
I 1199801658 

11 11111111111111111111111111111111111111 

Uma Análise crítica de um programa de qualidade total num 

grupo multiunidades: O caso Siemens 

Banca Examinadora 

Prof. Orientador: João Mário Csillag ................................ .. 

Prof. : Claude Machline ......................................................... . 

Pro f. : Seiji U chida .................................................................. . 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

JOBANN CHRISTIAN POST SUSEMIHL 

Uma Análise crítica de um programa de qualidade total num grupo 
multiunidades: O caso Siemens 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós 
Graduação MBA da FGVIEAESP 

Orientador: Prof. João Mário Csillag 

SÃO PAULO 
1997 

2 

Fundação Getulio Vargas 
Escola de Administr.ação 

! 
de Emprt!sas de São Paulo 

Biblioteca 

' co 
I m 

1~ -·-L~_199801658 



POST- SUSEMJHL, Johann Christian. Uma Análise crítica de um programa de 
qualidade total num grupo multiunidades: O caso Siemens. São Paulo : 
EAESP/FGV, 1997. 149p. (Dissertação monográfica de mestrado versão MBA 
apresentada ao curso de pós graduação da EAESP/FGV). 
Resumo: Trata da análise de um programa de Qualidade Total nas empresas do 
grupo Siemens fazendo uma avaliação comparativa entre a metodologia das 
quatro vozes e a teoria das restrições. A valia a partir do material levantado na 
empresa pela metodologia das quatro vozes, quais os efeitos indesejáveis 
segundo a teoria das restrições que se pode encontrar no referido material e 
verifica a existência de restrições não identificadas e não contempladas. Faz uma 
análise crítica do processo sob o ponto de vista da teoria das restrições. 
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I. Introdução 

A presente dissertação monográfica visa analisar o caso de um projeto de Qua-

lidade Total em um grupo multiunidades, no caso a empresa Siemens Ltda. O progra

ma da Qualidade foi realizado na empresa, de Fevereiro de 1993 até Setembro de 

1996. O projeto foi conduzido em conjunto com a Coopers & Lybrand e um grupo de 

facilitadores especialmente designados pela empresa para este fim. Os faciltadores e 

consultores da Coopers & Lybrand trabalharam de acordo com metodologia da própria 

consultoria. 

Faz-se inicialmente uma breve análise da história da empresa dentro dos seus 

150 anos de existência no mundo e 92 anos no Brasil. Para situar o programa de Total 

Quality Management avalia-se quais eram as motivações que levaram a empresa a 

optar por ele. É dada uma visão geral da metodologia da Coopers & Lybrand. Para 

possibilitar a comparação com outras alternativas será apresentada uma metodologia 

semelhante à da Coopers & Lybrand que é a metodologia da ODI. Para embasar a 

análise feita foi inserida uma introdução da metodologia da Teoria das Restrições. O 

objetivo da introdução da metodologia é embasar a análise do material levantado pela 

metodologia da Coopers & Lybrand sob a ótica da Teoria das Restrições. Finalizando 

o embasamento é feita uma digressão sobre o que é um sistema na visão de Deming e 

qual a importância deste na análise de um problema complexo como uma empresa 

multiunidades como a Siemens. 

Procurou-se verificar se a aplicação da metodologia da teoria das restrições 

identifica algum aspecto que a metodologia Coopers & Lybrand não tenha achado. 

Para tanto é apresentada uma síntese do levantamento que o grupo de facilitadores em 

conjunto com a Coopers & Lybrand fez onde foram identificados pontos fortes, fracos 

e oportunidades. A partir deste levantamento se montou as árvores da realidade atual 

visando identificar os problemas raiz. Foram propostas ações que pudessem eliminar 

os problemas raiz. Para verificar se os problemas tinham potencial de solução no pro

jeto desenvolvido pela metodologia Coopers & Lybrand foi apresentado o modelo de 
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solução que o grupo estabeleceu na época e confrontado com os problemas raiz. Fi-

. nalmente será analisado se algum problema-raiz não foi contemplado pelas ações pro

postas. A análise foi feita em quatro dos 14 projetos de Total Quality Management que 

a Siemens realizou. Em cada um dos projetos foram identificados problemas raiz. Es

tes foram relacionados em uma Árvore da Realidade Atual da empresa onde se procu

rou identificar qual(is) era(m) o(s) problema(s) raiz da empresa como um todo. Con

cluindo será feita uma avaliação critica do processo como um todo. 
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D. Histórico da empresa 

A. A Siemens e a sua fundação em 1847 

Werner von Siemens nasceu em 1816 como o quarto dos quatorze filhos de 

Christian Ferdinand e Eleonore Henriette Siemens. Com a morte prematura dos pais e 

diante da responsabilidade de zelar por seus irmãos, Werner, que desejava estudar, 

optou por seguir uma carreira militar entrando para o exército prussiano em 1835. No 

exército ele pode receber treinamento em matemática, fisica, química e balística na 

Escola de Engenharia e Artilharia em Berlin. Diversos acadêmicos de destaque como 

Martin Ohm, Heinrich Gustav Magnus e Otto Erdmann lecionavam lá. Após ter rece

bido o treinamento básico Werner von Siemens foi promovido a tenente e dedicou sua 

atenção a tarefas científicas e invenções técnicas. Passou algum tempo na prisão (após 

ter servido como segundo em um duelo), durante o. qual ele pode desenvolver um 

método eletrolítico de deposição de prata e ouro que lhe rendeu a sua primeira patente 

na Prússia. Seu irmão mais novo William, que era um homem de negócios astuto e 

excelente negociador, pode aproveitar o potencial comercial do invento no Reino Uni

do com sucesso. Em 1846 Werner von Siemens descobriu uma forma de melhorar o 

telégrafo de Wheatstone. Usando os mais simples dos recursos (caixas de charutos e 

fios de cobre) ele desenvolveu um novo telégrafo de ponteiro e incumbiu o engenheiro 

mecânico Johann Georg Halske, que ele tinha conhecido na sociedade de fisica, da 

construção. O ceticismo inicial de Halske logo deu lugar a um grande entusiasmo pelas 

qualidades do aparelho simples e confiável de Siemens. 

Em outubro de 1847 foi fundada então por Werner von Siemens e Johann Ge

org Halske a empresa que se chamou de Siemens & Halske, que objetivava atuar no 

mercado de telegrafia, seja através de produtos ou do fornecimento de infra-estrutura. 

A partir de então a empresa passou a ser parte integrante e um dos principais agentes 

da construção da eletrotécnica no mundo tendo sido desde então um dos atores mais 

destacados do ramo eletro-eletrônico. Prova disso é a grande quantidade de patentes e 

invenções da empresa no ramo a começar pelo telegrafo de ponteiro em 184 7 continu-
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ando com a invenção do dínamo em 1866 por Werner vón Siemens, pela invenção de 

um novo método de lançamento de cabos transatlânticos entre muitos outros. Alem de 

uma postura de busca de novas soluções Siemens desenvolveu a habilidade de assumir 

os riscos de empreitadas a que outros não se aventuravam. Assim, foram realizadas as 

construções de linhas de interconexão telegráfica de longa distância entre Berlin e 

Frankfurt em 1848, as linhas da rede telegráfica russa em 1853, o lançamento do cabo 

transatlântico submarino entre a Irlanda e os EUA em 1875 entre vários outros. A Si-

emens tomou-se especialista em assumir riscos de empreitadas de resultado incerto no 

ramo eletrotécnico e transforma-las em sucesso, recebendo o pagamento corresponden

te ao valor agregado pelo seu know how. Assim, ouve-se até hoje na empresa frases 

como a de um dos seus diretores : "A Siemens nunca deixou uma instalação que ela 

tenha se comprometido a realizar sem funcionar, atrasos podem ocorrer mas a insta

lação sempre funcionou". A origem desta frase pode ser levada ao próprio Werner von 

Siemens quando em 187 4 seu irmão Carl coordenava a atividade de lançamento do 

cabo entre a Irlanda e os EUA e os concorrentes ingleses (John Pender) e americanos 

(Cyrus Field) que tinham perdido a referida concorrência divulgavam notícias falsas 

de que a empresa não conseguiria realizar o lançamento do cabo, ou de que o navio de 

onde se lançava o cabo teria afundado. Ao saber das notícias que os jornais berlinenses 

publicavam, von Siemens disse " .. eu prefiro ser executado a suportar que as minhas 

responsabilidades não puderam ser cumpridas, e contra todos os tesouros do mundo 

eu não assumo o menor risco quanto à minha existência"1
. Estas duas frases dão uma 

demonstração daquilo que até os dias de hoje está profundamente arraigado na cultura 

das empresas Siemens no mundo todo, um profundo orgulho pela qualidade dos seus 

produtos e serviços e o cometimento com o funcionamento técnico, mesmo que hou

vesse custos a serem assumidos. Apesar desta postura muitas vezes não há uma cons

ciência, se estes produtos e serviços são o que o cliente realmente quer. A Siemens por 

se enxergar (e na maioria das vezes de fato estar) na vanguarda tecnológica, pensa, via 

1 Inventor and Intrepreneur- Recollections of Werner von Siemens - Percy Lund Humphries & Co Ltd 
, London WCI and Prestei Verlag Munich- 1966 
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de regra, saber melhor do que o cliente o que ele precisa. A Siemens poderia ser defi

nida na visão de Philip Kotler2 como uma empresa orientada ao produto e não às ne

cessidades ou desejos do cliente. Kotler afirma que freqüentemente, os fabricantes 

cometem o erro de prestar mais atenção a seus produtos fisicos do que aos serviços 

produzidos pelos mesmos. A idéia de Kotler está traduzida também no clássico artigo 

de Levite onde ele cita os exemplos das ferrovias que viam seu negócio nos trens e 

não no transporte. Valeria acrescentar que esta postura de falta de atenção aos desejos 

do cliente (a Siemens sabe o que o cliente quer) acabou por ser reforçada pelo sucesso 

obtido em muitas das empreitadas. Enquanto a Siemens era uma das poucas a possuir a 

tecnologia o recebimento de preços prêmio estava garantido. Embora possa parecer 

arrogante, o sucesso desta empresa mostra que provavelmente a cultura que se estabe

leceu garantiu de fato uma vantagem competitiva. Por atuar em negócios de forneci

mento de produtos e serviços que demandam alta confiabilidade assim como hidroge

readores, transformadores de força, centrais teleronicas, equipamentos de diagnóstico 

em eletromedicina entre outros onde o cliente sabe pouco dos requisitos técnicos. Ele 

quer que seja confiável e que funcione. Nestes negócios o conhecimento técnico (saber 

o que o cliente precisa sem que ele saiba) foi o fator determinante, que garantiu o su

cesso da empresa no mercado. Cabe ver, se ainda hoje esta forma de atuação está ade

quada ao ambiente competitivo se fizessemos uma análise das cinco forças para avaliar 

o ambiente competitvo4
. O fato de que desde o início a Siemens está presente na cria

ção e desenvolvimento da eletrotécnica, e a constante busca de novas tecnologias e de 

soluções para problemas técnicos de dificil solução ou de caracter inédito tomou-se 

tônica da cultura da Siemens ao longo dos seus 150 anos de existência completados em 

10/1997. Esta pode ser vista como a força motriz5 da Siemens. Produtos de tecnologia 

oferecidos a clientes que tenham necessidades de produtos e serviços de eletro-

2 Administração de Marketing - Philip Kotler - Editora Atlas - São Paulo 1995 
3 Theodore Levitt Marketing Miopia (Harvard Business Review September/October 1975) 
4 Competitive Strategy - Michae1 E. Porter - The Free Press - 1980 
5 Kepner & Tregoe - Visão Empresarial na Prática - Editora Campus - 1993 
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eletrônica. Como o médico a Siemens tinha a imagem de quem sabia o que era preciso 

fazer. 

