O trabalho está dividido em três partes, mostrando inicialmente os resultados de uma

varredura das referências bibliográficas encontradas sobre o assunto pela autora. Na

segunda parte, será analisado um caso prático de aplicação de uma metodologia que

busca vincular a priorização das metas departamentais aos objetivos estratégicos de um

negócio, utilizando o conceito cliente - fornecedor dentro da estrutura organizacional, com

vistas a maximizar a contribuição das áreas internas da empresa para sua eficácia global.

Por fim, serão analisados os resultados encontrados à luz do material teórico disponível,

chegando a conclusões e recomendações.
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CAPíTULO 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O ASSUNTO

1.1 - Conceitos

Serviços internos são atividades desenvolvidas pelas áreas de uma organização de forma

que as operações funcionem com eficiência e eficácia.

Os prestadores de serviços dentro da estrutura organizacional da empresa são

denominados cliente interno e fornecedor interno.

"As expressões consumidor interno e fornecedor interno podem ser usadas para

descrever aqueles que recebem "outputs" e fornecem "inputs" a qualquer microoperação.

Sem dúvida, esses consumidores e fornecedores internos são outras microoperações.

Assim, podemos modelar qualquer função produção como uma rede de microoperações

que estão engajadas em transformar materiais, informações ou consumidores, cada

microoperação sendo, ao mesmo tempo, uma fornecedora interna dos bens e serviços de

outras microoperações" (SLACK et aI., 1997, p. 43).

Consumidores internos não podem ser equiparados totalmente a consumidores externos,

pois para estes, desde que o fornecedor não seja o único no mercado, sempre existe a

possibilidade de buscar outros produtos ou serviços mais adequados às suas

necessidades. Dentro da organização, este grau de liberdade, geralmente não existe e o

consumidor interno é levado a utilizar o que lhe é oferecido internamente, podendo

negociar o fator de serviço mais adequado, dependendo do grau de interesse

demonstrado por seu fornecedor interno em atendê-lo adequadamente, bem como da

postura adotada pela empresa com relação a este assunto.

Apesar das diferenças entre consumidores internos e externos, a adoção do conceito

proposto leva a um modelo que permite analisar o desempenho de cada serviço interno

prestado. Quando o desempenho da organização perante o mercado não está de acordo

com o esperado, a análise da rede interna de consumidores e fornecedores permite o

rastreamento do problema internamente até chegar às causas básicas. Um plano de ação

poderá então ser elaborado para a solução do problema. Tratar os clientes internos com o
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mesmo cuidado dedicado aos consumidores externos, pode levar a organização a
melhorar seus índices de eficácia global.

Conforme citado na literatura (GIANESle CORRÊA, 1994, p. 26): "0 reconhecimento da

relação fornecedor - cliente, como forma de integração das diversas funções da empresa,

visando atingir os objetivos estratégicos desta, sugere a necessidade da gestão

estratégica das operações de serviços executadas pelos diversos setores responsáveis.

Em outras palavras, cada setor passa a ter seus objetivos estratégicos definidos em

função do nível de serviço requerido por seus clientes, necessitando coordenar e integrar

suas próprias subfunções, para o atendimento desses objetivos. A gestão dos serviços

internos pode envolver capacitações por vezes não encontradas nos quadros da

empresa. A incapacidade ou inconveniência de gerenciar alguns serviços executados

internamente tem levado muitas empresas a contratar estes serviços externamente, numa
tendência denominada terceirização".

A literatura sobre serviços é farta, entretanto, quase na sua totalidade está voltada para a

prestação de serviços externos e a interface entre empresa e consumidor, ressaltando a

importância de entender as expectativas deste último e as deficiências do serviço

prestado. A busca bibliográfica voltada à prestação de serviços internos, encontra apenas

algumas referências, que abordam a importância do assunto, mas não chegam a

aprofundar o tema. Para a elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa

buscando abordagens sobre serviços internos, nos materiais publicados pelos principais
autores ligados à prestação de serviços e à gestão de operações.

1.2 - O enfoque tradicional

De acordo com GIANESI e CORRÊA (1994, p. 26), as empresas costumam gerenciar os

serviços internos de acordo com três enfoques tradicionais:

~ enfoque contábil

~ enfoque organizacional

~ enfoque operacional
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No enfoque contábil há uma concentração de esforços na redução dos custos de cada

área. A gerência aqui se preocupa com os custos gerados pelo atendimento ao cliente

interno, que são alocados aos solicitantes, muitas vezes utilizando um critério de rateio

pré estabelecido, ou apontando horas de acordo com a utilização. Todo o esforço é

direcionado à redução de custos dos serviços prestados, reduzindo a estrutura da área,

ou terceirizando e na maioria das vezes, piorando a qualidade do serviço prestado. Os

fornecedores de serviços, necessitam possuir usuários que absorvam os custos do

departamento.

No enfoque organizacional, a empresa assume que o estabelecimento de uma estrutura

organizacional e procedimentos de interação e comunicação entre as áreas internas, são

suficientes para o bom desempenho dos serviços internos. Presume-se que uma estrutura

bem dimensionada e estabelecida facilita a comunicação entre as áreas e a própria

prestação dos serviços. Entretanto não é levado em conta a determinação das

necessidades prioritárias dos usuários e a contribuição das áreas para alcançar os

objetivos estratégicos da organização.

No enfoque operacional, presume-se que se cada área interna é gerenciada de forma

eficiente, haverá uma maximização dos resultados da empresa como um todo. Assim

sendo, os responsáveis pelas áreas se esforçam para obter a máxima produtividade com

o menor custo. Este pode ser um bom enfoque para serviços rotineiros, porém restringe a

flexibilidade da oferta de serviços, muitas vezes sobrepondo o custo imediato ao benefício

obtido a médio e longo prazo que possa ser alcançado, no atendimento do cliente interno.

1.3 - O enfoque moderno

GIANESI e CORRÊA (1994, p, 27), propõem uma forma alternativa mais moderna - a do

enfoque direcionado ao mercado, onde é assumida a premissa que todos os serviços

internos têm algum impacto na capacidade da organização fornecer bens e serviços de

qualidade ao mercado. Neste caso o foco passa a ser o mercado final onde a empresa

atua, dando importância às necessidades de seus clientes, e direcionando todos os seus

serviços internos para tal. Tanto fornecedores, quanto clientes internos, trocam

informações, compartilhando da premissa de que ambos existem para servir um mercado

final onde a empresa negocia seus produtos e serviços.

"
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Dentro desta linha, a literatura traz algumas referências para a melhoria dos serviços

internos, que serão discutidos a seguir.

1.3.1 - A visão de Schonberger

SCHONBERGER (1992, p. 6) sugere que o envolvimento dos empregados pode oferecer

o controle permanente de fatores que comprovadamente levam à baixa qualidade e ao

melhoramento contínuo na correção das causas. Ele defende que [...] "os empregados

registrem tudo que está errado, juntem-se para encontrar maneiras de consertar

problemas crônicos, monitorem e controlem continuamente o que ainda não foi

consertado".

Como exemplo do envolvimento dos empregados, o autor afirma que nas operações onde

são utilizados muitos equipamentos, ocorrem muitos problemas de má qualidade, atrasos

e falhas. O envolvimento dos empregados ofereceria uma solução eficaz, pois os próprios

operadores assumiriam as atividades de manutenção preventiva, reparos simples,

limpeza da área onde trabalham, preparação das máquinas, gráficos de controle, registros

históricos das máquinas, instruções de processo, e às vezes controle das peças de

reserva, ferramentas e manuais.

Os empregados também participariam da escolha da máquina e de sua instalação,

modificações e arranjo físico no local de trabalho. Portanto, os empregados assumiriam a

propriedade dos processos e de suas máquinas, enquanto que supervisores, técnicos,

engenheiros, e outros, tornar-se-iam professores, ajudantes e colegas de equipe nos

projetos de aprimoramento, além de monitores do esforço global.

O autor defende o melhoramento contínuo através da criação de equipes que seriam os

proprietários de cada segmento da cadeia de clientes. Equipe, segundo ele, significa um

grupo de pessoas relacionadas e interligadas por meio do fluxo do trabalho, porque, por

definição, isso compreende uma cadeia de clientes. Essas equipes formariam células ou

grupos de atendimento, estando organizados de acordo com a forma como o produto flui

na linha ou como o serviço é fornecido. Partindo da premissa de que essas equipes são

compostas por elementos especializados, eles seriam os mais indicados para analisar os
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dados, diagnosticar problemas, debater e realizar projetos especiais. Segundo o autor,

estes seriam os ingredientes do melhoramento contínuo.

o autor alerta sobre o perigo representado pelas "funções" que as empresas costumam

adotar, onde cada empregado se fecha nas atividades estabelecidas pelas sua função,

ficando distante de seus clientes. Por outro lado, a formação de "facções" dentro da

empresa costuma desviar as pessoas para objetivos localizados, deixando de lado os

objetivos da empresa. Um exemplo é a criação de uma grande equipe para promover a

qualidade dentro da empresa.

A saída, ou a "grande mudança", seria a percepção das seguintes atividades ou tarefas

comuns para todas as áreas da empresa:

~ servir o cliente passa a ser o grande objetivo

~ fixar o objetivo, a nova forma de pensar, para cada pequeno grupo ou indivíduo: todos

têm um cliente representado pela fase seguinte do processo

~ transformar as unidades organizacionais em uma equipe de negócios bem entrosada,

dentro de uma forma de pensar semelhante para cada departamento, escritório ou

loja: todos têm um cliente - o departamento, escritório ou loja seguinte.

~ tornar o aprimoramento rápido e contínuo um objetivo operacional.

Com isto, o caminho para o sucesso seria o enfoque do produto ou serviço e do cliente,

ao invés de focar a função. As pessoas seriam distribuídas conforme o processo,

formando a cadeia de clientes. O autor detalha os aspectos de distribuição física, gestão

da qualidade, custeio, desenvolvimento de produtos, automação e outros.

Ao longo da obra anteriormente citada, voltada ao segmento industrial, o autor afirma que

todas as estratégias de negócio das empresas consideradas de classe universal possuem

um ponto comum - escorar a cadeia de clientes. Ele defende a vinculação das atividades

internas da empresa a um objetivo final, que é o atendimento das necessidades do

cliente. Segundo o autor, todas as empresas que decidirem se tornar empresas de classe

mundial, devem utilizar o mesmo conjunto de ferramentas de otimização de processos,

com vistas ao aprimoramento rápido e contínuo nos custos, qualidade, resposta rápida e

flexibilidade.
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1.3.2 - A visão de Albrecht

ALBRECHT (1994, p. 6) afirma que "Não é o bastante o funcionário da linha de frente

desejar prestar um serviço excelente que valorize o dinheiro do cliente. Não pode fazer

isto sozinho. Tem que haver uma cadeia de qualidade que se estenda além dele até o

pessoal de retaguarda, aos supervisores e gerentes que dirigem a operação, aos diversos

departamentos de apoio que fazem com que as coisas aconteçam nas horas, lugares e

tempos certos, e aos diretores e gerentes de primeira linha que cuidam de todo o negócio.

[...] Disputas de fronteiras drenam preciosas energias gerenciais"

Segundo o autor, dificilmente o conceito de serviço interno seria questionado, pois todas

as pessoas, estruturas e recursos da organização deveriam estar alinhados no apoio aos

momentos da verdade, para criar a melhor impressão possível na percepção da qualidade

do serviço por parte do cliente. Mas, segundo ele, na maioria das empresas isto não

passa de falta de argumentação, pois todos acreditam em servir ao cliente, mas

aparentemente a maioria quer sair de perto dele.

o desenvolvimento de uma forte cultura de serviço interno, segundo o autor, depende

muito da existência de idéias claras e factíveis a respeito da relação da empresa com

seus clientes, bem como de seu clima interno e mecanismos operacionais.

ALBRECHT (1994, p. 52), se refere novamente aos serviços internos quando cita os sete

pecados desses serviços, decorrentes da conduta de cada departamento:

)P> o buraco negro - quando o departamento funciona baseado em suas próprias

necessidades e praticamente ignora pedidos especiais de qualquer um, exceto a

chefia;

)P> o ricochete - alta rejeição dos pedidos, por falta de alguma informação, sem a

preocupação de entrar em contato com o solicitante;

>- a lei - quando o departamento determina o que será feito no futuro;

>- o "fiscal"- quando o departamento exerce o papel de fiscal dos outros departamentos,

buscando sempre encontrar os erros dos outros;

>- negativismo - o departamento sempre diz não às solicitações dos demais;
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~ a fábrica de papel - excesso de formulários e requisitos especiais;

~ territorialismo - quando o departamento adota uma atitude de não atender as

solicitações recebidas e não aceitar que sejam realizadas por outros departamentos

ou terceiros contratados.

o autor adapta o modelo do triângulo de serviços para a utilização nos serviços internos,

afirmando que os empregados da linha de frente precisam do apoio de três fontes: da

cultura, dos líderes e da estrutura organizacional/sistemas. Se todos esses elementos

estiverem alinhados adequadamente em apoio ao empregado, ele poderá realizar o

melhor trabalho possível ao prestar serviços, quer seja ao cliente pagante ou ao interno:

Organização )

~~

A

(c) 1987 Karl Albrecht

Fig. 1.3.2 - Triângulo de serviços adaptado para serviços internos.

ALBRECHT (1998, pág. 145) sugere como forma de melhoria de desempenho dos

serviços internos uma seqüência de passos, constituída de:

~ definição do cliente;

~ identificação da contribuição do fornecedor interno;
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•

~ definição da qualidade do serviço prestado;

~ validação dos critérios junto ao cliente;

~ realização de uma auditoria de serviços para a avaliação do desempenho;

~ desenvolvimento do enunciado da missão do fornecedor.

De modo geral, Albrecht coloca, de uma maneira bastante simples várias sugestões para

a mudança de enfoque na empresa, aumentando a importância de estar voltada para o

cliente, entretanto não correlaciona as expectativas do cliente interno com os objetivos da

empresa. Sua abordagem é bastante superficial, não se aprofundando nos processos

internos.

1.3.3 - Aplicando o Gerenciamento da Qualidade Total nos Serviços Internos

SEPIC e McNABB (1994, p.44-52) afirmam que uma das barreiras para o reconhecimento

dos prestadores de serviços intemos como clientes e fornecedores, e a conseqüente

melhoria dos serviços prestados é a falta de opção das áreas internas da empresa, ou

seja, a impossibilidade de escolha.

Freqüentemente, algumas pessoas dos departamentos internos da empresa,

desenvolvem uma atitude no sentido de que seu departamento é a única opção e que os

diversos departamentos clientes, realmente não têm outra escolha, a não ser vir até eles

para obter seus serviços. Alguns deles desconsideram completamente aqueles que

reclamam da maneira como operam. A falta de visão de concorrência nos serviços

internos é sentida pelo fato de que, na maioria das empresas, os departamentos não têm

autonomia para contratar no mercado os serviços que necessitam. Por esta razão não

sentem a pressão de orientação para os clientes, colocando em primeiro lugar suas

necessidades.

Muitas vezes, prevalece um ambiente interno de disputa de poder, ficando a qualidade

dos serviços prestados para segundo plano. Quando esse tipo de atitude prevalece,

torna-se difícil para a empresa prover produtos e serviços de qualidade a seus

consumidores extemos. Muitas vezes, os conceitos dos programas de qualidade total,

ficam restritos às áreas produtivas, embora devessem ser estendidos a toda a

organização.
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Conforme Ishikawa definiu em 1985: "Sob um ponto de vista mais específico, qualidade

pode significar qualidade do produto, entretanto, de uma maneira mais ampla, qualidade

significa qualidade de trabalho, de serviços, informações, qualidade de processo,

qualidade das pessoas, incluindo trabalhadores, engenheiros, gerentes e executivos,

qualidade do sistema, qualidade da empresa, qualidade dos objetivos, etc.".

Segundo os autores, aplicando os conceitos de TOM, os fornecedores internos deveriam:

» identificar cada um de seus clientes internos

» identificar as necessidades desses clientes e suas expectativas

» determinar a extensão em que essas necessidades estão sendo atendidas (fator de

serviço)

Cliente e fornecedor interno deveriam estabelecer e consensar suas expectativas, através

de constante realimentação dos resultados para avaliar se as necessidades de ambos

estão sendo atendidas. Freqüentemente, os funcionários da empresa estão engajados na

missão de desempenhar bem a função e o trabalho que lhes foi determinado, sem se

lembrar que todos na organização incluindo eles próprios, possuem um cliente - interno

ou externo - que precisa ser satisfeito. Comparando os serviços internos a uma franquia,

poderia ser afirmado que, como nesta última, os serviços internos também deveriam

buscar lucros, entretanto, no caso dos serviços internos, os resultados poderiam ser

medidos em termos de confiança e satisfação do cliente.

Ao tentar conciliar um programa de qualidade total à satisfação de clientes internos, é

preciso desenvolver uma forma clara e simples, de estabelecer uma correlação entre a

missão do departamento e a missão da organização. Outro ponto necessário é a

identificação dos clientes internos, aliada ao levantamento de suas necessidades e ao

encontro de uma forma de assegurar que essas necessidades sejam atendidas.

É importante reconhecer que as necessidades também mudam ao longo do tempo,

exatamente como acontece no mercado com os clientes externos. Quando este fato não é

observado e a organização falha internamente, muito provavelmente, ela também irá

falhar externamente. Torna-se necessário encontrar uma forma de medir o nível de
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atendimento das necessidades e expectativas dos clientes internos, permitindo a

elaboração de um programa de melhoria da qualidade do serviço prestado.

SEPIC e McNABB (1994) propõem uma metodologia em seis etapas, como forma de

instituir um programa de melhoria da qualidade dos serviços internos:

1a. etapa - Desenvolver a missão do departamento

Verificar qual a posrçao do departamento em relação ao propósito da empresa no

mercado, estabelecendo uma missão para o mesmo. É usual que a empresa estabeleça

sua missão, entretanto, é raro que cada departamento especifique sua missão visando

atender os objetivos globais. Após o estabelecimento da missão do departamento, deve

haver um esforço sistemático para que essa missão seja freqüentemente analisada do

ponto de vista dos resultados obtidos.

2a. etapa - Identificar os clientes

Estabelecida sua missão, produtos e serviços, o departamento deve identificar seus

clientes e agrupá-los de acordo com os produtos e/ou serviços recebidos ou desejados.

Desta forma, os clientes são segmentados em grupos que possuem necessidades

semelhantes.

3a. etapa - Determinar os requisitos dos clientes

Cada grupo de clientes, deve ter suas necessidades críticas identificadas, de forma a

estabelecer prioridades e formas de medição de desempenho.

Alguns obstáculos podem aparecer nesta etapa, como a dificuldade que alguns clientes

internos apresentam para identificar suas necessidades. Um outro obstáculo é a

constante mudança nas necessidades, exatamente como acontece com o mercado. Para

atenuar esta segunda dificuldade, deve haver um processo constante de pesquisa e

formação de grupos para discussão e revisão do assunto, onde cliente e fornecedor

devem participar, de uma forma sistemática, ou seja, com uma freqüência regular.
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4a. etapa - Medir a satisfação do cliente

Esta pode ser a etapa mais difícil, pois problemas internos desconhecidos podem colocar

por terra todo um programa da qualidade. É recomendável que este trabalho seja

acompanhado por uma pesquisa de clima organizacional ou mesmo seja conduzido por

uma consultoria, cujo trabalho possa ser considerado com imparcialidade.

Uma forma de conduzir um trabalho imparcial é o estabelecimento de consultas

completamente anônimas, de forma que nenhum dos envolvidos, quer seja cliente, quer

seja fornecedor, e mesmo suas chefias, venham a ter acesso aos resultados individuais.

Os resultados devem ser apurados pela consultoria e transformados em uma lista de

características de serviços a serem analisadas.

Três níveis de informação, com diferentes procedimentos para obtenção dos dados são

necessários em um estudo rigoroso de satisfação do cliente. O primeiro é obtido através

de reuniões com grupos dirigidos à discussão do assunto. Itens tipicamente abordados

neste nível dizem respeito à responsabilidade para com as necessidade dos clientes,

acuracidade no desempenho do serviço prestado, tempo de atendimento, empatia,

confiabilidade, nível de conforto e outros. Os dados costumam ser de natureza qualitativa,

obtidos através de uma discussão franca e extensa.

O segundo nível de informação é a escala de importância de cada característica, levando

à priorização dos itens críticos. Aqui os dados são quantitativos e fornecem uma base

estatística para conduzir um estudo de prioridades para mudança.

O terceiro nível é uma escala numérica de percepção da qualidade do serviço para cada

uma das características. Técnicas estatísticas devem ser utilizadas para identificar cada

área, onde o desempenho é considerado insatisfatório e a mudança é necessária. O

método estatístico passa a ser a base para o estabelecimento de prioridades. Os itens de

menor pontuação devem ser atacados prioritariamente, lembrando sempre que há uma

constante mudança nas necessidades apontadas, dependendo das circunstâncias.

5a. etapa - Pontos a serem melhorados
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Aqui a equipe do fornecedor interno deve avaliar os resultados obtidos e consensar os

pontos a serem melhorados. Um plano de ação deve ser estabelecido, iniciando pelos

itens prioritários e posteriormente agregando aqueles considerados de menor criticidade.

Como critério para estabelecimento das prioridades de melhoria, podem ser identificados

aqueles com maior potencial de melhoria e menor investimento.

6a. etapa - Implementando as melhorias

o passo final é a implementação do programa de melhorias. Aqui deve ser levado em

conta o tempo de implementação e o acompanhamento dos progressos obtidos. O

programa de melhorias deve conter os passos de implementação, seus responsáveis e o

tempo previsto para cada etapa. Cada passo deve ser seguido de reuniões de avaliação

do progresso, dificuldades encontradas e rotas de correção. Aguardar até a conclusão do

programa para fazer uma avaliação, pode ser muito oneroso e desgastante.

1.3.4 - A utilização de uma matriz Importância - Desempenho para determinar as

prioridades de melhoria dos serviços internos

Na literatura voltada ao ramo industrial, SLACK (1993 A, p. 18) analisa a manufatura

como a guardiã da competitividade para o todo da organização. Segundo ele a

manufatura deveria ser vista como uma função central na provisão da competitividade da

organização. Segundo suas palavras, ela deveria ser, não a função dominante, mas a

proeminente - o motor competitivo da organização.

Ao discorrer sobre TQM (Gerenciamento da Qualidade Total), SLACK (1993 A, p. 33)

afirma que "Cada parte da operação é um elo em uma rede interconectada de fluxos

físicos e de informação - é cliente de algumas e fornecedor de outras. As partes da

organização têm a responsabilidade de gerenciar essas relações internas consumidor I

fornecedor, em primeiro lugar, definindo tão claramente quanto possível quais são as

exigências, suas e de seus consumidores. Na verdade isto significa definir o que constitui

serviços "livres de erros" - a qualidade, a velocidade, a confiabilidade e a flexibilidade

requeridas pelos consumidores internos. Tanto quanto ajudar a embutir o imperativo da

qualidade em todas as partes da operação, o conceito de consumidor interno é útil pelo

seu impacto sobre as partes predecessoras na rede interna de suprimentos".
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SLACK (1993 A, p. 168), ao discorrer sobre a rede de suprimentos de operações das

organizações, define a rede de suprimentos interna, como sendo [...] "em vários aspectos,

microcosmo da rede externa. Cada departamento é tanto cliente como fornecedor de

outras partes da fábrica. É um sistema de fluxo interno que pode ser administrado, de

alguma forma, muito semelhantemente à rede externa. As redes internas, contudo, têm a

vantagem de que a rede interna é (ou deveria ser) mais bem entendida e a habilidade de

influenciar diretamente é maior".

Enfatizando sobre a necessidade de uma estratégia de manufatura, SLACK (1993 A, p.

176) afirma que "Uma estratégia de manufatura acreditável reforça a centralidade do

conceito de competitividade na cultura da organização. Faz isso concentrando-se nas

ligações entre a estratégia da empresa como um todo, os objetivos da manufatura, as

várias tarefas da manufatura e os recursos individuais do sistema de manufatura".

Segundo o autor, a estratégia deveria ser apropriada, abrangente, coerente, consistente

no tempo e acreditável.

Para a elaboração de uma estratégia formal o autor sugere o levantamento das

necessidades e preocupações dos consumidores, que servirão como base para o

estabelecimento das prioridades da manufatura, ou seja, seus objetivos de desempenho.

Para isso, o autor propõe a utilização de algum tipo de escala, baseada na visão dos

clientes, para pontuar a importância relativa de cada objetivo de desempenho indicada por

produto ou por grupo de produtos. Neste ponto, o autor sugere a adoção da idéia de

objetivos ganhadores de pedidos e qualificadores descritos por HILL (1993, p.33)

Segundo HILL (1993, p. 33), objetivos qualificadores são aqueles critérios que a empresa

precisa possuir para que possa fornecer seus produtos. O fato de atender este requisito

não é suficiente para ganhar pedidos. Os objetivos ganhadores de pedidos são aqueles

que lhe permitem concorrer no mercado e ganhar pedidos, por estar numa condição

melhor que seus concorrentes. Objetivos qualificadores não são menos importantes que

objetivos ganhadores de pedidos, apenas são diferentes. Ambos são essenciais para as

empresas se manterem no mercado e crescerem.
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2 - É muito importante para nossa satisfação

3 - É útil, mas não vital para nós

4 - Só se tornará um problema caso fique abaixo de um padrão mínimo

5 - Não usualmente importante

A classificação de desempenho do cliente para a maioria dos grupos seguiu o seguinte

modelo de pontuação:

1 - Excede nossas melhores expectativas

2 - Vem de encontro às nossas melhores expectativas

3 - Atende exatamente as nossas expectativas

4 - Está dentro de um padrão mínimo tolerado

5 - Está abaixo de um padrão mínimo

A matriz final apresentou o seguinte aspecto:

o

8
lUez
c·
~
·It
Ou.a:wQ.

Fig. 1.3.4.b - Matriz Importância - Desempenho modificada por Slack
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1.3.5 - OUTROS AUTORES

CORRÊA E PROCHNO (1998, p. 64-79) apresentaram trabalho objetivando desenvolver

um processo de estratégia de manufatura, onde é utilizada a matriz de Slack como

ferramenta para determinação das prioridades. O conceito de cliente e fornecedor interno

foi utilizado para possibilitar as negociações entre os departamentos da empresa, a fim de

chegar a um consenso sobre o nível de serviços que o fomecedor deveria oferecer.

Inicialmente é estabelecida a importância relativa de cada critério competitivo e em

seguida, o fornecedor faz uma auto-avaliação de seu desempenho e é avaliado por seu

cliente interno.

Após o estabelecimento da rede cliente - fornecedor, o processo é expandido para toda a

empresa, iniciando pelo departamento de vendas, percorrendo toda a rede de

suprimentos interna, até chegar ao departamento de compras. Após a elaboração dos

planos operacionais de ação, foram criados planos contingenciais a partir de cenários pré

estabelecidos. A cada mudança relevante do cenário, qualquer área da empresa poderia

ativar uma nova avaliação, visando um replanejamento.

MARTILLA e JAMES (1977, p. 77~79) apresentam técnica para medir os atributos de

importância e desempenho junto aos consumidores, cujos resultados possibilitam a

preparação de um programa de mercado eficaz. No artigo, em nenhum momento é feita

referência à utilização de tal ferramenta para os serviços internos. Entretanto, pela

similaridade com a matriz de importância - desempenho de Slack, é factível imaginar que

isso possa ser feito, após algumas adaptações.

Os autores mostram um exemplo desenvolvido para uma concessionária de veículos,

onde são relacionados 14 atributos que são pontuados pelos consumidores em termos de

importância e desempenho. Alguns cuidados devem ser tomados, como a separação em

dois blocbs distintos: inicialmente a avaliação de importância, seguida da avaliação de

desempenho, para que os resultados não sejam distorcidos. Segundo eles, uma escala

de 5 ou 7 pontos possibilita uma boa distribuição das avaliações.
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Os resultados são colocados em um quadro, repartido em quatro quadrantes,

classificados como: baixa prioridade, possível excesso, manter como está, concentre-se

aqui. A partir desses resultados, as estratégias de atuação no mercado podem ser

preparadas.

BROOKS, LlNGS e BOTSCHEN (1999, p. 49-67) apresentam estudo que busca trabalhar

o mercado interno das organizações, composto por clientes e fornecedores internos. O

objetivo principal é criar condições para manter as equipes internas motivadas e

orientadas para o cliente, através de atitudes e comportamentos. O estudo segmenta o

mercado interno em direto e indireto, sendo que o direto está relacionado às áreas que

compõem a cadeia de valor da organização e o indireto às áreas de suporte.

Utilizando as dimensões da qualidade de serviços do SERVQUAL de ZEITHAML,

PARASURAMAN E BERRY (1990, p. 23), para medir expectativas e percepções do

serviço prestado, os autores concluem que:

~ Clientes internos e externos apresentam diferentes expectativas de serviços. Para os

clientes internos, foram apontadas três dimensões adicionais, a saber: tomada de

decisão pró-ativa, acuracidade das informações e liderança (apoio na orientação dos

empregados em como lidar com situações novas ou não usuais). Ao mesmo tempo,

as dimensões tangíveis de aparência e ambiente, e a dimensão de segurança, não

foram consideradas importantes no fornecimento de serviços internos.