Como curiosidade e uma forma de ressaltar a importância de Werner von Sie

mens para a eletrotécnica cita-se aqui o fato de a unidade de condutância elétrica 

(inverso da resistência) no sistema internacional ser medida em Siemens. 

Um outro traço importante da cultura das empresas Siemens é o respeito e 

consideração pelos seus funcionários. Isto é exemplificado pelo fato de que já em 1858 

a empresa iniciou um sistema de distribuição dos lucros. Outro exemplo que ilustra 

isto é a criação do fundo de pensão para os funcionários da empresa em 1872 quando a 

empresa completava 25 anos. Hoje este mesmo fundo de pensão é responsável pelo 

elevado grau de liquidez que o caixa da empresa apresenta, da ordem de 21 bilhões de 

marcos alemães, dos quais 17 pertencem ao fundo de pensão dos empregados que gera 

os comentários de que a empresa seria um banco com um negócio de eletricidade 

agregado. Esta visão de responsabilidade social exerceu sem dúvida grande influência 

na formação da cultura da empresa. Exemplo deste fato é a baixa rotatividade que a 

empresa apresenta, as pessoas entram na Siemens para permanecer lá por toda sua vida 

profissional. Um diretor de recursos humanos da Siemens brasileira ao ser confrontado 

com a brincadeira de um de seus funcionários de que para alguém ser mandado embo

ra era necessário esmurrar o seu chefe, respondeu "Uma vez, apenas gera uma adver

tência, para ser demitido o funcionário deverá ser reincidente". A visão do papel so

cial da empresa na Siemens é característica da empresa, que se estabeleceu através da 

visão de seu fundador e até hoje permanece. Esta é provavelmente uma das razões de 

que a Siemens é vista uma empresa estatal onde trabalham funcionários públicos aves

sos ao risco que privilegiam a estabilidade à visão empreendedora. A imagem é de que 

na Siemens ganha-se menos mas em compensação tem-se maior segurança. Os cargos 

chave da empresa raramente são ocupados por pessoas originárias do mercado externo. 

Via de regra as pessoas iniciam a sua carreira profissional na Siemens e chegam ao 
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final de uma carreira bem sucedida às posições de chefia. A seguir mostramos a figu

ra6 que ilustra o que se disse a respeito de tempo de casa. 

Frequência por tempo de casa -Total 8.367 empregados base 9/96 
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Figura 1 - Freqüencia por tempo de casa dos empregados da Siemens 

Os dados resultam em uma média de 9 anos e 9 meses de trabalho na empresa. 

A próxima tabela mostra a idade das pessoas que trabalham não Siemens e pode ser 

vista na figura a seguir. 
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Figura 2 - Freqüência por idade dos funcionários da Siemens 

I o Frequência 1 

Desde o seu começo a empresa teve uma atuação internacional, tanto que já no 

seu início havia duas Siemens, uma na Alemanha gerida por Werner von Siemens e 

6 Relatórios Internos de recursos humanos da Siemens 
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outra na Inglaterra sob a gestão de Williarn Siemens que ao final de sua vida foi sagra

do cavalheiro do reino pela rainha Vitória7
. Esta faceta internacionalista, faz com que 

hoje a empresa esteja presente em 189 países, com uma população de cerca de 320.000 

empregados. 

7 
Werner von Siemens - Ein Leben für Wissenschaft, Technik Wld Wirtschaft - Sigfrid von Weiher

Mutterscheidt-Verlag-Gõttingen - 197 4 
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B. A Siemens no Brasil 
Os negócios da Siemens desde cedo tiveram relação com o Brasil tanto que já 

em 1873 era lançado ao longo da costa brasileira um cabo telegráfico submarino entre 

o Rio de Janeiro e Montevidéu.8 Em 1895 foi aberta no Brasil uma representação co

mercial, e em 1905 foi fundada aquela que hoje é a Siemens Ltda. Desde então o vín

culo com o país tem sido bastante forte. O desenvolvimento dos negócios no país foi 

bastante positivo ao longo dos seus quase 92 anos de presença no Brasil, chegando 

hoje a um faturamento anual de cerca de 1,3 bilhões de Reais em 1996 e com uma 

previsão de 1,8 bilhões em 97.9 

Como um extrato mostramos o desenvolvimento do numero de funcionários no 

período de 1970 em diante, como segue: 

Evolução dos funcionários da Siemens 
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Figura 3 - Evolução do número de empregados operacionais e administrativos 

Com é possível ver dos dados acima gradativamente a empresa cresceu e se 

tomou um importante empreendimento do ramo eletro-eletrônico brasileiro. Este 

crescimento se deu em grande parte em consonância com uma estratégia de atuação 

mundial. Assim, se a casa matriz adquiria uma determinada empresa que tinha uma 

atuação mundial como ocorreu quando a Siemens adquiriu a Bendix, a filial brasileira 

desta empresa passava a representar um novo negócio da Siemens brasileira no ramo 

8 Encarte comemorativo de 75 anos da Siemens no Brasil 
9 Relatórios financeiros da empresa 
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de autopeças. É possível enxergar também dos dados acima que o maior crescimento 

ocorreu na década de 70 durante o milagre econômico, quando a empresa saiu de 5000 

funcionários em 1970 para 15000 funcionários em 1980. Ao longo dos anos 80 e iní

cio dos anos 90 uma grande parte dos funcionários horistas foram transformados em 

mensalistas e uma outra parte foi terceirizada, o que pode ser visto no gráfico abaixo. 

Também é possível perceber que o número de funcionários decresceu em 42,2% de 

1988 até 1996.0 que eqüivale a 5,3% por ano. 

Variação percentual da mllo de obra 
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Figura 4- Variação percentual do número de empregados a cada ano 
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ID. Motivações para a Qualidade Total 

A Siemens criou no início dos anos 90 o seu Conselho Deliberativo da Quali-

dade. Este conselho, que existe e opera até hoje, define políticas e ações corporativas 

da Qualidade. O referido conselho é constituído pelos diretores do grupo Siemens no 

Brasil. A primeira coisa que este conselho deliberativo realizou em 1991 foi a criação 

de um conselho consultivo que pudesse auxilia-lo tecnicamente nos assuntos da Quali

dade, constituído pelos especialistas da empresa no assunto. Um dos diretores assumiu 

a tarefa de coordenar as atividades do Conselho Consultivo da Qualidade do grupo 

Siemens (CCQS), recebendo a denominação de diretor coordenador dos assuntos da 

Qualidade. O CCQS tem como função apresentar sugestões de políticas e ações e ser

vir de órgão consultivo da Qualidade para o conselho deliberativo. Uma das primeiras 

atividades a serem cumpridas pelo CCQS foi a proposição de uma política da· qualida

de do grupo. Durante a convenção Siemens de 1992, onde se reuniram todos os 200 

maiores dirigentes das empresas Siemens no Brasil, foi realizada a divulgação do do

cumento que definia a referida política da qualidade, e em seguida um workshop que 

visava descobrir qual dos aspectos da referida política separava as empresas do grupo 

da qualidade total10
. A conclusão do workshop foi inequívoca no sentido de que deve

ria ser implantado um programa de gestão total pela qualidade na empresa e que este 

era o ponto que mais distanciava a Siemens do TQM. Esta era na visão dos participan

tes do workshop a principal questão a ser superada para atingir um nível de qualidade 

internacional. Isto levou a um processo de negociações que culminaram na escolha da 

Coopers & Lybrand para realizar de acordo com a sua metodologia a implantação de 

um programa de qualidade total que se chamou de QTS- (Qualidade Total Siemens). 

10 Relatórios da Convenção Siemens de 1992 · 
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A. A visão da direção da empresa 

Em reportagem publicada na revista Qualimetria11 a empresa declarava as suas 

intenções e metas quanto ao assunto qualidade. O título da matéria era "Qualidade 

Total. Agora, Siemens quer a excelência. Com o QTS, empresa parte para novos tem

pos. "No referido documento a Siemens declarava quais as suas expectativas e motiva

ção para a implantação de um programa de qualidade total. Transcrevo aqui a matéria 

que julgo ilustrar muito bem como a empresa através das palavras do seu presidente 

enxerga a Qualidade Total. 

A implantação de um processo global de mudanças, com vistas a redefinir as 
estratégias o foco e a abordagem das políticas setoriais, ajustando a estrutura da orga
nização aos desafios da competitividade, da eficiência e da qualidade total são os prin
cipais objetivos da Qualidade Total Siemens (QTS), uma nova filosofia de trabalho que 
o grupo Siemens está implantando. Ao resumir as principais idéias do plano, o presiden
te da Siemens, Hermann Wever, disse que o QTS representa uma continuidade da histó
rica preocupação da organização com a Qualidade e, ao mesmo tempo, uma mudança 
de cultura e de mentalidade em relação aos negócios da empresa. De acordo com We
ver, uma estrutura pesada e única ditando todos os parâmetros e decisões, não pode 
mais existir. A Siemens buscará através do QTS, um novo padrão de organização e de 
intervenção no mercado, onde o cliente será sempre o ator mais importante. 

"A busca deste novo padrão já começou a ser definida há dois anos, quando 
concluímos a restruturação da empresa" diz Wever. A partir de então cada unidade pas
sou a gerir seus próprios negócios, podendo explorar ao máximo a criatividade e as 
potencialidades individuais dos agentes envolvidos nesse processo. "Agora, a meta 
principal é este trabalho e atingir a excelência em tudo o que a empresa faz", enfatiza 
Wever. 

Como subsidiária da matriz alemã, observa Wever, a Siemens brasileira herdou 
uma verdadeira cultura de "liderar pela Qualidade" e para isso vários instrumentos fo
ram criados, como o Conselho Consultivo de Qualidade (CCQS) os programas de Su
gestões para Melhoramento (SP!vf) e os Círculos da Qualidade. Sem essa bagagem, We
ver considera que "seria muito mais dificil" implantar o QTS, que ele define como "uma 
sacudida na organização para mudar aqueles procedimentos decorrentes de experiênci
as passadas, mas que não são os mais adequados para a realidade que vivemos hoje. " 

O QTS nasceu de uma profunda reflexão interna, conforme relatou Wever, onde 
constatou-se a necessidade "de um programa mais abrangente e mais profundo, abar
cando todas as empresas do grupo, para fazer qualidade até os iíltimos detalhes. " O 
ponto de partida para essa nova fase ,explica o presidente da Siemens, "é a motivação 
de todo o nosso quadro de pessoal, procurando conscientiza-lo sobre esse trabalho no 
qual estamos engajados e que envolve todas as nossas operações". 