~ As expectativas dos clientes que operam no mercado interno direto são diferentes

das expectativas dos que operam no mercado interno indireto. A acuracidade de

informações foi considerada mais importante pelas áreas da cadeia de valor, do que

pelas áreas de suporte. A dimensão de liderança foi considerada mais importante

para as áreas de suporte, visto que seus serviços podem variar conforme o cliente,

como no caso da área de tecnologia da informação.

~ As expectativas de serviço dos departamentos mais próximos do cliente externo

tendem a crescer em maior proporção que as dos departamentos mais distantes,

durante o programa. A melhoria da qualidade dos serviços internos foi mais marcante

nas áreas mais próximas ao consumidor externo.
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HARARI (1993, p. 30-35) defende a eliminação da filosofia de cliente interno das

empresas. Segundo ele, o aumento da competitividade ea pressão por redução de custos

e inovação não permite mais esses excessos. O autor recomenda três alternativas: a

reconfiguração das funções de suporte tradicionais para dar atendimento direto ao

consumidor externo, a subcontratação das funções que não estão ligadas diretamente às

prioridades dos clientes externos ou ainda, que os empregados remanescentes, mantidos

para fornecer algum serviço aos clientes internos cobrem por esses serviços. Nesta última

alternativa, os clientes internos teriam plena liberdade de buscar no mercado prestadores
de serviços com preços mais vantajosos.

BERRY, ZEITHAML e PARASURAMAN (1985, p. 44-52) prepararam um estudo para

identificar as principais causas de problemas na qualidade de serviços. Os autores

conduziram uma pesquisa entre executivos das empresas e consumidores dos serviços

dessas empresas, num total de 14 entrevistas junto aos executivos e 12 entrevistas junto
a consumidores.

Foram encontrados 10 determinantes da qualidade dos serviços entre os consumidores, a

saber: confiabilidade, responsabilidade, competência, acesso (facilidade de contato),

cortesia, comunicação, credibilidade, segurança, entendimento das necessidades do

consumidor e tangíveis (evidências físicas dos serviços). Os autores concluem que as

causas dos problemas de qualidade são diferentes entre empresas de manufatura e

empresas de serviços, principalmente pelo fato de que nas empresas de serviços, é maior

a dificuldade de padronização e o consumidor muitas vezes está presente ou tem um

contato maior com a produção dos serviços.

Em cada uma das empresas estudadas, a qualidade dos serviços recebidos pelo

consumidor dependia parcialmente da qualidade dos serviços de suporte, ou dos serviços

internos, recebidos pelo pessoal da linha de frente. Se a qualidade dos serviços recebidos

internamente deixava a desejar, o serviço prestado ao consumidor também tinha sua

qualidade afetada. Dessa forma, foram encontradas evidências que a existência de

problemas na qualidade dos serviços internos afetava a percepção de qualidade do
consumidor final.
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Os autores não aprofundam o estudo nos aspectos relacionados aos serviços internos,

mas recomendam que o pessoal da linha de frente faça uma avaliação dos serviços

recebidos internamente, pois afirmam que, mesmo que o pessoal da linha de frente

possua talento, treinamento e motivação para prestar serviços de alta qualidade, estarão

sempre sujeitos à qualidade dos serviços intemos para serem totalmente eficazes.

Em estudo posterior 8ERRY, ZEITHAML e PARASURAMAN (1988, p. 35-43) voltaram a

detectar esse problema ao relatar o caso de um grande banco americano, onde foi

observado um suporte inadequado das áreas internas no que se refere a práticas de

contratação, programas de treinamento e serviços de suporte. Os problemas relatados

pelos empregados, segundo a pesquisa, refletiram de maneira negativa na percepção da

qualidade dos serviços prestados pelo banco.

HALLOWELL, SCHLESINGER e ZORNITSKY (1996, p. 20-32) propõem que a qualidade

dos serviços internos é importante porque está relacionada com a satisfação do cliente

externo e a satisfação dos empregados no trabalho. Segundo os autores, a satisfação no

trabalho pode não levar à satisfação do cliente diretamente, porém as empresas de

serviços, raramente possuem consumidores satisfeitos, quando seus empregados não

estão satisfeitos.

Através de pesquisa, os autores concluem que:

~ A satisfação alcançada com a qualidade dos serviços é mais forte do que a alcançada

com salários e benefícios. Dessa forma, a satisfação no trabalho estaria fortemente

correlacionada com a qualidade dos serviços internos e ao tentar melhorar a

qualidade desses serviços, as empresas estariam satisfazendo seus consumidores e

melhorando a satisfação no trabalho, o que reduziria a rotatividade de pessoal.

~ Os componentes da qualidade dos serviços intemos mais importantes na empresa

objeto do estudo foram: ferramentas de informação, políticas e procedimentos

apropriados, trabalho de equipe, suporte da administração, alinhamento de objetivos e

treinamento.

Outros autores, como 8ROWN (1994, p. 29-33), SCHNEIDER, GUNNARSON E NILES-

JOLL Y (1994, p. 17-30) e TÉBOUL (1999, p. 165) também reforçam a necessidade de
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melhorar a qualidade dos serviços internos, tratando os funcionários com a mesma

consideração com que é tratado o consumidor, como forma de aumentar a satisfação dos

empregados, reduzindo a rotatividade de pessoal e melhorando os resultados da
empresa.

HAUSER e SIMESTER (1996, p. 268-284) relatam a adoção por algumas empresas de

sistemas de remuneração onde o cliente interno avalia seu fornecedor de serviços. O

empregado então receberia um bônus atrelado a essa avaliação. São examinados dois

casos, sendo que no primeiro, o cliente interno estabelece o percentual do bônus que seu

fornecedor deve receber. No segundo caso, o cliente estabelece metas a serem

alcançadas por seu fornecedor, o qual é remunerado de acordo com seu desempenho.

GRONROOS (1988, p. 3-18) alerta para o início da economia de serviços no mundo

ocidental e a importância das empresas, mesmo as de manufatura, internalizarem essa

mudança e se prepararem para oferecer serviços de melhor qualidade, criando

internamente uma mentalidade de serviços. O autor define cinco regras para que as

empresas se tornem competitivas nesse novo ambiente. Na quinta regra ele estabelece

que a estrutura organizacional, a tecnologia e os gerentes, terão que se tomar suportes à

prestação de serviços, encorajando e motivando o pessoal da linha de frente a prestar

bons serviços.

Quando se refere à quinta regra, o autor afirma que muitas empresas não possuem boas

operações de suporte. Segundo ele, empregados e gerentes não estariam convencidos

da importância dos serviços e portanto as empresas teriam dificuldades para atuar na

economia de serviços. Os empregados não estariam motivados a prestar serviços de boa

qualidade, se a estrutura organizacional da empresa não estivesse adequada para tal. Da

mesma forma, ele enfatiza o aspecto da liderança, ou seja a necessidade de gerentes e

supervisores se comportarem como verdadeiros líderes, e não apenas técnicos. Segundo

o autor, as conclusões do trabalho se aplicam a qualquer tipo de empresa e defende a

busca de uma cultura de serviços, inclusive lançando mão de ferramentas como o

"marketing" interno, definindo missão, objetivos, estratégias e táticas para o negócio.

TOMPKINS (1993, p. 71-74) defende a cultura do melhoramento contínuo através do

trabalho em equipe como a base para melhorar a qualidade dos serviços internos e
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consequentemente a satisfação dos empregados. A satisfação dos empregados por sua

vez, leva à retenção de talentos e à estabilidade da força de trabalho. Como

conseqüência, as pessoas na organização acumulam experiências, tornam-se parte de

uma cultura de aprendizado (Learning Organization) e atendem melhor o consumidor,

provendo produtos ou serviços, conforme o preço, qualidade e prazo de entrega desejado

pelo consumidor. Com isto, a empresa mantém a fidelidade dos clientes, que por sua vez,

trazem lucros, que podem ser utilizados em parte para melhorar a remuneração dos

empregados, que satisfeitos, se manterão no emprego.

o autor conclui que a qualidade dos serviços externos é resultado do impacto da

qualidade dos serviços internos nos empregados. Por sua vez, a qualidade dos serviços

internos está baseada na cultura do melhoramento contínuo apoiado no trabalho em

equipe, proveniente de um modelo de sucesso gerado pela liderança.

EDVARDSSON, LARSSON e SETTERLlND (1997, p. 252-263), baseados em estudos

anteriores de outros autores, segundo os quais a qualidade dos serviços internos é pré-

requisito para a qualidade dos serviços externos, propõem que a satisfação e a motivação

dos empregados freqüentemente é o ponto chave da qualidade nas empresas de

serviços. Os autores mencionam que nos casos em que o consumidor está envolvido na

produção do serviço, o ambiente psicossocial do trabalho é percebido, mesmo que

parcialmente, e afirmam que esse ambiente afeta diretamente a percepção da qualidade

dos serviços pelo consumidor final.

Os autores afirmam que apenas conhecimento e experiência, sem motivação e

entusiasmo, não são suficientes para um bom desempenho. Segundo eles, se a empresa

for bem sucedida em criar postos de trabalho atrativos e um ambiente estimulante, verá

seus esforços recompensados, com a redução da rotatividade em seu quadro.

No artigo é apresentado um teste prático em uma empresa sueca que presta serviços de

informática, utilizando dois questionários, um voltado para a qualidade (Quality Profile) e

outro voltado para a parte psicológica (Stress Profile). Ambos os questionários são

respondidos pelos funcionários da empresa. Os resultados, analisados estatisticamente,

apresentaram uma forte correlação (coeficiente maior que 0,8), levando os autores a

confirmar a interdependência entre o ambiente psicossocial do trabalho e a qualidade
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interna. Eles recomendam que além das mudanças de estrutura organizacional

freqüentemente adotadas pelas empresas como forma de melhorar a qualidade dos

serviços internos, também sejam adotadas medidas para melhorar a satisfação dos

empregados com vistas a atingir esse objetivo. Os autores chamam a atenção sobre a

importância dos aspectos de liderança e motivação.

Por sua vez, AZZOLlNI & LlNGLE (1993, p. 38-45) afirmam que "a falta de liderança é a

barreira mais importante na melhoria do serviço interno. Para conduzir a mudança, os

executivos da alta administração, quer estejam a nível corporativo, divisional ou como

apoio, necessitam primeiramente perceber a necessidade das mudanças".

Estas conclusões são provenientes de um trabalho de pesquisa onde foi solicitado a 841

pessoas que avaliassem sua prestação de serviços a clientes internos, bem como os

serviços recebidos de seus fornecedores internos. As respostas, levaram às seguintes

conclusões:

~ A prestação de serviços a clientes internos é uma peça chave no sucesso da

empresa (88%)

~ A melhoria da qualidade é parte importante da cultura organizacional (81%)

~ Os trabalhadores reconhecem e apoiam a necessidade pela melhoria dos

serviços (74%)

Nessa pesquisa, solicitou-se às pessoas consultadas, que atribuíssem notas aos vários

serviços prestados internamente. Os resultados mostraram que algumas áreas estavam

buscando fazer seu serviço de maneira melhor que outras, entretanto ficou claro que

existe um grande espaço para melhorias. Para confirmar este ponto de vista, foi

perguntado às pessoas como estas acreditavam que seus clientes internos qualificavam

seus serviços, escolhendo entre as opções: excelente, bom, regular ou ruim. Cerca de

59% das respostas avaliaram que os clientes consideravam seu serviço como bom ou

excelente. Entretanto, 41 % das respostas consideravam o serviço que prestavam, do

ponto de vista do cliente, como regular ou ruim. Este último número é surpreendente.

Neste mesmo trabalho, foi feita uma correlação entre os resultados obtidos e o

desempenho das empresas no mercado. Os entrevistados classificaram suas empresas
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em uma das seguintes opções: líderes do mercado, estando entre as primeiras, estando

em fase de crescimento, ou como seguidoras. Das empresas classificadas como líderes

de mercado ou estando entre as primeiras, a avaliação dos esforços de melhoria nos

serviços internos estava na faixa de 74 e 71% respectivamente, enquanto que nas

empresas consideradas seguidoras, esses esforços foram avaliados em 34%. Analisando

esses resultados constata-se uma vulnerabilidade estratégica, que afeta o desempenho, a

competitividade e o sucesso da organização. Como os funcionários podem encantar seus

clientes, se não estão encantados com a empresa?

As empresas que foram consideradas líderes de mercado nos seus segmentos de

atuação, não apenas proporcionavam bons serviços a seus clientes, como também

recebiam bons serviços de seus fornecedores internos. Essas empresas criavam

oportunidades de melhoria, enquanto que as seguidoras, culpavam os outros por seus

problemas. A cultura de apontamento de culpados levava a uma corrente de negativismo,

que a cada dia ficava mais difícil de ser interrompida.

WISNER e STANLEY (1999, p. 25-32) desenvolveram uma pesquisa no departamento de

compras de 500 empresas americanas, para buscar entender as práticas das empresas

que apresentavam alta qualidade de serviços nesses departamento, correlacionando os

fatores que influenciavam esse desempenho. Entre os fatores apontados por essas áreas

foram relacionados os processos de melhoria da comunicação interna entre as áreas

fornecedoras e consumidoras dos serviços internos. A pesquisa mostrou uma forte

correlação entre a qualidade dos serviços prestados e a eficácia da comunicação entre as

áreas. Foi assumido que o departamento de compras normalmente tem uma

comunicação mais eficaz com seus fornecedores internos, do que com seus clientes

internos. Os autores dizem que a explicação se deve ao fato dos fornecedores da área de

compras normalmente estarem sob a mesma administração dessa área, facilitando a

eficácia da comunicação entre essas áreas.

Consultados MATHE e SHAPIRO (1993), HILL, A. (1992), COLLlER (1994), CHASE e

AQUILANO (1989), praticamente não foram encontradas referências sobre o assunto.
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1. 4 - Os fatores humanos que interferem no desempenho da prestação dos

serviços internos

Do que foi encontrado na literatura até aqui, percebe-se que existe uma forte

preocupação com a influência das pessoas no desenrolar do processo de prestação de

serviços, mesmo que internamente à empresa. No apanhado de referências apresentadas

até aqui, os autores retratam essa preocupação.

Com o intuito de enriquecer o trabalho e dar mais subsídio à análise dos casos práticos

que serão apresentados, três fatores apontados até aqui por diversos autores, serão

pesquisados a seguir, buscando encontrar pontos importantes relacionados a esses

assuntos. Trata-se dos fatores Motivação, Liderança e Comunicação.

1.4.1 - Motivação

Sempre existiu uma forte crença de que o controle sobre as pessoas seria o melhor

recurso para se conseguir obter atitudes produtivas rumo à consecução dos objetivos

organizacionais. No início do século XX o mundo conheceu o trabalho de Taylor voltado

para a racionalização do trabalho, como forma de aumentar a produtividade. Durante

cerca de 60 anos a aplicação do conhecimento ao trabalho aumentou a produtividade de

forma explosiva, elevando o padrão e a qualidade de vida nos países desenvolvidos,

barateando produtos que passaram a ser consumidos pelos próprios trabalhadores, como

no caso dos automóveis.

Mais tarde, veio a revolução da informação e posteriormente a globalização, trazendo o

acirramento da competição, onde a preocupação principal das empresas passou a ser a

sobrevivência, originando um ambiente de trabalho extremamente turbulento e sujeito a

constantes mudanças.

" [...] os empregados já não podem acalentar as mesmas expectativas de um

relacionamento a longo prazo com uma organização em particular. De um momento para

outro, sem que seja possível ter tempo de preparar-se, a promessa de um emprego para

toda a vida passa a ser cada vez mais difícil de concretizar. Apesar da busca incessante

de novas estratégias que possam conseguir que os seus empregados priorizem os

27



reclamos dos clientes, pouco tem sido efetivamente conseguido nesse sentido."

(BERGAMINI, 1994, pág. 14)

Como forma de compensar o ambiente instável proporcionado pelas mudanças, as

organizações passam a lançar mão de condicionantes extrínsecos, tais como

recompensas e incentivos externos, para a solução do problema da falta de motivação de

seus empregados. Muitos pesquisadores defendem que o comportamento humano possa

ser modelado ou modificado por meio da utilização adequada de vários tipos de

recompensas ou punições disponíveis no meio ambiente - são os chamados reforçadores

de comportamento.

A experiência clássica de Skinner, relatada por BERGAMINI (em BERGAMINI e CODA,

1997, p. 72) com camundongos, mostra que, retirado o alimento recebido como incentivo

por ter apresentado o comportamento esperado (abaixando a alavanca do dispositivo), o

animal entende o fato como um castigo, e deixa de repetir o comportamento esperado,

que aparentemente havia adquirido. Isto provavelmente explica, porque os planos de

incentivo, acabam perdendo seu efeito ao longo do tempo, ou mesmo trazem efeitos

contrários ao serem retirados, pois o fato passa a ser entendido como punição. A

dedicação dos empregados, conseguida somente através de premiações, exige um

investimento crescente da empresa nesses incentivos, para ter continuidade. Quando se

assume que é possível motivar as pessoas, está-se confundindo motivação com

condicionamento.

Segundo ARCHER (em BERGAMINI e CODA, 1997, p. 25), a motivação nasce somente

das necessidades humanas e não das coisas que satisfazem essa necessidade.

Explicando melhor, se alguém sente sede, a água não irá motivar essa pessoa, mas sim

satisfazer uma necessidade daquele momento. A partir do instante que essa pessoa tiver

bebido água até saciar sua sede, a visão de uma garrafa de água não lhe trará nenhum

desejo de beber novamente até que volte a sentir sede. Isto significa que o fator de

motivação não é a água, mas sim a sede.
j

Assim sendo, não se consegue colocar necessidades no interior de alguém, portanto as

pessoas não podem ser motivadas. O que acontece, na verdade, é que as pessoas,

possuem necessidades, mesmo que inconscientes, e quando percebem a possibilidade
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de atender essas necessidades, demonstram um comportamento motivado até conseguir

supri-Ias. O cérebro faz o papel de gerenciador das prioridades, ou seja, ele determina

qual necessidade deve ser atendida a cada momento. Uma vez atendida a necessidade,

imediatamente o indivíduo passa a sentir outra necessidade e assim por diante.

Transportando isso tudo para a empresa, o grande desafio passa a ser encontrar pessoas

cujas necessidades possam ser atendidas dentro daquilo que se tem a oferecer. Segundo

ROBBINS (1999, p. 109), motivação é a vontade de empregar altos níveis de esforços em

direção a metas organizacionais, condicionada pela capacidade do esforço de satisfazer

alguma necessidade do indivíduo.

Com o avanço dos estudos, ficou mais fácil entender que cada pessoa já traz de alguma

forma, dentro de si, suas próprias motivações. Segundo BERGAMINI (1997, p. 23), o mais

importante para as empresas é encontrar e adotar recursos organizacionais capazes de

não sufocar ou extinguir as forças motivacionais inerentes a cada indivíduo. É cada vez

mais imprescindível agir de forma que as pessoas não percam sua energia motivacional.

O ser humano não se submete de forma passiva ao desempenho de atividades que lhe

sejam impostas e que, não lhe transmitem qualquer significado. Conforme cita DRUCKER

(1977, p. 314): "É precisamente o crescente nível de expectativas materiais que toma a

cenoura das recompensas materiais cada vez menos eficaz como forma de motivação e

como instrumento administrativo".

Apesar de contrariar conceitos defendidos no passado por adeptos da Teoria X, o

trabalho não precisa ser por natureza desagradável. Ao contrário, ele pode realmente

fazer sentido para as pessoas à medida que elas se sintam naturalmente envolvidas por

ele.

1.4.2 - Liderança

Historicamente, o tema tem despertado o interesse de pesquisadores sobre

Comportamento Organizacional. A palavra liderança pode ter significados diferentes para

diferentes pessoas.
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Segundo BERGAMINI (1994, p. 14), "[...] os pesquisadores freqüentemente definem

liderança partindo de uma perspectiva individual, ressaltando aquele aspecto do

fenômeno que seja mais significativo para eles". Dentre as diversas tentativas históricas

de definição do significado da palavra liderança, relacionadas pela autora, dois elementos

aparecem em comum. Em primeiro lugar, elas conservam o denominador comum de que

a liderança esteja ligada a um fenômeno grupal, isto é, envolva duas ou mais pessoas.

Em segundo lugar, fica evidente tratar-se de um processo de influenciação exercido de
forma intencional por parte do líder sobre seus seguidores.

Segundo HOLLANDER (em CHEMERS E AYMAN, 1993, p. 29), liderança não é algo que

um líder possui, mas sim um processo envolvendo seguidores, pois sem seguidores, não

há líderes ou liderança. O autor considera que o processo de liderança normalmente

envolve um relacionamento de influência em duplo sentido, orientado principalmente para

o atendimento de objetivos mútuos, tais como aqueles de um grupo, organização ou

sociedade. Portanto, a liderança não é apenas responsabilidade do líder mas também

requer esforços de cooperação por parte de outras pessoas.

Dentro desse processo ele considera que, embora o líder seja quem geralmente inicia as

ações, seus seguidores precisam ser sensíveis a ele, e levá-lo em conta quanto às suas

idéias e programas. Duas linhas de liderança, transacional e transformacional são

consideradas nos trabalhos sobre o assunto. Segundo o autor, na liderança

transformacional, o líder vai além, redirecionando e provocando uma mudança na forma

de pensar e de agir dos seguidores. Muitas vezes o próprio líder é influenciado por seus

seguidores. Na verdade a liderança transformacional seria uma extensão da transacional,
porém exercida com maior intensidade e vibração.

Segundo HOUSE e SHAMIR (em CHEMERS e AYMAN, 1993, p. 81), líderes

transformacionais estimulam seus seguidores para assumir desafios, olhando o mundo de

diferentes perspectivas, evitando defender estereótipos e posicionamentos aceitos no

passado e encorajando as pessoas a pensar independentemente de seu líder.

Segundo BASS e AVOLlO (em CHEMERS e AYMAN, 1993, p. 51), os fatores da
liderança transformacional estão ligados a:

I
"
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~ Carisma - líderes carismáticos recebem a confiança de seus seguidores por

acreditarem na sua habilidade em superar qualquer obstáculo, visto possuírem uma

missão e visão atingíveis.

~ Inspiração - uso de símbolos e imagens para melhorar a compreensão dos objetivos e

focar os esforços da equipe

~ Estimulação intelectual - encorajamento dos seguidores a questionar como as coisas

são feitas e a romper com barreiras do passado

~ Consideração individualizada - tratamento diferenciado das pessoas e delegação de

poder para prover oportunidades de crescimento

Comparativamente a liderança transacional estaria sendo exercida quando os seguidores

compreendem o que devem fazer e o que podem obter com seus esforços (relação de

troca de interesses). Esse tipo de liderança é baseado no gerenciamento por exceção,

pois o líder apenas intervém para correção de rota. Geralmente, punição e disciplina

estão ligados ao assunto. Os autores afirmam que o resultado final mais eficaz é atingido

quando o líder exerce uma liderança predominantemente transformacional.

A suposição de que o processo de influência esteja inerente aos processos de liderança

parece ser ponto pacífico para a maioria dos autores.· A influência não precisa

necessariamente ser caracterizada como um processo de dominação, controle ou indução

à submissão. Levando em conta que grupos de trabalho ou equipes são compostos por

indivíduos e que o comportamento de cada um afeta as atividades e o desempenho do

conjunto, os líderes podem influenciar os membros do grupo através de seu próprio

exemplo.

É possível, ao se percorrer a grande quantidade de estudos e teorias sobre liderança,

descobrir que, embora todos eles falem sobre um mesmo assunto, cada um tem se

destacado sob um aspecto diferente a respeito do contexto e do processo em si mesmo

desse tipo de relacionamento interpessoal. Alguns teóricos se preocuparam em retratar

aquilo que o líder é, quais os traços que caracterizam sua personalidade e outros buscam

caracterizar aquilo que o líder faz a partir de um estilo pessoal específico.

O fenômeno da liderança foi também analisado em função das circunstâncias que

favorecem a eficácia do líder, isto é, que variáveis do ambiente, portanto extra-
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relacionamento, são cruciais nesse momento. Não é pura e simplesmente a ação do líder

que importa, mas o liderado, as contingências do momento e do ambiente desempenham

papéis importantes, considerados tão decisivos quanto o comportamento do próprio líder.

Muito tem sido falado sobre o conceito de credibilidade em liderança. Esse aspecto

parece estar sendo mais um diferencial de eficácia do líder. É essa característica de

credibilidade que determinará em que medida as pessoas estão dispostas a dar um pouco

mais do seu tempo, talento, energia, criatividade, apoio e assim por diante.

Por outro lado, há que se especificar quais são as principais diretrizes atribuídas ao

comportamento de liderança, pois elas representam o referencial para a avaliação da

eficácia dentro desse campo de ação. O grande desafio é perceber e promover novas

competências, facultando ao mesmo tempo que se viva num contexto onde seja

desbloqueada a motivação individual. Trabalhando juntas, as pessoas só conseguem

combinar e desenvolver potencial energético se puderem contar com a ação de um

verdadeiro líder.

O líder desempenha, fora de dúvida, um papel de indiscutível importância no despertar

das competências dos seus seguidores. As pessoas precisam ter a oportunidade de

desenvolver e exercitar as capacidades que possuem e o líder deve ter o papel de

identificar as necessidades das pessoas, criando condições favoráveis, para que elas se

sintam motivadas no seu trabalho. Quando isto não é possível, o líder deve procurar

adequar o trabalho buscando aproveitar aquilo que as pessoas possuem de melhor dentro

de si mesmas, potencializando essas habilidades, pois desta forma, colherá os melhores

resultados.

Conforme cita BERGAMINI (1994, p. 22) [...] "liderar é antes de mais nada, ser capaz de

administrar o sentido que as pessoas dão àquilo que estão fazendo. Essa administração

do sentido implica o conhecimento e domínio das características da cultura da

organização, ao mesmo tempo em que liderar exige também o conhecimento do sentido

que cada um dá à atividade que desempenha. No cruzamento dessas duas fontes de

significado é que o líder se tem proposto, cada vez de forma mais clara, como elemento

chave dentro das organizações".
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1.4.3 - O processo de comunicação

Segundo Peter Drucker, o conhecimento é o recurso mais importante nos dias atuais,

tendo substituído a hierarquia como base de poder dentro das organizações.

Conhecimento e poder estão muito mais distribuídos por toda a organização. Os

funcionários da linha de frente, através do contato direto com o cliente externo,

descobrem as necessidades dos clientes. Do lado interno da empresa, os especialistas

em tecnologia da informação, utilizam o conhecimento para munir esses funcionários da

linha de frente de ferramentas no atendimento das necessidades dos clientes. Para que

esse processo funcione, os funcionários da linha de frente e os especialistas em

tecnologia da informação precisam se comunicar e trabalhar juntos.

A comunicação é um processo vital para viabilizar o aprendizado e facilitar a

implementação de mudanças nas organizações. Ela é necessária para criar uma visão

comum, um senso de direção e para o entendimento dos valores, da ética e dos

procedimentos que permitam a atuação eficaz dos empregados. A boa comunicação é

essencial para a eficácia de qualquer grupo ou organização.

"Pesquisas indicam que a comunicação deficiente é provavelmente a fonte mais citada,

normalmente, de conflito interpessoal. Como os indivíduos gastam perto de 70% de suas

horas de vigília comunicando-se - escrevendo, lendo, falando, ouvindo - parece razoável

concluir que uma das forças mais inibidoras do desempenho bem sucedido de grupo seja
a falta de uma comunicação eficaz." (ROBBINS, 1999, pág. 197)

Apesar dos gerentes, dedicarem a maior parte do seu tempo a reuniões, e troca de

informações, quer seja pessoalmente, ou por telefone, fax ou outros meios de

comunicação, elaborando relatórios, etc., a grande maioria dos empregados se queixa

freqüentemente da falta de comunicação. Na verdade, os empregados desejam se sentir

cada vez mais participantes do fluxo de informações e do processo de comunicação.

Entretanto, como gerentes e líderes podem se comunicar de maneira eficaz?

"A comunicação serve a quatro grandes funções dentro de um grupo ou organização:

controle, motivação, expressão emocional e informação" (ROBBINS, 1999, pág. 197)
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A comunicação controla o comportamento dos membros de um grupo de várias formas. A

comunicação formal, que flui através da hierarquia da organização, desempenha uma

função de controle. O mesmo acontece na comunicação informal, quando o

comportamento do indivíduo é controlado através do posicionamento do grupo contra um

desempenho profissional acima da média, que faz com que o desempenho do restante do

grupo pareça ruim.

A comunicação também pode gerar motivação, ao transmitir aos empregados o que deve

ser feito, qual está sendo o desempenho e o que pode ser feito para melhorar.

Para grande parte dos empregados, os grupos de trabalho propiciam interação social e a

comunicação torna-se um mecanismo de transmissão de frustrações ou de sentimentos

de satisfação, expressando emocionalmente sentimentos e satisfazendo necessidades

sociais.

Finalmente, a comunicação também desempenha o papel de transmitir a informação

necessária ao indivíduo e ao grupo para a tomada de decisão, quando fornece elementos

para identificar e avaliar as alternativas de escolha.

As quatro funções possuem o mesmo grau de importância, pois para os grupos

apresentarem um desempenho eficaz, precisa haver alguma forma de controle sobre os

membros, estimulando-os em relação ao desempenho, proporcionando meios para a

expressão emocional e escolha de alternativas.