O esboço do novo programa emergiu de discussões no âmbito das nossas em
presas, as quais foram enriquecidas pela colaboração de uma consultoria externa que 
está assessorando um grupo de 21 executivos da Siemens, denominados de Facilitado
res, coordenados por Carlos Fernando Damberg, diretor de recursos humanos da em
presa. "Esse grupo é o de.flagrador do processo", explica Wever. Além da ampliação do 
processo de comunicação, o programa que será implementado no prazo de um ano e 

11 Revista Qualimetria número 28 ano V de dezembro de 1993 
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meio a dois anos, tem como principais ferramentas a redução dos níveis hierárquicos, 
verticalização das operações, reavaliação dos objetivos estratégicos de cada uma das 
áreas de negócios, com vistas a servir melhor o cliente e intensificação do treinamento. 
O QTS, de acordo com Wever, não vai apresentar nenhuma fórmula pronta sobre a re
dução dos níveis de decisão da Siemens. "Nós não queremos criar paradigmas, ou seja, 
impor de cima para baixo soluções prontas, porque achamos que é exatamente nesse 
sistema que está a fonte de muitos problemas. Nós preferimos que as soluções brotem de 
baixo para cima". 

O impacto das mudanças que o QTS vai introduzir na empresas criará a neces
sidade de que todos se conheçam melhor para poder atuar dentro da nova realidade. 
Este trabalho será feito através de cursos e seminários, com uma metodologia bastante 
avançada , como já vêm ocorrendo. "Eu participei de um desses seminários e fiquei in
teiramente surpreso com algumas das ferramentas que são utilizadas para treinamento. 
Ficou a mensagem clara de que a atitude passiva em relação à clientela, acaba causan
do perda de mercado, o fracasso pessoal e o da própria empresa", afirma W ever. 

Neste sentido, Wever ressalta que todo o conjunto de colaboradores da Siemens 
deve refletir de outra forma em relação aos beneficios da transição. "Eu acho que nós 
podemos ir a dois extremos: a primeira atitude, e talvez a mais positiva, é a de observar 
que o funcionário , ao trabalhar motivado para atingir a excelência em tudo que reali
za, terá uma satisfação muito grande ; de outro lado, há um aspecto que não pode ser 
escondido , ou seja, somente através de produtos e serviços de alta qualidade que satis
façam o cliente, é que o nosso futuro e os nossos empregos estarão garantidos". 

Finalizando suas observações, Wever lembra que as transformações históricas, 
políticas e econômicas por que passou o mundo nas últimas décadas, tem obrigado as 
empresas a também se transformarem, mudar suas culturas. Essa conduta está aconte
cendo de forma muito acelerada na Siemens. 

As decisões deixaram de ser hierarquizadas e a liberdade do colaborador para 
influenciar se tornou fator fundamental. "É preciso estimular a capacidade individual e 
não reprimi-la", completa Wever. 

QTS: A serviço da Qualidade e do cliente 
Obter o comprometimento de todos com o sucesso dós negócios; buscar a satis

fação do cliente; melhorar a qualidade dos produtos; aprimorar os processos de traba
lho da empresa e das pessoas, visando um novo clima organizacional. Estes são os 
principais itens que integram o conceito do QTS- Qualidade Total Siemens, um proces
so totalmente novo de trabalho, que começou a surgir entre março e abril deste ano de 
1993, com a realização de quatro seminários internos, dos quais participaram os 135 
principais executivos da empresa. A partir da definição conceitual em relação à Quali
dade Total, mediante um processo bastante detalhado, as empresas Siemens no Brasil 
vem orientando seus esforços internos, com o auxílio de uma consultoria externa - a 
Coopers & Lybrand- para tornar realidade os objetivos do QTS. 

Os chamados seminários de sensibilização e comprometimento gerencial repre
sentaram uma largada inicial na busca da Qualidade Total. O objetivo era reunir os co
nhecimentos sobre o tema, conscientizando os executivos sobre a necessidade de mu
danças e compromete-los fortemente com o processo. 

Depois dos seminários, seguiu-se o processo de escolha de um grupo de funcio
nários que num momento inicial, começaram a por em prática os conceitos de Qualida
de Total. A responsabilidade desse grupo, denominado Facilitadores e composto por 21 
colaboradores, é transferir rapidamente as atividades que estão desenvolvendo para o 
restante da organização. O grupo de facilitadores vai trabalhar por um período aproxi
mado de 18 meses, em regime de dedicação total ao QTS. Seus integrantes foram afas
tados das atividades atuais, mas gradativamente retornarão às suas funções normais, 
ainda durante a implantação do programa. 
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Comitê Diretor 
O coordenador do grupo, indicado pelo presidente da empresa, é o diretor de 

Recursos Humanos, Carlos Fernando Damberg. Cabe a ele o gerenciamento do grupo 
de Faci/itadores e a vinculação dos trabalhos junto ao Comitê Diretor, órgão máximo 
do QTS. 

O Comitê é o organismo responsável pela condução estratégica do Projeto de 
Qualidade Total da empresa. Ele é composto pelos diretores responsáveis pelas unida
des de negócios envolvidas no QTS. São eles: Aluízio Byrro, Carlos Fernando Damberg, 
Bernd Kerner, Leandro Limp e Euclides Soares. 

Cabe ao Comitê Diretor definir gradativamente as áreas de negócios a serem 
trabalhadas pelo QTS, bem como controlar a evolução dos resultados obtidos com o an
damento do projeto de Qualidade Total de cada área. O presidente da Siemens, Her
mann Wever, permanece como instância superior do Comitê, para atuar nas situações 
em que for necessário11 

• 

B. Síntese das motivações da Qualidade Total 

As empresas do grupo estavam sofrendo forte concorrência e havia uma con-

vicção entre os dirigentes de que a Qualidade Total era questão importante no mercado 

eletro-eletrônico. Embora até aquele momento a estratégia de substituição de importa

ções do Brasil tivesse sido muito bem aproveitada pela empresa, começava a aparecer 

concorrência mais eficiente. Um dos principais concorrentes da empresa, no caso a 

BBC e a Asea haviam se juntado para formar a ABB e estavam tendo grande sucesso. 

Isto aliado ao fato de que os conceitos de Jean managemenl2 estavam se tomando não 

mais uma situação excepcional mas uma regra, levou a diretoria a iniciar um programa 

visando atingir a excelência. Algumas unidades como a Equitel (negócios de teleco

municações do gruop) seguiu o caminho de busca da ISO 9000. Para eles este era o 

início do caminho para a excelência. Dados a excelente posição de mercado desta uni

dade e o fato de que como empresa atuando em área de tecnologia de ponta e mais 

exposta a um ambiente mais competitivo este passo provavelmente era suficiente. Ou

tra empresa do grupo, no caso a Icotron, foi perseguir o prêmio nacional da Qualidade 

sem sucesso mas tendo aprendido muito do processo. Aquela unidade mais protegida, 

no caso a Siemens S.A. era a que mais distante estava da excelência. Assim ficava 

claro que a simples certificação pelas normas da séria 9000 não bastava, pois prova-

12 A máquina que mudou o mundo- James P. Womack, Daniel T. Jones & Daniel Ross- Editora 
Campus - 1992 
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velmente se atingiria a eficiência e não a eficácia13
. Estariam sendo certificadas prati

cas administrativas defasadas no tempo, muito bem executadas mas ultrapassadas. As

sim a questão era Qualidade Total. Para atingir a tão desejada eficácia era necessário 

ajustar as estruturas aos desafios da competitividade, como dizia o seu presidente. Era 

necessário desenvolver uma nova filosofia de trabalho onde cada um estivesse mais 

consciente de que aquele que paga os salários é nenhum outro a não ser o nosso clien

te. A estrutura pesada e única que a empresa possuía precisava ser revista não podia 

mais existir. A Siemens precisava buscar um novo padrão de organização e de atuação 

no mercado, onde o cliente fosse sempre o ator mais importante. Como o que prepon

derava era a mentalidade antiga preconizada pelos gerentes e funcionários antigos, que 

ao longo de dezenas de anos tiveram sucesso através da técnica, era indispensável sa

cudir a organização para mudar procedimentos decorrentes de experiências passadas 

que não eram mais adequados para a realidade vivida então. Entre outras coisas um 

ponto na agenda era a redução dos níveis hierárquicos (o que era dito explicitamente 

pelo presidente), era preciso reduzir os níveis de decisão. A maior velocidade era im

portante e havia a necessidade de focalizar melhor os negócios verticalizando as ope

rações. Isto levava à reavaliação dos objetivos estratégicos de cada uma das áreas de 

negócios, eventualmente à saída de alguns deles ou à restruturação de outros. Muitos 

dos objetivos eram os de um verdadeiro processo de reengenharia e não de melhoria 

contínua como preconizada pela Qualidade Total. O que se esperava era o salto quân

tico que detalharei mais adiante. Tudo com o sagrado objetivo dos cruzados da quali

dade total, ou seja, servir melhor o cliente, em nome deste era necessário tomar Jerusa

lém dos infiéis. Para atingir este objetivo o treinamento representava aspecto importan

te, e esta provavelmente era a razão porque foi nomeado o diretor de recursos huma

nos para coordenar o processo. Um outro aspecto importante nas motivações para a 

Qualidade advinha da cultura democrática e humanista da empresa que exigia que não 

se poderia impor decisões de cima para baixo, soluções prontas. A diretoria entendia 

13 Peter Drucker - The effective executive - Harper Business - 1985 
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que era exatamente nesse sistema qtie residia a fonte de muitos problemas como visto 

no texto transcrito antes. 
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IV. Metodologia adotada 

A. Visão Geral da metodologia da Coopers & Lybrand 

A metodologia utilizada foi a da Coopers & Lybrand que propunha o levanta-

mento de quatro vozes ou seja a voz da empresa, a voz do mercado, a voz do processo 

e a voz da organização (clima organizacional). Cada uma das vozes com a sua metodo

logia específica de levantamento. Os dados resultantes eram então compilados e sinte

tizados. A visão geral da metodologia era mostrada em apresentações que foram feitas 

para toda a empresa usando a figura abaixo. Dizia-se que o processo havia sido inicia

do com a sensibilização do corpo gerencial, que o trabalho continuou com a seleção de 

21 facilitadores que deveriam se dedicar integralmente, deixando para trás as suas fun

ções atuais, às atividades de um grupo que se chamou de QTS (Qualidade Total Sie

mens). 

~s 

Sensibili ~p 

zação .. Gerencial 

Facilita-
dores 

(treinam.) 