1.4.3.1 - Barreiras ao processo de comunicação

As barreiras mais sérias à comunicação no local de trabalho são psicológicas - elas

residem em medos, preocupações, desconfiança, expectativas não realísticas,

desentendimentos e dificuldades de relacionamento. A habilidade da escolha das

palavras certas e dos canais mais adequados é muito importante, porém o processo

eficaz de comunicação envolve auto-estima e auto-conhecimento e depende

principalmente da habilidade de promover um relacionamento efetivo e cooperativo, ou

seja, de colocar-se no lugar da outra parte.
'.
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o processo de comunicação é uma via de mão dupla, os líderes não conseguem se

comunicar por si mesmos. Para que a comunicação seja eficaz, deve haver pessoas

dispostas a ouvir. Comunicar significa enviar uma mensagem de uma pessoa para outra.

A pessoa que comunica, transmite à outra pessoa, o que está pensando, sentindo ou

acreditando. A comunicação se torna eficaz, quando o lado que está recebendo a

mensagem consegue ter uma percepção correta da mesma.

Entretanto, muitos líderes ignoram que o processo de comunicação envolve duas partes.

Quando falam e descobrem que não foram compreendidos pelos funcionários, geralmente

culpam estes últimos pelo problema. Costumam se queixar que os funcionários querem

ser mantidos informados, mas que não sabem ouvir o que lhes é informado.

Diversas são as causas dos problemas de comunicação. Geralmente a existência de

metas compartilhadas e uma direção participativa, contribuem para minimizar o problema.

À medida que líderes e funcionários se conhecem bem, observa-se que as pessoas se

tornam mais dispostas a ouvir e compreender as mensagens, e a comunicação se torna

mais aberta e eficaz. Em um ambiente cooperativo, as pessoas expressam seus pontos

de vista abertamente, ouvem os pontos de vista dos outros de maneira mais aberta e

focam o problema. Em ambientes competitivos, as pessoas tendem a se tornar mais

desconfiadas, insistem em provar que estão certas, forçando a aceitação de seus pontos

de vista e costumam julgar umas às outras. Este tipo de ambiente torna-se propício a

desconfiança e desentendimentos, tornando cada vez mais difícil o processo de

comunicação.

Alguns líderes não aceitam a idéia de que as pessoas necessitam de um ambiente

altamente cooperativo para se comunicar, pois consideram que elas devem se comportar

de maneira racional e priorizar as atividades do negócio. Muitos acham que as pessoas

devem ser maduras o suficiente para se comunicar adequadamente e cumprir suas

responsabilidades, independentemente da qualidade de seus relacionamentos.

o processo de comunicação parece um processo simples, porém na verdade trata-se de

um processo complexo. A pessoa que deseja se comunicar precisa inicialmente

transformar seus pensamentos e informações em palavras, símbolos, gestos e

expressões, que serão interpretadas pela outra parte. Quando esses sinais verbais e não

35



verbais não são consistentes, haverá uma má interpretação da mensagem. A codificação,

o envio e a decodificação da mensagem é um processo complexo.

Perturbações no canal de comunicação também podem levar a desentendimentos. Um

barulho externo, conversas paralelas, um tom de voz muito alto ou muito baixo, podem

afetar o entendimento adequado. Da mesma forma, a parte não verbal da comunicação,

como, gesticulação das mãos, expressões faciais, postura e tom de voz, devem combinar

com a mensagem. Como exemplo, um leve sorriso, provocado pelo nervosismo da

situação de transmissão de uma mensagem, pode afetar a seriedade da mesma.

Segundo estudos, cerca de 5 a 20% da população sofre da denominada "apreensão da

comunicação" ou ansiedade. Este problema afeta toda uma categoria de técnicas de

comunicação. Pessoas que sofrem deste mal, experimentam tensão e ansiedade

excessiva na comunicação oral, evitando este tipo de comunicação, mesmo quando ela

seja a mais indicada para a situação. Existem evidências de que esse tipo de indivíduo

acaba distorcendo as exigências de comunicação em seus cargos a fim de minimizar a

necessidade de comunicação.

Estudos indicam que os líderes estão na maior parte do tempo falando durante encontros

e reuniões. Inúmeras vezes, se sentem no direito de interromper as outras pessoas e falar

enquanto o interlocutor está refletindo. Este comportamento demonstra uma certa falta de

interesse em ouvir os demais. Como podem ouvir, falando todo o tempo?

Os líderes normalmente não estão interessados na opinião das outras pessoas e focam

suas idéias em suas próprias opiniões e posições. Os funcionários por outro lado, não se

sentindo ouvidos, entendem que suas chefias não gostam de ser informados dos

problemas existentes. Ao tomarem contato com os problemas, sem terem sido informados

corretamente, os líderes tendem a buscar culpados pelos mesmos.

Líderes falando e funcionários ouvindo, não significa uma efetiva comunicação. Líderes

costumam controlar suas mensagens, de forma a não transmitir sentimentos de medo e

fraqueza. Eles se sentem na obrigação de demonstrar competência e portanto hesitam

em demonstrar suas dúvidas e questionamentos a respeito do assunto. Podem ainda

apresentar relutância em demonstrar certa proximidade ou mesmo amizade junto a seus

,
li
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funcionários, por receio de perder o controle sobre a situação, ou seja, perder o respeito

de seu pessoal e não conseguir manter a disciplina do grupo.

Naturalmente, espera-se que o líder deva mostrar que está no controle da situação.

Entretanto uma influência controladora cria ressentimentos no grupo. Quando sentem o

ambiente de competitividade, os funcionários normalmente resistem às idéias de suas
chefia.

Um outro ponto ainda é a necessidade de avaliação, como pano de fundo da

comunicação. Líderes estão sempre procurando problemas a serem solucionados e erros

cometidos. Muitos funcionários assumem que somente devem incomodar sua chefia

quando têm um problema a ser informado. Por sua vez, a chefia está sempre mais

preparada a premiar os sucessos, ao invés de aprender com os erros a evitar que a

situação se repita. Isto acaba interferindo com a comunicação, pois o grupo tende a se

defender de suas ações e não aceitar críticas.

Os próprios funcionários interferem na qualidade da comunicação, pois relutam em trazer

problemas à chefia, com receio do posicionamento de um chefe irritado, que poderá se

voltar contra o portador da notícia. De certa forma, os funcionários esperam que os

problemas se resolvam por si mesmos, desta forma, acabam exercendo uma atitude

passiva, olhando com complacência para os problemas, esperando o contracheque no

final do mês, e se as coisas piorarem demais, começam a procurar um novo emprego.

Por outro lado, os líderes também precisam manter alianças para autoproteção, e estar

sempre atentos contra seus rivais dentro da empresa. Assim, muitas vezes, não

transmitem seus problemas aos subordinados e estes, não entendendo esse

distanciamento, interpretam que a vida profissional de sua chefia é muito mais branda que

a sua. Os funcionários, então assumem que sua chefia deveria conhecer seus problemas,

apesar de não discuti-los abertamente com suas chefias. A chefia não percebe que seus

funcionários estão descontentes, ou o que está por trás da situação, por falta de

comunicação. Desta forma, tanto líderes quanto funcionários, acabam contribuindo com

as falhas de comunicação, tornando o relacionamento profissional muito difícil, gerando a
desconfiança.
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CAPíTULO 2 - ESTUDO DE CASO

2.1 - Metodologia de trabalho

Utilizando como apoio o material bibliográfico pesquisado, será analisada a prestação de

serviços entre as áreas internas de uma empresa. Com base na literatura pesquisada, o

caso será avaliado à luz de vários autores, porém a ferramenta utilizada será o modelo

desenvolvido por Nigel Slack adaptando uma matriz de Importância - Desempenho para
serviços internos.

o objetivo é verificar a aplicabilidade desse modelo, identificando dificuldades, pontos

fortes e fracos, e avaliar a possibilidade de adotar o modelo como ferramenta de

entendimento e negociação entre as áreas, visando a otimização da prestação dos
serviços internos.

o estudo foi desenvolvido ern uma unidade de negócios de uma empresa fabricante de

produtos químicos de médio porte. Essa unidade de negócios, que neste trabalho

denominaremos Polímeros, foi escolhida por ter sido criada há poucos meses e possuir

objetivos estratégicos claramente definidos que servirão de apoio ao trabalho. O gerente

designado para administrar a unidade de negócios, organizou sua equipe de apoio

através da seleção de profissionais da empresa, que se mostraram fortemente motivados

pelos desafios proporcionados pelos objetivos estratégicos estabelecidos para essa

unidade. Esses fatos criaram um ambiente propício para o conhecimento e aplicação de

novas metodologias de trabalho que pudessem trazer benefícios ao desempenho da área
e aos resultados do negócio.

O negócio Polímeros é constituído de uma equipe que desempenha as atividades de

desenvolvimento, produção, vendas e assistência técnica. As demais atividades, como

compras, logística, crédito, contas a pagar, contas a receber, recursos humanos,

contabilidade, administração de materiais, utilidades, controle de qualidade de matéria

prima, projetos e manutenção, são serviços prestados por áreas comuns a toda a

empresa. Os custos da prestação dos serviços são apropriados conforme a utilização, no

caso de manutenção, utilidades e controle de qualidade de matéria prima. Nos demais

casos, as despesas são distribuídas através de rateio.
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Para servir como piloto, o modelo foi aplicado a dois serviços. O primeiro se refere à

prestação de serviços de Crédito à área de Vendas, que está posicionada na extremidade

da cadeia de serviços internos e mantém contato direto com o cliente final. O segundo se

refere à prestação de serviços de Manutenção à área de Produção, estando mais

afastada do cliente externo, podendo apresentar, com isto, maior dificuldade de

associação entre a contribuição da área para os objetivos do negócio.

O estudo de caso seguirá o roteiro exposto a seguir:

Posicionamento do negócio frente ao mercado

Consiste na descrição do negócio e de seu desempenho frente ao mercado e à

concorrência. Dentre as metas e objetivos definidos pela diretoria para o negócio, são

escolhidos e abordados aqueles a serem alcançados no horizonte de um ano. É feita uma

análise dos fatores competitivos do negócio, para que essas metas sejam alcançadas,

avaliando sua importância perante os consumidores e o seu desempenho frente aos

concorrentes.

Discussão da metodologia com fomecedores e clientes internos escolhidos

O gerente do negócio orienta as áreas escolhidas através de seus representantes sobre o

objetivo do trabalho e a metodologia adotada, fundamentando conceitos e buscando a

colaboração dos envolvidos. O gerente tem a função de facilitador do trabalho durante

todas as suas fases.

Consenso nas medidas de importância e desempenho

Aqui é feita uma explanação sobre o funcionamento da prestação dos serviços

analisados. Em seguida, cada fornecedor analisa os serviços prestados, listando os

aspectos mais importantes, atribuindo uma pontuação para cada aspecto, de acordo com

seu ponto de vista como fornecedor. Por outro lado, a mesma análise é feita pelo

recebedor dos serviços, ou seja, o cliente interno. Este avalia e estabelece a importância

de cada aspecto, de acordo com suas expectativas, e a contribuição relativa ao
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desempenho de sua área frente ao negócio como um todo, tomando como base os
objetivos estabelecidos.

Por meio de uma discussão entre clientes e fornecedores internos, são consensados os

aspectos que farão parte do estudo e sua respectiva pontuação quanto à importância.

Fornecedor e cliente, escolhem uma pontuação para o desempenho das características

dos serviços prestados, prevalecendo a pontuação estabelecida pelo cliente para efeito
de avaliação de desempenho.

Identificação dos pontos de melhoria e definição do plano de ação

Os aspectos escolhidos são posicionados dentro da matriz de Importância - Desempenho,

de acordo com a pontuação recebida. Com isto, é possível identificar o posicionamento de

cada aspecto com relação à necessidade de melhoria. Os resultados obtidos são

apresentados e discutidos com os representantes das áreas envolvidas. A seguir, cada

aspecto posicionado na região de "ação urgente" e na de "melhoramento" é analisado,

quanto às ações a serem tomadas para a melhoria e recursos envolvidos.

Dentre os aspectos posicionados em cada região de ação da matriz, são priorizados os

que envolvem menor volume de recursos, ou que necessitam menor tempo de

implementação, a fim de agilizar os resultados obtidos. Nesta fase, são definidos os

responsáveis pela implantação dos planos de ação e pelo acompanhamento.

A influência dos fatores humanos

Neste ponto é feita uma abordagem dos aspectos de motivação, liderança e

comunicação, analisando sua influência no desenvolvimento dos trabalhos.

A análise do caso é feita ao final do trabalho juntamente com a conclusão, onde é

discutida a expansão da utilização da metodologia para toda a rede de prestação de
serviços do negócio.

2.2 - Aplicação da metodologia
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2.2.1 - Posicionamento do negócio frente ao mercado

2.2.1.1 - Descrição do negócio

A unidade de negócios escolhida desenvolve, produz e comercializa um conjunto de

produtos químicos, que aqui denominaremos genericamente de Polímeros. Essa unidade

de negócios pertence a uma empresa química tradicional, de porte médio e responde por
aproximadamente 15%do faturamento total dessa empresa.

A empresa produtora dos Polímeros concorre há mais de vinte anos, no mercado nacional

e desenvolve formulações de produtos, de acordo com a necessidade de seus clientes.

Possui uma equipe interna de desenvolvimento, que a partir da identificação da

necessidade do cliente, detectada pela área comercial, inicialmente busca utilizar uma

das formulações já existentes para atendê-lo. Quando possível, é feita apenas uma

pequena alteração na aditivação do produto, de forma a atender as propriedades físicas e

químicas desejadas. Em alguns casos, torna-se necessário desenvolver uma nova

formulação e então é feita uma pesquisa bibliográfica e consultado o banco de dados

interno, de forma a chegar na formulação teórica mais adequada. Em ambos os casos, a

partir da formulação teórica, ou da alteração de aditivação, o produto é obtido em

laboratório, e posteriormente submetido a ensaios físicos para aprovação.

Atingidas as propriedades químicas e físicas desejadas, uma amostra do produto obtido

em laboratório, é entregue ao cliente para uma primeira avaliação. Se aprovado nesta

primeira fase, é programada a produção de um lote experimental que posteriormente é

enviado ao cliente, para teste. Se aprovado, o produto recebe especificação e codificação
definitiva, entrando na relação dos produtos comercializados pelo negócio.

2.2.1.2 - O mercado

Até quatro anos atrás, o mercado era composto apenas por empresas nacionais,

dedicadas exclusivamente a esse segmento de produtos, cujas capacidades somadas já

estavam acima da demanda. Ao longo dos últimos dez anos, vem ocorrendo a entrada no

mercado de pequenas unidades de fabricação, normalmente constituídas por antigos

funcionários do setor, que decidiram se tornar empresários. Devido ao excesso de oferta,
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uma das formas encontradas por algumas empresas para melhorar a competitividade, ao

longo dos anos, tem sido a prática de procedimentos fiscais ilegais, como a venda

informal, sem emissão de Nota Fiscal.

Há cerca de quatro anos, com a globalização e o pequeno crescimento do mercado em

outros países, empresas estrangeiras se instalaram no país através da aquisição,i\,de

empresas nacionais. Com isto, três dos concorrentes passaram a atuar de acordo cornos

princípios e políticas da matriz, contando com o aporte de tecnologia de processo e de

formulação.

Este fato separou o mercado em dois blocos:

Bloco A - composto pelas empresas que atuam de maneira legal, contam com uma

infra-estrutura de atendimento personalizado, desenvolvendo produtos adequados às

necessidades de seus clientes. Neste bloco se incluem as empresas multinacionais

que atuam unicamente na produção de polímeros e produtos afins, bem como a

empresa alvo deste trabalho que além dos Polímeros, é fabricante de diversos outros

produtos, fabricados em grande escala.

Bloco B - composto pelas empresas menores, que concorrem no mercado de

maneira informal, burlando procedimentos fiscais, e que necessitam de uma estrutura

muito pequena para seu funcionamento, possuindo custos baixos. Entretanto, contam

com uma gama menor de Polímeros para venda e não possuem serviços de

desenvolvimento ou de assistência técnica.

Nos últimos anos, o excesso de oferta no mercado se traduziu numa disputa acirrada por

parte das empresas. A variável preço tem se mostrado decisiva na definição de compra

pelos clientes. Observa-se nos últimos dois anos, uma redução acentuada nas margens

de contribuição, levando as empresas a amargarem fortes prejuízos.

Do lado dos clientes, também se observa uma grande diversidade. Existem grandes

empresas, do ramo de transportes, que exigem qualidade, confiabilidade, pontualidade

nas entregas e velocidade no desenvolvimento dos produtos. Como são fornecedores da
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indústria automobilística, as peças fabricadas com os Polímeros devem obedecer a

rigorosos padrões de qualidade e esses clientes, exigem de seus fornecedores, não

somente a garantia do produto fornecido, no que tange à especificação, como também a

garantia do desempenho, através do ressarcimento de peças eventualmente fabricadas

com defeitos que possam ser atribuídos aos Polímeros. Geralmente são empresas que

adquirem grandes volumes, com margens pequenas. Neste segmento, somente têm,
atuado como fornecedores as empresas do bloco A. (

Os demais segmentos são compostos por empresas de vários tamanhos, que utilizam o

produto para diversas aplicações, desde fabricação de pequenas peças, produtos

náuticos, produtos para construção civil, artesanato, etc. Nestes segmentos, as

quantidades compradas são menores, e o critério de compra do cliente é apenas preço,

abrindo mão muitas vezes do aspecto qualidade. Muitos são produtores em escala

doméstica ou muito pequena, não possuindo capacitação adequada para a utilização do

produto. Em alguns casos, observa-se melhor remuneração do produto por parte de

alguns clientes, em função do baixo volume adquirido. Nestes segmentos, participam
empresas tanto do bloco A, quanto do bloco B.

Existe ainda a figura do revendedor, que adquire os produtos junto aos fabricantes em

embalagens tradicionais de 200 kg e fraciona parte dos mesmos, revendendo em
embalagens menores.

A empresa cujo negócio é alvo deste trabalho, trabalha apenas com tecnologia própria,

não possuindo acordos tecnológicos com nenhuma empresa de renome. Pertence ao

bloco A, mas sua capacidade produtiva é menor que a de seus concorrentes

assemelhados. Seu diferencial reside basicamente no fato de que a empresa química a

que pertence, é fabricante de algumas das matérias primas utilizadas na produção dos

Polímeros. Isto lhe garante disponibilidade dessas matérias primas, entretanto o preço de

aquisição praticado é o mesmo de mercado, e a empresa fornece inclusive para alguns
fabricantes de Polímeros, concorrentes de seu negócio.

A diretoria da empresa estabeleceu metas de curto e médio prazo a serem alcançadas

pelo gestor do negócio no prazo de um a cinco anos. Somente as metas com prazo de um

ano, descritas a seguir serão utilizadas neste trabalho. Essas metas são:
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~ Expandir os volumes vendidos, com crescimento de 30%.

~ Alcançar rentabilidade de 6% sobre o patrimônio líquido.

~ Formar parceria tecnológica que possa alavancar o negócio e lhe permita um

crescimento futuro.

~ Elaborar plano estratégico de atuação, ao final do primeiro ano, com um horizonte de

cinco anos.

>- Alcançar imagem pública de liderança tecnológica, de qualidade dos produtos e de

assistência técnica e desenvolvimento de soluções para os clientes de maior porte e

de uso mais nobre do produto.

~ Aumentar a margem de contribuição atual.

Para o alcance dessas metas, os seguintes pontos devem ser observados:

~ a expansão dos volumes vendidos, implica no aumento da participação relativa nos

clientes que consomem grandes volumes. Normalmente a política de aquisição

praticada nesses clientes, faz com que os mesmos adquiram produto de pelo menos

dois fornecedores. A expansão pode ainda ser alcançada através da busca de novos

clientes de maior porte ou da pulverização do produto no mercado de menor consumo.

Para ambos os casos, existem dois caminhos possíveis: através de preços

competitivos ou através de soluções inovadoras. Para este item, é importante a

agilidade na liberação de crédito para novos clientes e expansão do crédito para

clientes atuais que passem a adquirir maior volume de produto. Igualmente importante ...;

é o bom funcionamento da unidade produtiva, passando a trabalhar quase que a plena

capacidade.

'1 ,
\~ Alcançar a rentabilidade desejada, somente será possível trabalhando a plena

capacidade para minimizar o efeito dos custos fixos, ou através do fornecimento de

produtos de maior valor agregado. Será fundamental a capacidade de negociação
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junto aos fornecedores de matéria prima, reduzindo os custos variáveis e junto aos

clientes com o convencimento do benefício de adquirir de uma empresa confiável,

honesta e verticalizada. A confiabilidade de funcionamento das instalações produtivas

é fundamental, visto que a unidade deverá passar a trabalhar no máximo de sua

capacidade, o que não tem ocorrido nos últimos anos.

~ A formação de parceria tecnológica, deverá ser feita preferencialmente junto a

empresas que ainda não atuam no país. A parceria com uma empresa de renome

mundial, poderá trazer confiabilidade no desempenho do produto e no

desenvolvimento de soluções, equiparando o negócio a seus concorrentes

considerados de primeira linha.

~ Para a elaboração do plano estratégico, é necessário conhecer muito bem o mercado

e as alternativas de crescimento, pois o atendimento das metas e a manutenção de

resultados positivos a médio e longo prazo, dependem da qualidade e factibilidade do

plano. Neste ponto são importantes as ferramentas de gestão, a capacidade de

negociação junto à própria diretoria da empresa, para angariar recursos para

investimento, além de uma visão muito boa de mercado futuro e de novas

oportunidades ou novos produtos que possam ser agregados ao negócio.

~ Alcançar imagem pública de liderança tecnológica, poderá ser conseguido através de

um histórico de fornecimento e desempenho muito bom, ou também através da

aliança com um parceiro tecnológico de peso.

~ O aumento na margem de contribuição poderá ser alcançado através de três

caminhos. O primeiro é o aumento na receita de vendas, entretanto, este caminho

parece ser o de menor viabilidade, devido à competição acirrada. O segundo é a

redução no custo variável, através da otimização das formulações, ou do ganho obtido

através da boa negociação na aquisição de matérias primas. O terceiro é a

complementação da linha de fornecimento através de produtos de maior valor

agregado.
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2.2.1.3 - O negócio frente à concorrência

Analisando os concorrentes do bloco A, chega-se a três empresas pertencentes a

multinacionais, com adequado respaldo tecnológico e alguma diferenciação no

posicionamento.

A primeira é a maior em faturamento, tendo sido a primeira a ser adquirida e goza de boa

reputação no mercado quanto à qualidade e confiabilidade de seus produtos.

A segunda, após ter sido adquirida por uma empresa estrangeira, rapidamente passou a

adquirir outras pequenas empresas nacionais, fabricantes de linhas complementares a

seus produtos.

A terceira, de menor capacidade, foi recentemente adquirida, porém possui uma unidade

industrial bastante adequada em termos de projeto. Está adequando sua estrutura, antes

de passar a pressionar o mercado.

Os concorrentes pertencentes ao bloco 8, não possuem nenhum atrativo tecnológico.

Entretanto podem representar interesse num possível crescimento de participação no

mercado, através de aquisição futura. Sua atuação no. mercado, competindo com as

empresas do bloco A, tem representado uma pressão para a queda dos preços

praticados.

2.2.2 - Discussão da metodologia com fornecedores e clientes internos escolhidos

Os responsáveis das áreas de Crédito, Vendas, Manutenção e Produção, foram

convidados a participar do trabalho, como representantes dessas áreas. O gerente do

negócio reuniu essas pessoas e expôs os conceitos da prestação de serviços internos e

os possíveis resultados a serem alcançados com o trabalho, vinculando o desempenho de

fornecedores e clientes internos com os objetivos estabelecidos para o negócio. A seguir

foi detalhada a metodologia a ser utilizada, ressaltando a importância do uso das metas

do negócio, para o período de um ano, como apoio na determinação das matrizes de

importância e desempenho.

I
./
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Os representantes de fornecedor e cliente interno passaram então a discutir a atuação de

suas áreas, conforme descrito abaixo:

2.2.2.1 - A prestação de serviços da área de Crédito à área de Vendas

A partir do momento em que o pessoal de Vendas, identifica um cliente em potencial, sua

maior preocupação passa a. ser a capacidade desse cliente em honrar seus

compromissos, em termos de valor e pontualidade de pagamento. Assim, previamente

orientado pela área de Crédito, Vendas solicita ao cliente em potencial os documentos

básicos para elaboração de cadastro e preenche uma solicitação de limite de crédito,

tecendo seus comentários quanto ao potencial do cliente em termos de consumo, estado

das instalações, etc.

O limite de crédito solicitado contempla o volume mensal de produto estimado para venda

e o prazo de pagamento praticado.

Por sua vez, a área de Crédito, de posse da documentação, passa a consultar o mercado

quanto ao histórico financeiro do potencial cliente, em termos de pontualidade, crédito

junto a bancos e patrimônio. De posse das informações, através de modelo próprio,

calcula e sugere o limite de crédito que pode ser concedido a essa empresa. Se o valor

sugerido estiver abaixo do solicitado pela área de Vendas, o caso passa a ser analisado

por um Comitê de Crédito, que discute a proposta e define o limite de crédito.

Entretanto, no dia a dia do neqocio, é comum haver superação do limite de vendas

estimado, pois o cliente pode decidir, por questões de preço, aumentar em determinado

mês a participação do fornecedor nos seus volumes de compra. Esta decisão terá um

impacto no limite de crédito liberado, pois certamente ultrapassará esse valor. Uma outra

causa de ultrapassagem do limite de crédito, pode ser o vencimento de uma grande

concorrência por parte do cliente em algum empreendimento, o que fará com que durante

um determinado espaço de tempo aumente seu consumo de produto. É comum nesses

casos, fechar o pedido de matéria prima (Polímeros) com um único fornecedor, para

conseguir descontos mais substanciais.
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Como o processo de aumento do limite de crédito é mais demorado, em função da

obtenção de certidões e de diversas informações, é freqüente a necessidade de haver

liberações pontuais, ou seja, a autorização de uma venda superior ao limite

preestabelecido de crédito. Como os prazos de entrega normalmente variam de um a três

dias, freqüentemente essa liberação precisa ser feita em um dia. Caso não seja

concedida a liberação a tempo, a área de Vendas não conseguirá concluir a operação e o

produto não será entregue, prejudicando o cliente e o resultado do negócio.

Entretanto, uma liberação de crédito adicional mal feita, pode trazer risco ao negócio, que

arcará com os prejuízos da falta de pagamento por parte do cliente. Esses prejuízos são

altamente significativos para o resultado do negócio, pois irá impactar diretamente o
resultado.

Em suma, uma área de Crédito atuando de forma muito rigorosa, pode restringir os

resultados, dificultando a venda e a expansão da carteira de clientes. Por outro lado, uma

área de Crédito pouco rigorosa, traz risco ao negócio, podendo comprometer as metas a
serem alcançadas.

Vendas gostaria de ter liberdade para vender de forma ilimitada e numa avaliação da

capacidade de pagamento, pode apresentar tendência a suavizar a situação do cliente em

termos de crédito. A área de Crédito por sua vez, irá preferir liberar somente valores que

lhe tragam muita confiança de que serão pagos. Aqui vemos o clássico "trade-off"
acontecendo.

2.2.2.2 - A prestação de serviços de Manutenção à Produção

A partir de uma programação de produção preparada pela área de Vendas, a área de

Produção deve gerar produtos dentro da especificação e prazos estabelecidos. A unidade

possui três linhas de produção de diferentes capacidades e mensalmente são produzidos

cerca de 30 tipos diferentes de produtos. Duas das linhas são de menor capacidade e

mais antigas, sendo que a distribuição física dos equipamentos dificulta um pouco a

operação. Já o reator de maior capacidade foi projetado sob um conceito mais moderno e
apresenta menos problemas.
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Dependendo da seqüência de produção, torna-se necessário lavar os equipamentos, a

fim de evitar contaminação do produto programado na seqüência. Os efluentes são

enviados a uma estação de tratamento de efluentes. A capacidade da planta é

determinada pelo "mix" de produtos fabricados e o tempo de funcionamento de cada

reator, ou seja, esse equipamento representa a restrição de recurso.

A unidade possui poucas peças sobressalentes e a manutenção é basicamente corretiva.

Foi decidido no passado não implantar manutenção preditiva, pois a planta sempre

operou dentro de um limite máximo de 70% de sua capacidade. A implantação da

manutenção preditiva, nesse caso, iria aumentar os custos e não iria gerar um aumento

na disponibilidade da planta, em função das horas ociosas observadas por falta de

vendas.

Além disto, a unidade está freqüentemente sujeita a entupimentos durante a operação,

tanto pelas características do produto, quanto por deficiências de projeto, quanto a

isolamento e inclinação das linhas.

Quando é detectado um problema, a Produção solicita à Manutenção a intervenção para

reparos. A Manutenção por sua vez, atua imediatamente se for uma emergência, ou

programa os serviços de acordo com a data liberada pela Produção para uma possível

intervenção.

A Manutenção atua prestando serviços a todas as plantas, através de uma pequena

equipe própria e da contratação de serviços de terceiros. A equipe própria é constituída

por pessoas com bastante experiência e altamente treinadas. Os serviços contratados de

terceiros por sua vez apresentam custo menor, porém os funcionários dessas empresas

possuem um conhecimento mais restrito. Isso acabou gerando uma cultura na empresa

por parte da Produção, de preferir o atendimento por parte da equipe própria. Por outro

lado, o fator custo é bastante importante, principalmente para uma unidade que precisa

melhorar seus resultados como a unidade Polímeros.