I 
Figura 5 - A metodologia da Coopers & Lybrand 

Uma outra forma de retratar o processo seria a forma a seguir, onde se procu

rou ressaltar o fluxo das ações. 
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Figura 6 - A metodologia Coopers & Lybrand como ciclo PDCA 

O que se procurou mostrar aqui é uma imagem de continuidade, algo que se 

inicia e volta ao começo dando a idéia de melhoria continua, constituindo uma forma 

mais sofisticada do famoso ciclo PDCA (Plan Do Check Act). A idéia que existe por 

trás do método todavia não é de melhoria contínua mas dar um salto quântico inicial 

para depois entrar em regime e passar a realizar a melhoria contínua. A Coopers & 

Lybrand citava diversas vezes nas suas transparências o presidente da Alcoa Paul 

O'Neil. O que O'Neil dizia era: 

"Creio que temos cometido um grande erro ao defender a idéia de melhoria 
continua. Deixem-me explicar o que eu quero dizer com isto. Melhoria continua é exa
tamente a idéia correta se você é o líder mundial em tudo o que você faz. É uma idéia 
errada se você é um retardatário na corrida. É provavelmente uma idéia fatal se você 
está bem longe dos padrões globais ..... precisamos de melhoria rápida, dar saltos 
quânticos. Não podemos nos satisfazer em estabelecer um plano que nos leve aos atuais 
padrões mundiais de competição em algum momento futuro digamos 1995 ou o ano 
2000 - , porque se aceitarmos tal plano nunca seremos o líder mundial. "14 

Com base nos argumentos de O'Neil se mostrava que o salto quântico tinha se 

tomado indispensável para garantir uma vantagem competitiva daqui para frente. Po-

14 Apostila de preparação de facilitadores da Coopers & Lybrand 
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demos pensar no salto quântico como sendo a injeção15 da idéia mobilizadora16 que 

seria necessária para destruir aquilo que está impedindo a realidade futura. 

20 
N 

~ 15 

~ 10 

:. 5 

Melhoria Contimua 

3 5 7 9 11 13 15 

Tempo 

N 
!! 
li 
E 
l! .. 
0.. 

Salto Quãntico- Redesenho do processo 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
~ "' l() ...... O) :: ~ ~ 

Tempo 

Figura 7 - O salto quântico X melhoria contínua 

1. A equipe de facilitadores 

Para executar o trabalho de levantamento da situação atual, elaborar um dia-

gnóstico, propor um novo modelo conceitual e projetos para atingir esta realidade fu

tura, criou-se um grupo de 21 facilitadores. Estes eram retirados das suas funções atu

ais na empresa e cedidos para se dedicarem com exclusividade a um trabalho de con

sultoria interna sendo seu antigo lugar ocupado por outro. O critério para a escolha dos 

facilitadores era simples: deviam fazer falta no local de onde seriam retirados e serem 

sadiamente descontentes. Isto, supunha-se, garantiria a qualidade dos profissionais e 

dos trabalhos subseqüentes. 

Inicialmente foram chamados 140 dos principais executivos da empresa, para 

um processo de sensibilização e para ficarem cientes da razão porque deveriam liberar 

para o grupo de facilitadores pessoas que fariam falta em seus setores para o projeto 

QTS. Eles foram levados em quatro grupos de 35 a um hotel onde um psicólogo rea

lizava com eles as mais diversas atividades vivenciais que visavam derrubar barreiras e 

integrar as pessoas. Executivos eram convidados a andarem de mãos dadas, se abraça

rem, pisarem nas nádegas uns dos outros, botarem vendas de cego, brincar de estátua, 

15 Mais que Sorte- Eliyahu M. Goldratt- Educator Editora- 1994 
16 Material do treinamento de Jonah coletado pelo professor João Mário Csillag 
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se tornarem mudos e assim por dtátite. Todas estas atividades ocorriam em um grande 

salão e na área externa de um hotel fazenda onde um psicólogo conduzia as atividades. 

Este salão era a assim chamada "sala da emoção". Além desta, havia uma sala ao lado, 

armada da forma clássica em U, com retroprojetor, onde eram apresentados os concei

tos teóricos do trabalho. Esta era a "sala da razão". Depois de serem sensibilizados, os 

gerentes eram levados a esta sala e ali se procedia às apresentações teóricas. 

A Coopers & Lybrand apresentava então a sua visão de cenário para o futuro, 

onde entravam as idéias de que Qualidade não era mais um objetivo ou meta mas uma 

premissa que assumia um caráter de exclusão das empresas que não a tivessem. Mos

trava-se a situação de compressão das margens pelo aumento dos custos e pela pressão 

dos preços. Eram apresentados os fatos de redução dos ciclos de vida dos produtos, os 

aspectos da globalização. As pressões sobre produtividade, flexibilidade, necessidade 

de focalização no negócio cerne, as terceirizações, as técnicas japonesas como TIT, 

Kaisen, etc. 

Eles apresentavam a sua visão de Qualidade Total dizendo que enxergavam-na 

como uma ferramenta gerencial para o comprometimento de todos com o sucesso do 

negócio, buscando a satisfação do cliente através do melhoramento contínuo e mensu

rável do tempo de ciclo e da qualidade dos produtos, processos, pessoas e clima orga

nizacional. A idéia era obter o comprometimento de todos através da conscientização, 

motivação, educação e treinamento. O sucesso do negócio adviria do aumento susten

tado da margem final e da melhoria permanente da participação do mercado. O melho

ramento contínuo seria obtido através da comparação permanente e dinâmica com as 

empresas líderes (realização de benchmarking), da focalização gerencial nos processos 

críticos, da redução do first run yield, do incremento da relação tempo de ciclo tempo 

de valor agregado, da capabilidade dos processos, do rendimento operacional dos ati

vos, da certificação pelas normas ISO 9000 e pela obtenção de prêmios da Qualidade. 

O tempo de ciclo que se objetivava reduzir era o tempo desde o primeiro contato com 

o cliente, passando por todos os processos até o atendimento de suas necessidades. As 

seguintes eram definidas como as atividades básicas da Qualidade Total : - entenda e 
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satisfaça seus clientes ; - de ênfase ao planejamento ; - elimine desperdícios ; - trabalhe 

em equipe; -focalize os processos críticos; -meça avalie e divulgue o desempenho. 

Os gerentes eram assim familiarizados com a idéia do processo e com o fato de 

que haveria 21 facilitadores, que seriam incumbidos dos trabalhos de diagnóstico, pro

posição de modelos para solução dos problemas diagnosticados e implantação da ges

tão pela Qualidade Total - TQM na empresa. O trabalho destes facilitadores era na 

realidade um trabalho de consultoria e de análise de unidades de negócio. Embora o 

discurso fosse de realização de um trabalho de Kaizen (melhoria contínua), em muitas 

das unidades a percepção era de que seria necessário realizar um trabalho de reenge

nharia com todas as conseqüências deste. 

Os 21 facilitadores escolhidos foram levados a um hotel onde passaram um 

mês sendo treinados na metodologia e em trabalhos de equipe o treinamento abrangia 

aspectos tanto técnicos quanto comportamentais. Os facilitadores eram treinados em 

ferramentas da qualidade e produtividade, na metodologia de realização dos levanta

mentos, recebiam capacitação para tomarem atitudes certas e para liderar os processos 

de mudança, aprendiam como levantar e identificar custos da não Qualidade, conheci

am detalhadamente os aspectos das normas ISO 9000 e metodologias de análise de 

processos e procedimentos. Utilizava-se para o treinamento filmes, simulações, traba

lhos em grupo, jogos entre outros. Formou-se dentro do grupo uma ligação forte e as 

pessoas se sentiam capazes, diferentes, fortes etc. O trabalho em grupo era muito mo

tivado. Durante o trabalho o grupo ficava em uma grande sala sem divisórias, armários 

ou áreas reservadas, etc. Não havia nem mesmo escrivaninhas, tudo se passava em três 

grandes mesas de reunião onde todos sentavam. A intimidade entre os facilitadores era 

compartilhada totalmente, havia pouca privacidade. Se um dos facilitadores estivesse 

ao telefone os outros podiam escutar tudo. Esta forma de trabalho gerou uma proximi

dade e um compartilhamento da intimidade de cada um muito grande. Os facilitadores 

eram os Consultores Internos da empresa que coordenavam o programa de trabalho em 

todas as etapas, ou seja, diagnóstico, concepção de modelo, projeto e implantação. 

Esperava-se que os profissionais, por representarem a base de sustentação e continui-
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dade do programa de qualidade total, tivessem completa identidade com os princípios 

do programa, ou seja conscientização, compromisso e obtenção de resultados. Tratava

se de profissionais sadiamente descontentes que encontrariam no programa a forma de 

canalizar suas energias na condução de mudanças. 

Os trabalhos iniciais foram realizados em três equipes de 7 pessoas que analisa

ram cada um uma unidade específica a partir de 5/93. Ao final do projeto realizava-se 

uma apresentação deste à diretoria, ao assim chamado comitê diretor, que tinha o po

der de aprovação deste. Um dos facilitadores era escolhido para ser o implantador do 

projeto, passando a participar das atividades de implantação que ocorriam em grupos 

de projetos que a unidade analisada realizava em conjunto com este implantador. Esta 

pessoa e eventuais outras que saiam do grupo de facilitadores, eram substituídas por 

novos facilitadores que vinham integrar o grupo. Gradativamente, dentro de um pro

cesso previamente definido, o grupo foi diminuindo e finalmente apenas 5 pessoas 

permaneceram antes que o grupo fosse definitivamente encerrado em 10/96. 

2. A voz do mercado 

A voz do mercado era um levantamento realizado junto a clientes, fornecedores 

e eventualmente concorrentes visando responder perguntas que se julgava importantes 

para atender o foco no cliente, dentro do conceito de que Qualidade Total é voltar-se 

integralmente a atender os desejos e necessidades do clientes. O levantamento era rea

lizado por consultores da Coopers & Lybrand, que visitavam clientes selecionados 

pelos facilitadores em conjunto com as pessoas do setor de vendas da unidade sob 

análise. Elaborava-se uma lista de clientes, ex-clientes e clientes potenciais, fornecedo

res e eventuais concorrentes. Elaborava-se também um questionário com as principais 

perguntas e quesitos que se objetivava levantar. Os consultores da Coopers & Lybrand 

iam então a estes clientes e realizavam as perguntas que se desejava. Depois de reali

zado o levantamento enviavam o relatório da voz do mercado para o grupo de facilita

dores. Algumas estatísticas e interpretaçãoes também eram fornecidas. Estas informa

ções eram analisadas pelos facilitadores e procurava-se as linhas coincidentes entre o 
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que esta voz e outras vozes mostravam. A voz do mercado por vir do cliente era a voz 

mais importante. 

3. A voz da empresa 

Esta era a voz que buscava retratar os desejos e aspirações do acionista para 

aquela unidade de negócios. O que a diretoria enquanto representante do acionista es

perava para aquela unidade. Os facilitadores elaboravam um questionário guia e com 

este buscavam obter as informações dos dirigentes da empresa. Com o questionário em 

mãos eram realizadas entrevistas com os dirigentes, por pelo menos dois facilitadores. 

As respostas eram anotadas e em seguida digitadas em um computador. 