Ao final dos serviços, o cliente Produção através dos supervisores de fábrica, faz uma

avaliação dos serviços prestados, classificando-os como Bom, Regular ou Ruim e

encaminha essa avaliação à Manutenção.
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A busca do atendimento das metas do negócio Polímeros, tem levado ao aumento na

ocupação da planta, o que deve gerar uma revisão nas políticas de Manutenção, para que

os resultados possam ser alcançados.

2.2.3 - Consenso nas medidas de importância e desempenho

A metodologia exposta neste trabalho foi então aplicada às áreas escolhidas. Cada um

dos fornecedores internos escolhidos avaliou a prestação de serviços, relacionando as

características, que segundo sua ótica, seriam mais importantes para seu cliente interno,

levando em conta, pelo menos os seguintes aspectos:

qualidade

velocidade

confiabilidade

flexibilidade

custo

Os critérios para pontuação da importância de cada característica analisada pelo cliente

interno obedeceram a seguinte classificação:

Extremamente
importante

para o negócio

Importante
para o negócio

Menos
Importante

1::Proporciona uma vantagem crucial para atingir as metas

2. Proporciona uma vantagem importante para atingir as metas

3. Proporciona uma vantagem útil para atingir as metas

4. Precisa estar dentro de um bom padrão para atingir as metas

5. Precisa estar dentro de um padrão médio para atingir as metas

6. Pode estar abaixo de um padrão médio para atingir as metas

7. Não usualmente pode contribuir com as metas propostas

8. Muito raramente pode contribuir com as metas propostas

9. Não tem qualquer relação com as metas propostas
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Por sua vez, o desempenho do fornecedor foi avaliado conforme a seguinte classificação:

Melhor que o
esperado

1. Consideravelmente acima do esperado

2. Claramente acima do esperado

3. Marginalmente acima do esperadoL...- ---'

4. Algumas vezes marginalmente acima do esperado

5. Conforme o esperado

L...- ---' 6. Levemente abaixo do esperado

Igual ao
esperado

7. Usualmente marginalmente pior que o esperado

Abaixo do 8. Usualmente pior que o esperado
esperado

L- --' 9. Consistentemente pior que o esperado

2.2.3.1 - A prestação de serviços de Crédito

Após a elaboração de uma lista de características dos serviços consideradas relevantes

por parte de cada uma das áreas, realizou-se um debate para chegar a um consenso

entre Vendas e Crédito sobre quais as características que seriam adotadas, chegando ao

seguinte resultado:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Agilidade na avaliação de cadastro de novos

clientes X
2. Confiabilidade na renovação do cadastro de

clientes ativos X
3. Flexibilidade na avaliação de cadastro de
novos clientes e reavaliação de cadastro de X
clientes ativos

4. Pontualidade na renovação do cadastro de

clientes ativos X
5. Velocidade na aprovação dos pedidos com

restrição X
6. Velocidade na disponibilidade das informações

sobre situação do limite dos clientes X

7. Agilidade na definição do limite de crédito pelo X
Comitê

8. Rapidez no suporte à equipe de Vendas X
9. Flexibilidade na negociação de dívidas com

clientes X

Tabela 2.2.3.1.a - Matriz de correlação da importância consensada para os serviços de

Manutenção

Cabe explicar que a baixa pontuação atribuída ao ponto 4 - Pontualidade na renovação do

cadastro de clientes ativos se deve ao fato de a existência de um cadastro vencido e

ainda não renovado, não impede a continuidade das vendas. Continua a ser utilizado o

limite anteriormente aprovado. Desta forma, esse ponto não tem importância no

atendimento das metas pela área de Vendas.

A seguir, a área de Crédito preparou sua auto-avaliação de desempenho nos serviços

prestados:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Agilidade na avaliação de cadastro de novos

clientes X
2. Confiabilidade na renovação do cadastro de

clientes ativos X
3. Flexibilidade na avaliação de cadastro de
novos clientes e reavaliação de cadastro de X
clientes ativos

4. Pontualidade na renovação do cadastro de

clientes ativos X
5. Velocidade na aprovação dos pedidos com

restrição X
6. Velocidade na disponibilidade das informações

sobre situação do limite dos clientes X

7. Agilidade na definição do limite de crédito pelo

Comitê X
8. Rapidez no suporte à equipe de Vendas X
9. Flexibilidade na negociação de dívidas com

clientes X

Tabela 2.2.3.1.b - Auto-avaliação de desempenho da área de Crédito

2.2.3.2 - Avaliação do cliente interno Vendas

A área de Vendas avaliou o desempenho da área de Crédito, da seguinte forma:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9.
1. Agilidade na avaliação de cadastro de novos X
clientes

2. Confiabilidade na renovação do cadastro de X
clientes ativos

3. Flexibilidade na avaliação de cadastro de
novos clientes e reavaliação de cadastro de X
clientes ativos

4. Pontualidade na renovação do cadastro de

clientes ativos X
5. Velocidade na aprovação dos pedidos com

restrição X
6. Velocidade na disponibilidade das informações

sobre situação do limite dos clientes X
7. Agilidade na definição do limite de crédito pelo

Comitê X
8. Rapidez no suporte à equipe de Vendas X
9. Flexibilidade na negociação de dívidas com

clientes X

Tabela 2.2.3.2 - Desempenho do fornecedor na prestação dos serviços do ponto de vista

de Vendas

De posse das duas tabelas consensadas, foi possível preparar a matriz Importância _

Desempenho para a área de Crédito:
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Fig. 2.2.3.2. - Matriz Importância - Desempenho para os serviços de Crédito

2.2.3.3 - Análise dos servicos de Manutencão

A prestação de serviços de manutenção abrange as especialidades de elétrica,

instrumentação, mecânica e caldeiraria, construção civil, pintura e isolamento. Com o

objetivo de facilitar a compreensão da metodologia, o grupo decidiu restringir a análise

aos serviços de Manutenção Mecânica e Caldeiraria, a fim de focar a análise, evitando

dispersão de idéias. Após a elaboração de uma lista de características dos serviços

consideradas relevantes por parte de cada uma das áreas, realizou-se um debate para

chegar a um consenso sobre quais as características que seriam adotadas.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Custos da prestação de serviços X
2. Pontualidade na entrega dos serviços de
acordo com os prazos acordados X
3. Disponibilidade dos equipamentos críticos X

4. Confiabilidade das instalações X
5. Segurança na prestação de serviços X
6. Qualidade dos serviços X
7. Práticas de trabalho compatíveis com o
programa Atuação Responsável X

Tabela 2.2.3.3.a - - Matriz de correlação da importância consensada para os serviços de
Manutenção

Para este quadro, as seguintes considerações foram adotadas:

No item 3 - Disponibilidade dos equipamentos críticos - está sendo considerado o

conjunto de equipamentos que determinam o caminho crítico para a produção, isto é,

como o processo se desenvolve de forma descontínua, esse conjunto é representado

pelos reatores e os equipamentos e sistemas periféricos que possibilitam sua operação

durante 24 horas por dia. Os demais equipamentos, que possuem folga na sua utilização

não estão sendo considerados nesta análise. Este item será medido através do números

de horas paradas mensais.

O item 4 - Confiabilidade das instalações - será medido temporariamente como número

de paradas para manutenção, visto não estar disponível ainda um sistema de medição de

intervenções por equipamento.

O item 5 - Segurança na prestação de serviços - foi escolhido, em função da

periculosidade da planta, pois os produtos manuseados, em sua maioria, são inflamáveis.

Desta forma, a atenção para com os procedimentos de segurança foi considerada muito

importante para todas as metas, pois está diretamente ligada à preservação do patrimônio
do negócio.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Custos da prestação de serviços X
2. Pontualidade na entrega dos serviços de

acordo com os prazos acordados X

3. Disponibilidade dos equipamentos para

utilização X

4. Confiabilidade das instalações X

5. Segurança na prestação de serviços X

6. Qualidade dos serviços X
7. Práticas de trabalho compatíveis com o X
programa Atuação Responsável

Tabela 2.2.3.4 - Desempenho do fornecedor na prestação dos serviços do ponto de vista

de Manutenção

De posse das duas tabelas consensadas, foi possível preparar a matriz Importância -

Desempenho:
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Fig. 2.2.3.4 - Matriz de Importância - Desempenho para os serviços de Manutenção
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2.2.4 - Identificação dos pontos de melhoria e definição do plano de ação

2.2.4.1 - Prestação de serviços de Crédito:

A matriz Importância - Desempenho não identificou nenhum ponto na zona de Ação

Urgente. Com base nos pontos posicionados na zona de melhoramento, a área de Crédito
consensou com Vendas as seguintes melhorias:

Ponto 7 - agilidade na definição do limite pelo Comitê de Crédito:

Situação Atual:

7-1 O comitê se reúne todas as segundas feiras para avaliar os cadastros com

divergências entre o limite solicitado por Vendas e o limite recomendado por
Crédito.

7-2 Os pedidos implantados para este tipo de cliente, enquanto aguardam a definição

do limite, são monitorados pela área de Crédito e aprovados caso a caso, após
autorização da Gerência Financeira.

Proposta :

Será proposto ao Comitê de Crédito que se reuna em caráter extraordinário sempre que
houver casos urgentes a serem analisados. Prazo: imediato.

Ponto 3 - flexibilidade na avaliação de cadastros de clientes novos ou reavaliados:

Situação Atual:

3-1 Como o envio de processos de cadastros ao Comitê de Crédito é automático, ou

seja, sempre que há uma divergência entre o limite solicitado e o recomendado, o

vendedor acaba não tendo oportunidade de acrescentar mais informações nesse
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cadastro, e consequentementea decisão do Comitê é tomada com base somente

nas informações apresentadas e nas argumentações do gerente do negócio,
presente nas reuniões.

3-2 Vendas acredita que nesses casos é fundamental juntar o maior volume possível

de I informações, até mesmo um parecer da área financeira, quando for possível

uma visita. Com isto o Comitê teria mais subsídios para a avaliação.

Proposta :

Antes de enviar ao Comitê os processos, a área de Crédito comunicará o vendedor e sua

respectiva gerência, que o limite recomendado está abaixo do solicitado. Com isto,

Vendas terá mais tempo de avaliar a necessidade de estar acrescentando mais
informações no cadastro em questão. Prazo: imediato.

Situação atual:

3-3 Vendas acredita que um único critério de avaliação de crédito para todos os

clientes às vezes prejudica alguns segmentos, citando como exemplo as

revendas e aqueles clientes cujos balanços não representam a realidade. Como

sua estratégia é utilizar a revenda para ganhar mais mercado, necessita de maior
flexibilidade nos critérios de avaliação

Proposta :

Segundo a área de Crédito, a política de crédito é única para toda a empresa, não

podendo ser aberta uma exceção à área de Polímeros. Desta forma, a análise para

conceder limites acima de R$ 30.0000,00 continuará a ser feita com base no balanço e
histórico do cliente junto aos demais fomecedores .

A flexibilidade de análise para estes casos, continuará sendo o Comitê de Crédito.

Entretanto será estudada uma maneira de obter mais informações, através da elaboração

de um questionário dirigido, que poderá contribuir na tomada de decisão, principalmente
para os casos de Revenda. Prazo: 1 mês.
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Situação atual:

3-3 Vendas também prevê atuar mais fortemente junto aos clientes que consomem

pequenas quantidades e prevê que terá problemas na obtenção de todos os

documentos e quesitos necessários para a obtenção de crédito. Desta forma,

propõe uma simplificação nos procedimentos de concessão de crédito para
volumes menores.

Proposta :

A posição de Crédito é que torna-se extremamente arriscado desconsiderar estes itens

para a concessão de crédito a qualquer cliente, independente do volume que o mesmo
pretenda comprar.

Hoje estes clientes têm o mesmo tratamento que os demais para a concessão de limites

de créditos até R$ 30.000,00, e pela experiência adquirida é possível afirmar que não são

os documentos solicitados que inviabilizam o crédito, mas sim seu histórico de
pagamentos junto a outros fornecedores.

Crédito prefere continuar trabalhando desta forma, por entender que é mais seguro,

mesmo que isto represente um aumento no volume de serviço em função do aumento no

número de clientes que adquirem pequenas quantidades. Esta situação poderá ser revista
no futuro (reavaliar em 6 meses).

Ponto 5 - velocidade na aprovação de pedidos com restrições:

Situação atual - Vendas citou duas situações

5-1 A primeira quando o cliente compra pequenos volumes e tem que apresentar o

comprovante do pagamento para que seu pedido seja liberado. O

acompanhamento desta liberação por Vendas e Crédito é desgastante e às vezes

só se concluí após o horário limite para o pedido entre na programação de
entregas para o dia seguinte.

~\
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Proposta:

Após a terceira compra à vista, seria concedido um limite para atender as compras destes

clientes, limitado a 600 kg de produto, com base na consulta ao Serasa. O cliente

continuaria comprando à vista e não seria comunicado deste limite, com isto as liberações

se tornariam automáticas eliminando o desgaste. Se ocorrer algum problema de

pagamento estes clientes terão seu limite suspenso e voltam à situação anterior. Prazo:
imediato.

5-2 A segunda situação é quando Vendas negocia com o cliente uma programação

de entrega com vários dias de antecedência e somente um dia antes da entrega é

informado sobre a reprovação do pedido. Neste caso acaba se tornando

constrangedor informar o fato ao cliente. Em grande parte das vezes, o cliente
não coloca outros pedidos.

Proposta :

A área de Crédito fará uma pré avaliação dos pedidos reprovados, com dois dias de

antecedência, buscando em conjunto com Vendas uma solução para os casos de limite
ultrapassado. Prazo: imediato.

Ponto 6 - velocidade e confiabilidade nas informações sobre a situação do limite
dos clientes:

6-1 Vendas necessita que todos os relatórios sobre limites e clientes estejam

identificados por produto, para facilitar a tomada de providências.

Sugestão:

As informações hoje prestadas sobre os limites e clientes são:

Limites que vencerão nos próximos 60 dias;

Clientes que tiveram seus limites ultrapassados;
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Pedidos aprovados acima do limite do cliente;

Clientes com pendências junto ao cadastro;

Situação dos atrasos dos clientes;

Clientes qu1etiveram seus limites suspensos e respectivo motivo;

Situação do crédito de clientes de representantes;

Pedidos reprovados;

Alguns relatórios já estão identificando o produto, mas outros dependem de um estudo da

área de informática para avaliar viabilidade e custos.

Proposta

Estudar junto à área de informática a viabilidade de implementar as modificações

necessárias. Prazo: 3 meses para o estudo.

Ponto 2- confiabilidade na renovação dos clientes com limites vencidos

Trata-se de um item posicionado na zona de melhoramento, porém muito próximo da

linha divisória. Não é possível analisar no momento a que região do gráfico este ponto

realmente pertence, dada a pouca experiência do pessoal de Vendas no negócio, não

existindo histórico para uma correta avaliação deste serviço. Portanto foi sugerido

reavaliar este item no prazo de seis meses.

2.2.4.2 - Prestação de serviços de Manutenção:

Para os serviços de manutenção mecânica e de caldeiraria, foram encontrados cinco

pontos na zona de melhoramento e um ponto na zona de ação urgente. Produção e

Manutenção consensaram o seguinte plano de melhoria:

Zona de ação urgente

Ponto 1 - Custo dos serviços

Situação atual
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Os custos de manutenção são considerados excessivos, porém não se dispõe de uma

ferramenta efetiva de análise de problemas crônicos e estudo de soluções. Há uma

percepção de incidência alta de retrabalho nos serviços executados, o que pode estar
sendo uma das causas do problema.

Proposta

Redução de 5% do custo de manutenção no período de um ano, baseado na média de

gastos mensais dos últimos 12 meses. O acompanhamento será feito através do

relatórios mensal de gastos de manutenção, com implantação imediata.

Implantação de procedimento que aponte problemas crônicos e causas que geram custos

de manutenção, bem como sua análise e alternativas de eliminação incluindo o estudo de

viabilidade técnica e econômica. Será elaborado relatório específico, com o

acompanhamento da Produção, pelo prazo de seis meses. Após este período será feita

nova avaliação deste item, para verificar a possibilidade de revisão da meta de redução
de gastos.

Zona de Melhoramento

Ponto 5 - segurança na prestação de serviços

Situação atual

Foram identificados alguns relatórios alertando sobre a desobediência às normas de

segurança da empresa, durante a execução dos serviços. Em duas ocasiões, os serviços
foram interrompidos para a correção do problema.

Proposta

Conscientização da equipe de pessoal propno e de terceiros, passando por novo

treinamento quanto aos procedimentos de segurança, com o objetivo de redução dos
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índices de acidentes em 10%, incluindo perdas materiais. O acompanhamento será feito

com base no relatório mensal de segurança.

Ponto 7 - práticas de trabalho compatíveis com o programa Atuação Responsável

Situação atual

Durante a execução dos serviços de manutenção, são observados com freqüência o

derramamento de produto provocado por práticas inadequadas de descontaminação dos

equipamentos. Em paralelo, durante a operação, as bombas de produto apresentam

vazamento permanente, apesar das modificações implementadas nas mesmas para

minimizar o problema. Esta situação exige limpezas constantes da unidade para eliminar

o produto perdido e manter uma aparência adequada das instalações.

Proposta

Revisão das práticas de manutenção dos equipamentos, visando eliminar ou conter os

vazamentos durante a execução de serviços.

Estudo de adaptação ou substituição das bombas existentes, visando minimizar os

vazamentos durante sua operação.

Ponto 3 - Disponibilidade dos equipamentos para utilização

Situação atual

O número de horas paradas para manutenção está abaixo de 10% das horas disponíveis,

entretanto a ocupação da unidade vem aumentando, em função do aumento do volume

de vendas.

Proposta

Manter a disponibilidade dos equipamentos críticos acima de 95%.
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Ponto 4 - Confiabilidade das instalações

Situação atual

Tem sido observada uma falta de coordenação na execução dos serviços de manutenção,

levando a múltiplas paradas em um mesmo equipamento durante o mês.

Proposta

Reduzir o número de paradas por manutenção para duas paradas mensais, através do

estudo das causas de parada. O acompanhamento será feito pelo relatório mensal de

produção. Prazo de implantação: 6 meses.

Ponto 6 - Qualidade dos serviços

Situação atual

Tem sido observado retrabalho em alguns serviços, gerando aumento de custos, como já

foi colocado, perda de material e problemas à qualidade do produto. Existe uma tendência

da Produção preferir que os serviços sejam executados pelo pessoal próprio de

manutenção.

Proposta

Reduzir a zero o número de retrabalhos e obter 99 % de aceitação pela Produção dos

serviços realizados. O acompanhamento será feito por relatório mensal específico a ser

elaborado. Prazo de implantação: 3 meses.

2.5 - A influência dos fatores humanos

De modo geral, os participantes do trabalho se mostraram curiosos sobre a metodologia e

sua aplicação, e dispostos a colaborar.
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Cabe salientar que os participantes da área de Vendas, estavam atuando no negócio há

apenas três meses, portanto tiveram alguma dificuldade em pontuar o desempenho da

área de Crédito - fornecedora dos serviços. Entretanto, como os vendedores têm seu

desempenho avaliado através do cumprimento de metas que estão diretamente atreladas

às metas do negócios, foi percebido um interesse especial na ferramenta e em sua

utilização. Provavelmente, foi percebida a praticidade do uso da matriz e a possibilidade

de melhoria dos serviços de crédito, facilitando a atuação desses vendedores no
mercado, viabilizando o atendimento das metas.

Neste ponto, o fator motivação pode ser claramente identificado, quando as pessoas

percebem qual a sua parcela de contribuição para o atendimento das metas que a
metodologia possibilita.

Tanto para a área de Crédito quanto para a área de Manutenção foi solicitado que

apresentassem o plano de melhorias para discussão junto aos respectivos clientes.

Entretanto, foi enviada uma cópia das tabelas com as classificações de importância e

desempenho, bem como da matriz já com as curvas determinadas, apenas para a área de

Crédito. A área de Manutenção por sua vez, apesar de ter feito anotações e de dispor de

todos os dados, inclusive uma matriz de importância - desempenho em branco para
preenchimento, não recebeu o documento.

Com isto, na data combinada para a realização da reunião para discussão dos planos de

melhorias, apenas a área de Crédito havia elaborado o plano. A área de Manutenção

alegou não haver entendido claramente que deveria preparar o plano de melhorias, tendo

assumido que isso seria feito em conjunto com a Produção, em nova reunião. Este fato
causou atrasos no trabalho.

Analisando o fato ocorrido, sob o ponto de vista do que foi pesquisado em literatura sobre

o processo de comunicação, pode-se afirmar, que houve uma falha na comunicação,

dificultando a visão do que se esperava do processo e gerando atrasos. Isto poderia ter

sido evitado através de uma consulta ao gerente do negócio sobre o assunto, o que
entretanto não foi feito.
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o processo de comunicação falhou na tentativa de transformar os pensamentos e

informações em palavras, pois para o gerente do negócio, parecia estar claro que os

participantes haviam entendido o que era esperado que apresentassem. Entretanto,

apenas a pessoa de Crédito pediu para esclarecer dúvidas quanto ao que deveria ser
apresentado na próxima etapa do trabalho.

Outro aspecto importante observado, foi o interesse demonstrado pela pessoa de Crédito

no assunto, pois coincidentemente duas semanas antes havia solicitado às áreas

comerciais da empresa que apresentassem sugestões de melhoria sobre os serviços

prestados. Essa pessoa ao final do trabalho solicitou permissão para estender o uso da

metodologia para seus clientes das demais áreas comerciais da empresa.

Investigando melhor o fato, foi verificado que ele havia discutido o assunto com o gerente

da área, que também se mostrou bastante interessado na metodologia e deu total apoio

ao trabalho. Este fato demonstra a importância do fator de liderança, contribuindo para a

eficácia no desenvolvimento do trabalho junto a esse grupo.
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3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1 - A validade da ferramenta utilizada

Os participantes consideraram a metodologia válida para a identificação clara do que é

importante e deve ser cuidado. Nenhum dos envolvidos considerou necessário alterar o

sistema de pontuação de 1 a 9 pontos utilizado, pois não houve dificuldade para

enquadrar tanto a importância quanto o desempenho dentro dessa escala.

A metodologia foi prontamente aceita e adotada pelos participantes para facilitar o

entendimento entre a área prestadora de serviços e o cliente interno.

Vale ressaltar que a maior dificuldade observada na utilização da metodologia está

relacionada à pouca experiência de alguns dos participantes no negócio Polímeros. Os

próprios participantes da área de Vendas sugeriram repetir a análise dentro de seis

meses, quando tivessem mais informações e experiências positivas e negativas a serem
discutidas nesse processo.

Nesse sentido, valeria a pena estender o trabalho à avaliação das características de

importância e desempenho junto aos clientes externos, dentro de cada segmento. Isto

traria maior conhecimento ao negócio, pois o que se sabe atualmente são apenas dados

subjetivos e muitas vezes contraditórios. Para tal, poderia ser utilizada a própria matriz

Importância - Desempenho desenvolvida originalmente por Slack.

Esse conhecimento poderia ser aliado à ferramenta em si, permitindo uma correlação

entre as necessidades dos clientes extemos e os objetivos do negócio, identificando

fatores competitivos, determinantes como ganhadores de pedidos e qualificadores. Sem

dúvida isso traria uma otimização na utilização da ferramenta, pois melhoraria o foco de

análise de importância de cada característica. Quanto ao desempenho do negócio frente

a seus concorrentes, isso traria a oportunidade de estender a comparação, que hoje é

feita apenas em termos de preço, a outras variáveis, sob a perspectiva e percepção do
cliente externo.
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Outra dificuldade foi o traçado das curvas que determinam as fronteiras das zonas de

atuação da matriz. Esse sistema dificultou a análise de pontos localizados na fronteira

entre a zona de melhoramento e a zona onde os serviços são considerados adequados.

Possivelmente a adoção de regiões com formas mais geométricas como no desenho a

seguir, dariam uma percepção melhor do enquadramento de cada ponto.
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Fig. 3.1 - Sugestão para o traçado das fronteiras na matriz Importância - Desempenho

/
Como a análise foi feita tomando como base as metas do negócio a serem alcançadas no

período de um ano, é fundamental que o processo seja repetido ao final d~~S~ prazo para

verificar a adequação das propostas implementadas e novas necessidades derivadas das

metas a serem alcançadas nos anos seguintes. Aqui, cabe ressaltar a necessidade de

uma avaliação intermediária no caso dos serviços de Crédito, conforme já explicado.

A extensão da metodologia para os outros serviços do negócio Polímeros é viável e

recomendável, para que todos os envolvidos passem a adotar uma postura semelhante

frente aos serviços internos e a eficácia do negócio seja maximizada. Como uma unidade

de negócios, com uma estrutura de custos e desempenho bem definida, será possível
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medir os resultados alcançados. Entretanto isso não será objeto desta análise, devido ao

tempo necessário para tal não se enquadrar dentro do tempo disponível para a conclusão
e entrega deste trabalho.

Na literatura consultada, houve menção ao uso de uma consultoria extema para a

realização de um trabalho deste tipo, entretanto não foi observado nenhum incidente que

confirmasse essa necessidade. Recomenda-se entretanto a difusão da metodologia

através de um trabalho prévio à extensão da mesma a outras áreas, para que os

envolvidos desenvolvam um bom conhecimento de sua potencialidade e dos objetivos a
serem alcançados.

Outro ponto que merece atenção, conforme mencionado por SEPIC e McNABB , é

reconhecer que as necessidades também mudam ao longo do tempo, exatamente como

acontece no mercado com os clientes externos. Para evitar falhas no processo, é

importante estabelecer além da revisão anual atrelada às metas, um mecanismo que

permita que os envolvidos disparem uma reavaliação, sempre que ocorrer um fato
relevante.

A expansão da metodologia para as demais áreas da empresa, pode esbarrar em uma

grande dificuldade que é a ausência de metas claras de desempenho nessas outras

áreas, o que invlabiliza um dos principais méritos desta ferramenta, que é a correlação

entre a importância das características da prestação de serviços e os objetivos da
empresa como um todo.

Cabe ressaltar que a eficácia da ferramenta sempre dependerá do apoio recebido pelos

usuários das gerências dos prestadores de serviços e da alta direção de modo geral.

Estes precisam ser sensibilizados para a potencialidade dos ganhos de eficácia a serem

alcançados e da importância da implementação em toda a empresa de uma filosofia
voltada para o cliente.

Entre as poucas ferramentas encontradas na literatura, a matriz Importância -

Desempenho se mostrou, de modo geral, eficiente possibilitando o desenvolvimento de

um trabalho bastante lógico, voltado ao melhoramento contínuo, minimizando os aspectos

subjetivos, e facilitando o trabalho de equipe. Como definiram ILGEN, HOLLENBECK,
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SEGO E MAJOR (em CHEMERS E AYMAN, 1993, p. 248), equipes possuem metas

explícitas e seus membros estão cientes das mesmas. Equipes seriam conjuntos de dois

ou mais indivíduos que interagem interdependentemente e se adaptam para alcançar

objetivos claros, compartilhados e valorizados. A clareza de objetivos, e a contribuição de

cada indivíduo para que sejam alcançados é um dos méritos da ferramenta.

3.2 - A importância da nova visão dos serviços internos

A cada dia que passa, sobreviver no mercado, significa ter a capacidade de ser superior

aos concorrentes, nos diversos aspectos de custos, qualidade, inovações, etc. Para

alcançar esses objetivos, as empresas precisam adotar uma nova forma de pensar se

contrapondo à antiga, onde imperavam a administração, a elaboração de procedimentos,

aprovação, censura, a reação passiva aos acontecimentos e problemas apresentados

pelos outros. A nova forma de pensar deve ser atuante, ter um foco empreendedor, um

escopo amplo e ser muito mais focada no negócio do que foi no passado.

A postura das pessoas precisa ser adaptada para um nova atitude com as características

de liderança para propiciar as mudanças necessárias. Antes de mais nada, as pessoas

precisam estar convencidas da necessidade da mudança e o que ela traz de benefício ao

seu trabalho. Parafraseando a professora Cecília, as pessoas precisam encontrar sentido

naquilo que fazem.

De tudo o que foi pesquisado e aplicado neste trabalho, há fortes indícios de que um

trabalho sério, bem fundamentado, com objetivos claros, buscando entender a empresa

como uma continuação do cliente, onde todos estão interessados em melhorar seu

desempenho e utilizam como parâmetro o próximo na cadeia, isto é, o seu cliente, deve

levar à melhoria de resultados do negócio como um todo.

Não se pode esquecer que grande parte do sucesso desse pensamento cabe às pessoas,

portanto motivação, liderança e comunicação são fatores a serem trabalhados para tal. A

contratação de pessoas adequadas, aliada a um firme propósito da administração de

implantar essa filosofia poderão ser a chave do sucesso.
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Utilizar o conceito cliente - fornecedor interno, pode se tornar um diferencial competitivo,

no ambiente competitivo que estamos vivenciando, pois todos saberão para onde ir, onde

se quer chegar e de que forma.

Como recomendação final, este tema, dada sua importância mereceria um

aprofundamento, voltando a ser discutido em uma dissertação de mestrado acadêmico ou

mesmo uma tese de doutoramento.
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