4. A voz do processo 

Esta era a voz que buscava retratar a forma como a unidade trabalhava para 

atender ao cliente naquela unidade de negócios. O que as pessoas faziam e quais pro

blemas e dificuldades encontravam para atender ao cliente. Assim como nas demais 

vozes até aqui os facilitadores elaboravam um questionário guia e com este buscavam 

obter as informações do processo. Nesta voz era dada grande ênfase no levantamento 

de números que mostrassem os detalhes do processo de negócios. Com o questionário 

em mãos eram realizadas entrevistas com as pessoas que executavam o processo. 

Eventualmente era necessário levantar tempos, fluxos, processos etc. As respostas e as 

informações eram anotadas e em seguida digitadas em um computador. 

5. A voz da organização 

Esta era a voz que buscava levantar o clima organizacional da unidade através 

de um questionário padronizado da Coopers & Lybrand. Este questionário de 134 per

guntas era aplicado a uma amostra de pessoas da unidade e as respostas transcritas a 

um formulário padronizado que era levado aos EUA para compilação e avaliação. Os 

resultados eram agrupados de acordo com as categorias do prêmio Malcolm Baldridge 

da Qualidade. Era possível obter a partir deste resultado informações do clima organi

zacional organizados por um dos critérios acima que mostrassem a percepção e o rela

to (através do questionário padrão) dos funcionários quanto à Liderança,· à Informação 
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e Análise, ao Planejamento Estratégico da Qualidade, à Utilização dos Recursos Hu

manos, à Garantia da Qualidade dos Produtos e Serviços, aos Resultados da Qualidade 

e à Satisfação dos Clientes. 

Os resultados dos questionários eram comparados com o banco de dados da 

Coopers & Lybrand visando realizar um benchmark. Para cada questão formulada o 

respondente dava uma nota de 1 a 7. A empresa que naquele quesito apresentasse a 

maior nota média era considerada o benchmark do banco de dados. A apresentação dos 

resultados era feita de acordo com a ordem dos quesitos do prêmio Malcolm Bal

dridge, podendo ser explodida até o nível de perguntas individualizadas (como será 

visto no RH), ou seja entre as perguntas que por exemplo constituíam o item liderança 

era possível ver a nota média de cada uma como também o valor mais agregado (como 

será visto na Maxitec, ANL e Service). 

6. A compilação dos dados resultantes . 

. As quatro vozes acabavam mostrando certas tendências, certas linhas que se 

repetiam em cada uma delas. Assim, se por exemplo a voz do mercado mostrava uma 

percepção de um processo de atendimento do cliente complexo, esta mesma complexi

dade era apresentada pela voz da empresa como uma necessidade de controle das dife

rentes fases do processo, na voz do processo esta situação era mostrada como um pro

cesso fragmentado e cheio de necessidades de aprovação, enquanto a voz da organiza

ção mostrava insatisfação das pessoas quanto à utilização dos recursos humanos e à 

autonomia para o trabalho. Todos estes indícios em mais do que uma voz levam à 

conclusão de que este é de fato um ponto a ser considerado, seja forte, fraco ou opor

tunidade. Para localizar os indícios eram registradas frases e estas classificadoas de 

acordo com temas macro de um modelo de análise. A ferramenta da Qualidade utiliza

da para isto era principalmente o KJ. 
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7. A estruturação do programa 

O programa era estruturado da seguinte forma : 

Executivos 
Principais 

Executivo 
Dedicado 

"Sadiam e 
Desconten 

n te 
te" 

P residente 

I 
C o m i tê 
Diretor 

Coordenador 

Facilitadores 
(Consultores 

Internos) 

Figura 8 - Diagrama da organização do projeto QTS 

A última instância era o presidente conforme descrito anteriormente. Em se-

guida vinha o comitê diretor o coordenador e os facilitadores. 
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B. Uma metodologia semelhante 

1. A metodologia (ODI) 

A metodologia utilizada pela Coopers & Lybrand é semelhante à de Chang, 

Labovitz e Rosansky17
. Segundo os autores as vozes são uma forma de compensar o 

distanciamento em relação ao cliente das grandes organizações, seja ela qual for. 

Eles se referem à voz do cliente, relatando a experiência de um empresário no 

início dos seus negócios. Nesta época qualquer pedido de um cliente é vital podendo 

significar mais um mês com a mesa bem servida ou um mês de penúria. Eles escre-

vem, 

" ..... descrevemos a voz do cliente como as necessidades e preferências que de
vem orientar tudo que uma empresa faz, freqüentemente somos tomados por um senti
mento de saudosismo, aquele mesmo que leva as pessoas a recordar épocas mais sim
ples (embora menos seguras) quando as grandes empresas ainda se encontravam na fase 
de definição de sues valores, moldando a personalidade empresarial que as tornaria im
portantes. "18 

Dizem os três autores que 

"as pessoas gostam de relembra a época em que se sentiam afetivamente liga
dos aos seus clientes. Algumas vezes partindo da experiência pessoal, com mais fre
qüência valendo-se das tradições da empresa, elas se lembram de quando perder uma 
conta importante poderia significar fechar as portas para sempre en~uanto agradar o 
cliente significava uma mesa farta, pelo menos durante mais um mês. "1 

A voz do cliente seria então uma forma de trazer novamente para dentro de um 

grande empresa a informação a respeito daquilo que o cliente deseja, trazer o feedback 

do cliente para poder orientar as suas atividades de forma a atende-lo como este dese

ja. Para ilustrar esta questão colocamos aqui uma tabela comparativa montada pelos 

autores citados 

17 Qualidade na Prática- Y.S. Chang, George Labovitz e Victor Rosansky- Editora Campus - 1995 
18 Qualidade na Prática- Y.S. Chang, George Labovitz e Victor Rosansky -Editora Campus - 1995 
19 Qualidade na Prática- Y.S. Chang, George Labovitz e Victor Rosansky- Editora Campus - 1995 
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Na maioria das empresas Empresas iniciante ou classe 
mundial 

As comunicações do cliente são Reclamações e problemas Constantes, variadas e solicita-
das 

Os dados fornecidos pelos clien- Estrategistas ou especialistas Toda a empresa com orientação 
tes são reunidos por: dos responsáveis pelo serviço 
A responsabilidade pelo serviço Departamento de atendimento Toda a empresa 
ao cliente cabe a do cliente 
Os problemas do cliente são Políticas e procedimentos cu i- Pelos responsáveis pelo serviço 
resolvidos dadosamente planejados investidos de empowerment 

para agirem 
As necessidades do cliente são Estrategistas, especialistas ou Toda a empresa 
definidas por nos níveis da alta gerência 
Os mecanismos de feedback são Planejados e estáveis Contínuos e dinâmicos 
Os serviços ao cliente são defi- Reclamações e problemas Melhorias contínuas baseadas 
nidospor em dados do cliente 

Tabela 1 - Comparação da maioria das empresas com empresas de classe mundial20 

Os autores acima alertam para o aspecto do distanciamento que as grandes em-

presas experimentam em relação aos seus clientes. A simplicidade do negócio vai de

saparecendo naturalmente conforme a empresa cresce e com ela a proximidade do cli

ente, este vai ficando cada vez mais distante. Cabe citar aqui uma piadinha que se 

costuma fazer dentro da Siemens que diz o seguinte. "Há seis meses que estou negoci-

ando com este cliente e ainda não me livrei dele ...... "21 O objetivo da piadinha é ape-

nas ilustrar o distanciamento do cliente. Outra frase citada em um dos trabalhos de 

Qualidade Total dizia, "vendi 25 milhões, tenho 25% do mercado portanto o mercado 

é de 100 milhões"22 o que mais uma vez ilustra o problema do distanciamento em rela

ção aos clientes e ao mercado. Segundo os autores 

Os lideres classe mundial compreendem que, à medida que as empresas cres
cem, eles devem buscar ativamente a proximidade com os clientes que tempos atrás 
surgia naturalmente. 23 

Os autores também se referem a outra voz, no caso a voz do empregado. Para 

explicar o que seria a voz do empregado utilizam um exemplo da Federal Express e se 

referem ao guia do Gerente da Federal Express onde consta: 

20 Qualidade na Prática - Y. S. Chang , George Labovitz e Victor Rosansky - Editora Campus - 1995 
21 Entrevista concedida ao autor em 1988 
22 Entrevista da voz da empresa em 1994 
23 Qualidade na Prática - Y.S. Chang , George Labovitz e Victor Rosansky -Editora Campus - 1995 
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"Cuide do nosso pessoal. Em troca, eles lhe retornarão um serviço impecável, 
tal como desejam nossos clientes que, por sua vez, vão nos gratificar com lucratividade 
que vai assegurar nosso futuro. Indivíduo-Serviço-Lucro: essas três palavras constituem 
as bases da Federal Express." 24 

A idéia é de que os empregados fazem e executam as coisas que são fundamen

tais para o sucesso da empresa, que eles necessitam de ambiente para poderem colocar 

todo o seu potencial a serviço do cliente e consequentemente da própria empresa. Para 

que isto possa ocorrer, as empresas grandes devem se preocupar em adquirir estas in

formações. Uma metodologia apresentada é a da pesquisa. feedback - ação da Federal 

Express. Trata-se de um questionário aplicado na empresa que visa avaliar a satisfação 

dos empregados. De alguma forma o método está relacionado com o que a Coopers & 

Lybrand propõe para a voz da organização. 

Um exemplo de como se pode realizar uma pesquisa destas é o que na Federal 

Express ficou conhecido como SFA- Survey-Feedback-Action. A FedEx sempre deu 

muita atenção a estes aspectos de satisfação de empregados tanto que como relatam os 

autores 

"Por volta de 1987 os executivos da Federal Express foram surpreendidos pela 
crescente evidência de que a louvada sinergia entre os gerentes da Federal Express e 
seus empregados estava acabando. Os dados da Pesquisa-Feedback-Ação (SFA-Survey
Feedback-Action), o processo normal pelo qual a Federal Express levanta dados e age 
sobre a força de trabalho, mostrava que, a cada ano, o funcionário típico tinha uma 
opinião mais desfavorável sobre seus chefes. 

A SFA é uma atividade séria na Federal Express. Os empregados avaliam seus 
gerentes quanto à integridade, à receptividade para absorver os dados, respeito e mui
tos outros itens importantes para quem depende de seu trabalho. Cada empregado tam
bém avalia o desempenho da alta gerência em termos da orientação, da direção que ela 
oferece e de sua receptividade a novas idéias e sugestões. Finalmente pede-se aos em
pregados que avaliem até que ponto foi satisfatória a forma utilizada pela gerência para 
gerir os problemas que eles identificaram para a SFA. no ano anterior. "25 

Parece que o que é importante não é o discurso mas a prática .... 

" ... o que torna a SFA especial é o que acontece depois que os empregados 
completam as pesquisas. 

Na Federal Express, os gerentes são claramente solicitados a trabalhar ao lado 
de seus subordinados para entenderem, na sua totalidade, os problemas e os interesses 
legitimas comunicados através da SF A. ,,2

6 

24 Qualidade na Prática- Y.S. Chang, George Labovitz e Victor Rosansky -Editora Campus - 1995 
25 Qualidade na Prática- Y.S. Chang, George Labovitz e Victor Rosansky- Editora Campus - 1995 
26 Qualidade na Prática- Y.S. Chang, George Labovitz e Victor Rosansky- Editora Campus - 1995 
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Desta forma é possível ver que a distância que surgiu em relação aos clientes 

descrita anteriormente, também existe no que diz respeito ao empregado. Isto exige a 

criação de um sistema de informações que traga até o gerente as informações a respei

to do seu empregado. Estas, dentro de uma empresa pequena, chegavam diretamente 

ao gerente pelo contato próximo. 

Talvez o que deva ser discutido neste ponto é o aspecto da liderança. Enquanto 

a empresa é pequena, o líder, que no caso das grandes empresas certamente foi muito 

bem sucedido como tal, define a realidade de forma eficiente para os seus empregados, 

fazendo com que a sua liderança seja uma liderança espontânea e não uma liderança 

imposta pelos formalismos hierárquicos. Depois que a empresa cresce a probabilidade 

de que os líderes que ocupam as posições da hierarquia sejam de fato lideres espontâ

neos é pequena (Smirdich e Morgan27 e Bergamini28
), logo é necessário que se crie 

mecanismos que supram esta deficiência. O risco que existe é relacionado ao fato de 

que todo mecanismos é de alguma forma viesado, dando a estes líderes um referencial 

que reflete a cultura da organização e coloca o risco de distorcer a realidade pela ótica 

desta cultura. 29 

Finalmente os três autores relacionam a voz do processo que é aquela que trás 

para os dirigentes das grandes empresas a visão de como são feitas as coisas. Nas em

presas pequenas a proximidade do líder para com os processos torna desnecessário 

discutir como as coisas são feitas, todos sabem. Novamente estamos aqui diante de um 

aspecto típico de empresas grandes. Para resolver o aspecto do processo é preciso dar 

às pessoas o poder de defini-lo. Para tanto cito os autores novamente 

"Uma terceira revelação importante sobre as organizações que ultrapassam a 
fase inicial de empresa, é que seu pessoal perde contato com a forma como o trabalho é 
executado. ,,3o 

27 Morgan G. & Smirdich L. - Leadership the management of meaning. • The Journal of Applied Sci
ence, USA vol. 18 #3 para. 257-273, 1982 
28 Liderança Administração do Sentido - Cecília Whitaker Bergamini - Editora Atlas - 1994 
29 Kotter, John- A Cultura Corporativa e o Desempenho Empresarial- Makron Books (The free Press) 
• 1994 (1992) 
30 Qualidade na Prática - Y.S. Chang , George Labovitz e Victor Rosansky -Editora Campus - 1995 
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Assim toma-se necessário avaliar constantemente os processos para não se en

trar em uma situação como a da Milliken & Company, fabricante de tecidos na Caroli

na do Sul. Olhando este caso podemos ver como é importante ouvir a voz do processo. 

A Milliken considera que o acontecimento mais importante para a qualidade dos seus 

produtos e serviços ocorreu em 1979 quando o fundador e presidente da empresa Ro

ger Milliken e seus executivos mais importantes foram para o Japão. Eles foram com a 

intenção de entender porque algumas empresas de lá os estavam levando à loucura 

oferecendo vantagens em qualidade e preço. Este fato parecia demasiadamente des

concertante pois a Milliken possuía as melhores e mais modernas máquinas, a melhor 

tecnologia, a melhor área de pesquisa etc. Em suma com tudo do bom e do melhor 

ainda assim não lhes era possível conseguir a qualidade das empresas japonesas. Ao 

chegar lá houve diversas surpresas. Isso pode ser visto no relato de Darryl Jackson : 

"No Japão o grupo da Milliken encontrou umas fabriquetas que, comparadas às 
nossas, pareciam caixas de fósforo, relata Jackson. Seu equipamento, era inacredita
velmente antiquado. Nada que nossos executivos viram ali se comparava ao que tínha
mos em nosso pais. Milliken coçou a cabeça e disse: 'Que diabo está acontecendo aqui 
? ' Os executivos da Mil/iken pesquisaram o mistério e logo encontraram a resposta: a 
gestão do processo de trabalho era surpreendentemente eficiente." 

''A gestão dos processos de trabalho nas indústrias têxteis japonesas era virtu
almente impecável. As pessoas envolvidas na cadeia de atividades simplesmente não 
cometiam erros. Seus empregados pesavam as quantidades necessárias de tinta naquelas 
balanças primitivas. Mesmo assim, a distribuição dos corantes no tecido era perfeita. " 

"Tínhamos máquinas incríveis para jazer o que eles estavam jazendo com as 
mãos, e entretanto, eles ainda eram dez vezes melhores do que nós, resume Jackson. 
Não havia como continuarmos dependendo de tecnologia superior para nos manter à 
frente. Nós já estávamos atrás. ,,3I 

O texto acima mostra como o processo, a maneira de se fazer as coisas dentro 

de uma empresa é importante. Se temos toda a tecnologia para fazer os produtos não 

garantimos que as pessoas estão fazendo as coisas certas ao invés de fazerem certas as 

coisas. A voz do processo depende de comparar-se a empresas líderes através de ben

chmarking. Para compararmos as nossas práticas sem um referencial não obteremos 

resultado que nos traga vantagem. A técnica pela técnica não pode ser um fim em si se 

não temos um processo bem dimensionado e funcionando. 

31 Qualidade na Prática- Y.S. Chang, George Labovitz e Victor Rosansky- Editora Campus - 1995 
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C Breve visão do método da teoria das restrições 

1. Como funciona a metodologia da TOC 

Gold 32 33 d . - d d . ' . b ratt apresenta uma escnçao o processo e rac1ocm1o que em asa a 

teoria das restrições- TOC (Theory of Constraints). Ele sugere que inicialmente deve

ríamos definir que tópico desejamos melhorar. São citados exemplos como o projeto 

de um produto específico na área de engenharia do produto, uma resposta adequada ao 

problema dos "preços de transferência", sistemas de julgamento de propostas de inves

timento entre outros. O que ele coloca é que seja qual for o problema devemos respon

der a três perguntas na mesma seqüência a seguir 

O que mudar? 

Para que mudar ? 

Como causar a mudança ? 

A aceleração de um processo de otimização deve revelar melhores e mais efici

entes respostas a estas três perguntas. 

Figura 9 - Diagrama das tres perguntas a responder 

Dentro da identificação de cada um dos passos do circulo inicialmente poderí

amos começar com a pergunta "O que mudar?" que seria a identificação do problema

raiz, deveriam ser buscados aqueles poucos elementos que causam a ocorrência da 

maioria dos atuais problemas ou como Goldratt os define os "Efeitos lndesejáveis'r34 

32 Mais que Sorte - Eliyahu M. Goldratt - Educator Editora - 1994 
33 Material do treinamento de Jonah coletado pelo professor João Mário Csillag 
34 Mais que Sorte - Eliyahu M. Goldratt - Educator Editora - 1994 
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ou simplesmente Eis. Quanto menor for o número de causas-raiz identificadas, mais 

enfocado, e portanto mais poderoso será o processo de otimização. 

O pressuposto é que um efeito indesejável geralmente é um sintoma, um efeito 

resultante de uma causa raiz, então na pesquisa de causas-raiz deve-se buscar relações 

de causa e efeito. 

A partir destas relações de causa e efeito pode-se construir aquela que é a Ar

vore da realidade Atual - ARA.35 Este diagrama representa de uma forma lógica as 

relações de causa e efeito, interligando todos os efeitos indesejáveis existentes. 

Cada entidade da. árvore que não se mostra como conseqüência de outra entida

de - entradas de árvore - é uma causa -raiz. É sempre possível construir uma árvore da 

realidade atual, abrangente o suficiente, onde pelo menos uma entrada leva à maioria 

dos efeitos indesejáveis. Essa entrada não é apenas uma causa raiz mas é o Problema

Raiz. Esta deveria ser o principal alvo dos esforços de otimização. 

O que mudar? 
Qual o problema-raiz? 

Figura 10 -A Árvore da Realidade Atual (ARA) 

Este é um exemplo de uma Arvore da Realidade Atual. Se tivermos os efeitos 

indesejáveis e se soubermos construir a árvore, teremos o processo de raciocínio que 

permite a identificação do problema-raiz. 

Não serão analisadas as respostas às perguntas "para que mudar" e "como cau-: 

sar a mudança" por não estarem sendo respondidas no presente trabalho. 

35 Material do treinamento de Jonah coletado pelo professor João Mário Csillag 
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D. O ponto de vista de um sistema. 

1. O que é um sistema 

Para complementar a minha análise desejo aqui incluir na discussão o ponto de 

vista do que é um sistema. Desejo utilizar dois textos para introduzir o tema, o primei

ro é o prefácio "Saber Pro.fundo't36 o segundo é "Vernetztes Denken't37
• 

Deming introduz a idéia de Saber Profundo através de quatro aspectos, ou seja, 

a visão geral do que é um sistema, elementos da teoria da variabilidade, elementos da 

teoria do conhecimento e finalmente elementos da psicologia. Segundo Deming estes 

vários elementos interagem entre si e não podem ser separados. Diz Deming : 

Se os psicólogos entendessem de variabilidade -pelo menos aquilo que se apren
de ao realizar a experiência com as contas brancas e as contas vermelhas - não 
mais participariam no refinamento contínuo de instrumentos para classificar pes
soas. 

Por outro lado, se os estatísticos tivessem esta visão sistêmica, se entendes
sem alguma coisa a respeito da Teoria do Conhecimento, se entendessem algo a 
respeito de Psicologia, não mais ensinariam testes de significância, testes de hi
póteses, quiquadrado etc38

• 

Deming relaciona o que é um sistema, como uma série de funções ou ativida

des que funcionam ou trabalham em conjunto para atingir um objetivo comum. Sem 

objetivo a ser atingido não há um sistema. Dado que os componentes são necessários 

mas não suficientes para constituir um sistema, é importante administrar a coordena

ção de todas as suas partes. O objetivo da administração é que no longo prazo todos 

ganhem com o funcionamento do sistema. Um diagrama que mostre a interação das 

partes e as ações conjuntas do sistema pode ser de grande utilidade para a compreen

são da complexidade do sistema. Um dos principais objetivos da administração do 

sistema é a sua otimização, se o problema da coordenação das partes do sistema não 

for resolvido pela administração ele não estará operando de forma ótima. Um aspecto 

importante a considerar em um sistema é o grau de interdependência e interação de 

36 Deming W. E.- Qualidade a Revolução na Administração- Editora Marques Saraiva- 1990 
37 Probst, G. e Gomez, P. - Vemetztes Denken, Untemehmen Ganzheitlich Führen - Wiesbaden : Ga
bler, 1989- pag 3 e 4 

· 
38 Deming Edward - Qualidade : A revolução na administração - Editora Maerques Saraiva - pag 
XVVI 
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suas diversas variáveis. O exemplo dado por Deming é o do time de boliche como 

exemplo de um sistema de baixo grau de interdependência e da orquestra e de negóci

os inteiros como de alto grau de interdependência. Diz Deming : 

Um automóvel não é simplesmente um conjunto de peças e subconjuntos todos, 
individualmente, da melhor qualidade. É um conjunto de milhares de peças e 
subconjuntos projetados para trabalharem em conjunto. 
Constituiria um gerenciamento sofrível, por subotimização, comprar materiais e 
serviços pelo menor preço, ou que vise maximizar vendas, ou minimizar o custo 
da produção ou do projeto de produtos e serviços, ou não considerando os efeitos 
dessas práticas nos demais componentes do sistema. Todas elas continuariam su
botimizadas gerando perdas. Estas atividades deveriam ser coordenadas para 
otimizar o sistema como um todo. 
Qualquer sistema que gere um relacionamento de perde-ganha está subotimiza
do39. 

Deming alerta ainda para o fato de que devemos tomar os devidos cuidados 

para identificar as causas especiais da variação nos sistemas e as causas comuns, ou 

seja, intrínsecas à concepção do sistema. Um sistema para poder ser previsto na sua 

saida deverá ser um sistema sob controle estatístico. 

Uma idéia adicional que eu gostaria de incluir aqui é a do livro "Vernetztes 

Denken"40
, onde eles definem os sistemas e as tarefas e problemas de administra-los 

como simples, complicados e intrinsecamente complexos. 

Sistemas e problemas simples recebem apenas algumas poucas influências, re

lações, dimensões e interações externas. Em casos como estes estar-se-ia lidando com 

problemas como a correção de plano orçamentário, a utilização e escalação de profis

sionais de manutenção ou o planejamento da capacidade de uma máquina. 

Sístemas e problemas complicados possuem muito mais fatores e conexões mas 

pouca dinâmica e movimento dentro do sistema. Problemas típicos são a organização 

da logística ou a construção de uma planta de grande porte, estes são problemas típicos 

de um sistema complicado. Problemas e tarefas desta natureza demandam muito traba

lho mas não são complexos em sua natureza. 

Sistemas e problemas complexos intrinsecamente diferenciam-se dos outros 

por um alto grau de dinâmica que se estabelece entre as várias variáveis do sistema 

39 Deming Edward - Qualidade : A revolução na administração - pag XIX 
40 Probst, G. e Gomez, P.- Vemetztes Denken, Untemehmen Ganzheitlich Führen- Wiesbaden: Ga
bler, 1989- pag 3 e 4 
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além da interação e interconexão de todas estas variáveis do sistema. Tipicamente 

problemas como estes são : 

-mudanças de valores da sociedade 

-tomadas de decisões estratégicas de empresas 

-alarmes precoces de uma instituição completa e complexa 

-o problema da ecologia 

-participar e atuar em mercados globais 

40 



V. Como se aplicou a metodologia 

No presente trabalho se começou com o diagnóstico da situação atual levantado 

através da metodologia da Coopers & Lybrand. Esta metodologia que identificou 

pontos fracos e oportunidades foi o ponto de partida. Os pontos fracos foram usados 

para sintetizar os efeitos indesejáveis41 usados na construção da Árvore da Realidade 

Atual. Estes efeitos indesejáveis foram interconectados através da aplicação da Árvore 

visando identificar os problemas-raiz. Para eliminar o problema raiz, a restrição, foi 

feita a avaliação de quais deveriam ser as ações importantes a serem realizadas. Em 

seguida as ações propostas pelo grupo de Qualidade Total foram contrapostas às medi

das propostas pelas ações de superação do probelma-raiz. Esperava-se encontrar aspec

tos que o grupo do _QTS não pode encontrar por tratar todos os problemas de forma 

semelhante não se preocupando em encontrar a restrição. 

O trabalho foi realizado sobre uma seleção de quatro das áreas avaliadas pelo 

método Coopers & Lybrand durante o projeto QTS da Siemens. 

Finalmente se procurou construir a Árvore da Realidade Atual do sistema como 

um todo, o que não foi realizado na época. Verificou-se se havia problemas sistêmicos 

que não foram considerados ou resolvidos e as suas consequências no desenvolvimen

to dos trabalhos. Em outras palavras verificou-se se a abordagem por partes (unidade 

por unidade) e sem uma preocupação com o todo (o sistema) levou à perpetuação de 

ótimos localizados ao invés da identificação das verdadeiras restrições sistemicas da 

empresa com que a mais alta direção deveria estar preocupada. Aonde for possível 

analisar a situação atual nos dias de hoje foi feito um breve comentário. 

A. Unidades de Negócio selecionadas para este trabalho 

Como mostrado na figura 11 para poder perceber um sistema em ação procu-

rou-se selecionar áreas ou departamentos ou unidades de negócio que tivessem uma 

razoável interdependência, onde fosse possível ver um sistema em ação. 

41 Mais que Sorte - Eliyahu M. Goldratt - Educator Editora - 1994 
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A primeira opção foi por ui:na unidade fabricante e importadora de produtos 

para o mercado de material elétrico industrial no caso a unidade Max:itec com um pro

cesso de negócio orientado a produtos e um negócio de projetos de integração agrega

do. A escolha se deu por ser ela uma fabricante e importadora de produtos no caso de 

automação industrial como CNCs (Comandos Numéricos Computadorizados) e CLPs 

(Controladores Lógicos Programáveis). O diagnóstico da Max:itec foi realizado em 

Junho de 1994. 

A segunda opção foi por uma unidade que integra os produtos das demais uni

dades de negócios da Siemens e agrega o valor da engenharia, do know how tecnoló

gico. Neste caso a escolhida foi a ANL que tinha o seu nome construido a partir do 

termo alemão ANLagentechnik ou tecnicas de instalação enquanto integração de siste

mas. O diagnóstico da ANL também foi realizado em Junho de 1994. 

A terceira opção foi a unidade de Service que tem como função colocar e 

manter os produtos e os sistemas projetados em operação. O diagnóstico da Service foi 

realizado em Setembro de 1993. 

Finalmente foi escolhido o departamento de recursos humanos, dada a impor

tância da gestão dos recursos humanos para'os negócios. O diagnóstico do RH foi rea

lizado em Outubro de 1994. 

Cronologicamente a ordem dos projetos foi a seguinte : 

> .'J)a.(â: :.. ·· · · -: ':. · ., ·: R9tl~d1t''f~-prpj't~t#~'. 
Setembro de 1993 Primeira 

Junho de 1994 

Junho de 1994 

Outubro de 1994 

Terceira 

Terceira 

Quarta 

)~roje'~ ····•.· •.',':··<· , ... · ·· 
Siemens Service 

Max:itec 

ANL 

RH 

Tabela 2 - Os projetos de Qualidade Total analisados 

Foram realizadas no total sete rodadas de projetos de Qualidade Total durante 

o processo do QTS. 

Dado que o objetivo da seleção das quatro unidades foi analisar os integrantes 

de um sistema mostra-se a seguir como as quatro unidades estão inseridas neste. 
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Maxitec: · 
_ Produtos de 

Automação (CNCs 

,• 

1----...r--*~·:_:.-\f." f: •>;; 
Soluções : Sêryi~;; 

Tecnológi- ' C.Hoca:.- · 

g::t!n:-e :êó~~~~-
Software) ;,~or~?t?s _ 

'~Uan...-~~:., 
. PCs CLPs) e 1----"1 'r---~--.J 

-.Projetos de 
Integração · · 

-__ -Gestãode Recursos Humanos.- -

Figura 11 - As quatro unidades analisadas em um sistema 

Como se pode perceber as quatro áreas constituem um sistema com as suas res

pectivas interações. 

A intenção desta parte é relatar os trabalhos de diagnóstico realizados nas qua

tro áreas, realçando aqueles aspectos que no momento da realização dos trabalhos 

configuravam a situação atual. Este diagnóstico deveria mostrar os problemas e indicar 

as soluções. A partir deste diagnóstico foram propostos modelos de organização futu

ros para cada uma das áreas e ações e projetos para atingi-lo. Foi feita aqui uma avali

ação deste caminho para o futuro segundo a metodologia da teoria das restrições. 
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B. O projeto da unidade de negócios Maxitec 

A Maxitec era a unidade que fabricava produtos de automação industrial como 

CLPs Controladores Lógicos Programáveis, CNCs - Comandos Numéricos Computa

dorizados e PCs Industriais, e importava produtos como Osciloperturbógrafos, acio

namentos para máquinas ferramentas, partes e peças para montar os produtos acima e 

outros. Estes produtos eram vendidos e colocados em operação nas máquinas ou insta

lações dos clientes pela unidade de Service. A empresa possuía três unidades comer

cializadoras, no caso, uma que era focalizada em Comandos Numéricos Computadori

zados, uma focalizada em Controladores Lógicos Programáveis e PCs Industriais e a 

última fazendo instalações sob o nome de projetos de integração e concorrendo com a 

unidade ANL. O argumento para justificar a sua existência era que para poder vender 

a empresas estatais era preciso que se tratasse de uma empresa 100% brasileira o que 

só ocorria no caso da Maxitec que era uma empresa Mangels para todos os efeitos. A 

tecnologia era Siemens e a empresa era Mangels até 1992 quando foi acordado que ela 

passaria a ser administrada pela Siemens. A partir de início de 92 a gestão passou a ser 

da Siemens com a Mangels saindo do negócio, porém a empresa enquanto pessoa ju

rídica continuava a existir. O diagnóstico foi realizado em Junho de 1994. A organiza

ção da Maxitec era no início dos trabalhos como segue : 

A organização original da Maxitec 

I 
P.rodutos de r . flãquinas .'': 
'AutomaÇão Ferramenfá 

' o 

Diretoria+ 
Diretoria Adm Fin 

I I 
... Ptojet~ ; :Fábrica ,e - cOntrola-

. . ~ · '· Ássist. Tec,, doria 
. lhtégra~Jo 

Figura 12 - O organograma da Ma:xitec na época do levantamento 
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As diferentes áreas tinham objetivos diferentes, assim a área de produtos de 

automação comercializava os Controladores Lógicos Programáveis e procurava atuar 

no mercado através de canais de distribuição e de integração de sistemas. Estes canais 

de integração agregavam o valor da engenharia a estes produtos, e ao faze-lo concorri

am com a ã.rea de Projetos de Integração que visava fazer exatamente a mesma coisa. 

O terceiro ramo era o de máquinas ferramenta que comercializava Comandos Numéri

cos Computadorizados e acionamentos. Este terceiro segmento não concorria direta

mente com os outros dois, embora em alguns casos, clientes do segmento de máquinas 

ferramenta também comprassem Controladores Lógicos Programáveis o que levava 

novamente a conflitos. 

1. A situação atual identificada no projeto Maxitec 

Os levantamentos do grupo de Qualidade Total do QTS levantou a seguinte 

situação atual. Foram registrados uma série de pontos fracos em cada uma das quatro 

vozes que procuramos relatar aqui. 

a) Voz da Empresa 

O levantamento desta voz resultou nos seguintes pontos fracos registrados 

-Visão e atuação no mercado. 
-Falta uma sistematização dos dados do mercado e da concorrência. 
-Prazos de entrega. 
-Conflito entre as culturas Mangels X Siemens. 
-Desenvolvimento de recursos humanos. 
-Nível dos estoques é alto. 
-Logística de importação. 

Os dados da tabela a seguir mostram como estava o mercado e como se espera

va conquistar fatias cada vez maiores. 

Desenvolvimento do Mercado de Automação 

U:S$ Mlo 93 94 95 96 97 
Mercado 

400' 450. 500' 550. 600. 
Acessível 
Mercado 

109' 126' 146' 169' 196' 
Trabalhado 

Participação% 5 6,5 6,5 7 7 
Faturamento 19'5 28'3 32'0 37'0 43'0 

Tabela 3 - A visão da Maxitec a respeito do desenvolvimento do mercado de automação 
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Pode ser visto que a unidade planejava grandes crescimentos no que diz respei

to à participação de mercado. 

A unidade vinha apresentando e planejando o seu desempenho conforme os 

números da tabela abaixo: 

Movimento de Negócios 

1993 Plano 1994 Rea11• ~adr 94 

PROD.I INST.I TOT. PROD.I INST. I TOT. PROD.I INST.I TOT. 

Saldo Pedido s 3 '4 3'0 6'4 5'0 4'ó 9'ó 

FAT. TOTAL 10'6 8'9 19 '5 16'0 12'3 28 '3 3'5 1 '2 4'7 

FAT. Proprio 9'8 6'7 16'5 13 '4 11 '4 24'8 3 '4 1 '2 4'6 

Margem 1 '2 1 '8 3'0 3'7 2'7 6'4 '9 '5 1 '4 

CUST. TOT. 3 '3 2'4 5'7 4'2 2'8 1'0 2 '1 1 '8 3'9 

R. O. -2 '1 - '6 -2 '7 - '5 - '1 - '6 -1 '2 -1 '3 -2 '5 

R.O. II - '3 - '4 - '1 

Tabela 4 -Demonstrativo de resultados e plano orçamentário da Maxitec 

Quadr. - Quadrimestre 
F AT - Faturamento 
R. O. I- Resultado Operacional antes de Impostos 
R. O. 11- Resultado Operacional depois dos Impostos 

É possível ver que em 1993 a empresa havia dado um prejuízo de 2, 7 milhões 

de dólares e que havia sido planejado realizar prejuízo de 0,6 milhões em 1994 e que 

apenas no primeiro quadrimestre já haviam sido gerados 2,5 milhões de prejuízo. 

A voz da empresa enxergava as seguintes oportunidades : 

Estruturar-se internamente voltando-se para o mercado. 
Fortalecer a Maxitec como fornecedora deprodutos de automação. 
Redefinição da estratégia de atuação no mercado. 
Criação do gerente de contas. 
Comercializar produtos via canais já existentes nas regionais. 
Ampliação da atuação no mercado de balanças (Mercosul e empresas privadas). 
Atuar em sistemas de pedágio. 

Frases Significativas da voz da empresa 

"Uma empresa como a Maxitec, apoiada pela Siemens, poderia fazer mais. " 
"O mercado tem que ser de acordo com a minha visão, assim diz o alemão. Isto é a segmen
tação que eles fazem na Alemanha para o mundo. " 
"O melhor negócio se faz na base ativa, nós somos reativos. " 
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"É hora de lutar contra o líder (AIIen Bradley). Tomár a posição de líder. " 

b) Voz do Processo 
Pontos Fracos 

-Service. 
-Marketing. 
-Política de estoques. 
-Fidelidade dos prazos. 
-Logística de importação. 
-Sobrecarga dos vendedores com atividades internas. 
-Política de vendas e respectiva sistematização. 
-Atendimento aos clientes, inclusive cliente interno. 
-Desenvolvimento de recursos humanos. 
-Estrutura administrativa desproporcional ao volume de faturamento. 
-Gerenciamento de instalações. 
-Sistema de informática . 
-Informações gerenciais voltadas para o controle interno. 
-Indicadores da Qualidade. 
-0 descumprimento médio dos prazos era = 
-A ultrapassagem média dos prazos era 
-A perda financeira estimada por isso = 

Frases Significativas 

94 % 
71% 
US$ '430 

"Na Maxitec existem três empresas distintas competindo entre si. " 
''A Maxitec é uma empresa de tecnologia de ponta; aqui é na ponta do lápis . " 
"Prazo de entrega é a nossa nuvem negra. " 
"Diferencial para colocação do produto é o serviço. Aí, a gente peca. " 

c) Voz da Organização 

A voz da organização teve o resultado da aplicação dos questionários sintetiza-

da na tabela a seguir. Destaque negativo são os itens liderança, informação e análise e 

utilização de recursos humanos. As orientações da Coopers & Lybrand era que valo

res maiores que 20% eram críticos devendo ser considerados como pontos fracos. 
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Diferença "'o em relação ao Benéluíiark 

Critérios MXT ASI 1 ASI 2/3 ANL ANLST EVMB MED 

Liderança -25 -15 -10 -23 -24 -19 -15 

Infonn. e Análise •25 -12 -11 -21 -22 -19 -13 

Planej. . -19. -9 -7 -13 -14 -13 -10 
Estrat.Qualidade 

Utiliz. de Rec. 
-28. -18 -15 -22 -22 -21 -19 

Humanos 

Gar. Qual. Prod. e 
-16 -11 -15 -15 -17 -14 -9 

Serv. 

Result. Qualidade .~13. -2 -2 -5 -4 -2 -6 

Satisfação Clientes ·-16" -12 -9 -11 -13 -14 -19 

Tabela 5- Resultados da Voz da Organização 

Pontos Fracos 

-Avaliação de desempenho não leva em consideração trabalhos resolvidos para melhoria da 
qualidade. 
-As pessoas não são reconhecidas I recompensadas com base no desempenho. 
-As pessoas não se sentem motivadas a contribuir para os objetivos da empresa. 
-Trabalho em equipe. 
-Desempenho do trabalho em grupo. 
-A empresa nem sempre cumpre com suas responsabilidades para satisfazer as necessidades 
dos clientes. 

d) Voz do Mercado 
Pontos Fracos 

-Postura no mercado. 
-Aplicação do marketing. 
-Suporte e assistência técnica. 
-Cumprimento dos prazos. 
-Competitividade no mercado atual. 
-Relação preço x qualidade. 
-Preço das peças de reposição. 
-Atendimento do serviço de emergência. 
-Estrutura administrativa. 
-Integração entre áreas internas, inclusive entre Siemens Ltda e Maxitec. 
-Flexibilidade comercial. 

Pontos Fracos - Frases 

"Comercialmente há injlexi/bi/idade: eles abrem caminhos para os concorrentes". 
"A Maxitec tem o foco em si mesmo e não nos clientes". 
"Se eles têm marketing, eu gostaria de conhecer". 
"Dos 3D fornecedores alocados na obra, a Maxitec obteve a pior nota". 
''A assistência técnica nos afastou da Maxitec. São péssimos". 
"Eles não têm um bom gerenciamento de empreendimentos - em todos os aspectos". 
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"Estamos só agora fazendo o Stáft-up do equip. de 91. Da Maxitec, não compraremos mais". 
"Em termos de prazo a coisa pega: a Maxitec não cumpre os prazos de jeito nenhum". 
"A Allen Bradley é mais confiável". 
"Quando falo emMaxitec, o meu gerente de produção põe a mão na cabeça". 
"Eles não se afinam muito bem: há falta de entendimento entre Siemens Ltda e Maxitec ". 

2. Identificação dos Eis e construção da Árvore da Realidade 
Atual 

Levando em consideração os pontos fracos que foram relacionados aqueles que 

seriam os principais efeitos indesejáveis que surgiram no levantamento das vozes : 

-A Maxitec procura atender o mercado brasileiro com a organização que a Si-

emens tem na Alemanha, apenas em menor tamanho, isto a deixa distante do mercado. 

- Os estoques estão altos e desbalanceados 

- Os prazos de entrega possuem baixo desempenho 

- O desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos é ruim para gerenci-

amento de projetos, controle de estoques e cumprimento de prazos 

- A Empresa está gerando prejuízos 

- A estrutura é pesada e burocrática 

- Os clientes estão insatisfeitos 

- Sistema de informática e de informações gerenciais é inadequado 

- Indicadores de Qualidade não são utilizados 

-Falta uma liderança efetiva 

- O Service não atende o que o cliente quer em preço e prazo para atendimento 

Estes Eis se reúnem em uma Árvore da Realidade Atual que mostra a interrela

ção entre eles como segue. 
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Figura 13 - Árvore da Realidade Atual da Maxitec 
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A Árvore da Realidade Atual construída mostra os seguintes aspectos a serem 

considerados no negócio da Maxitec. Podemos identificar dois problemas rai~. A pri-

' 

( 
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meiro é A falta de uma liderança efetiva, e o segundo o fato de que As várias áreas da 

empresa cuidam apenas do resultado local. 

Partindo da falta de uma liderança efetiva vê-se que há uma série de ramos que 

partem deste problema raiz. O primeiro ramo vai para o EI- As pessoas não são trei

nadas no controle de estoques e cumprimento de prazos. Pelo diagrama é possível ver 

que para garantir a suficiência de causas para o EI há necessidade de explicar as impli

cações de se ter uma liderança efetiva. A liderança efetiva possui uma visão do futuro 

e planeja com que recursos humanos chegará à visão. Esta visão deve ser compartilha

da pelas pessoas que então estarão cientes que fator crítico de sucesso para atender ao 

cliente é a capacitação em controle de estoques e cumprimento de prazos. Todos de

vem saber que isto é importante e o papel do líder é fazer com que de fato saibam. Se 

este EI for resolvido teremos de imediato como resultado um melhor desempenho dos 

prazos de entrega e estoques altos e desbalanceados. Apenas com estes já se estará 

deixando de pagar multas, perder reajustes tomando os clientes satisfeitos. Resolvendo 

estes problemas haverá uma grande contribuição para a eliminação dos prejuízos. 

O próximo ramo é o que sai da liderança efetiva e vai ao indicadores de quali

dade que não são usados. Indicadores de Qualidade exigem trabalho adicional para 

serem levantados e requerem esforço para serem analisados. Como bem diz Deming 42 

a primeira coisa é para melhorar o processo garantir que este esteja sob controle, e isto 

só é possível com indicadores que representem grandezas importantes. É função da 

liderança mostrar as vantagens de se apurar indicadores da Qualidade e administrar o 

negócio através destes. Com indicadores de Qualidade efetivamente sendo apurados os 

estoques deverão deixar de ser altos e desbalanceados e as conseqüências deverão ser 

as mesmas que no caso da capacitação, fim das multas e perdas de reajuste e dos clien

tes insatisfeitos e o conseqüente fim dos prejuízos. 

O terceiro ramo leva ao EI - A estrutura é pesada e burocrática o que também 

participa na solução dos prazos de entrega com baixo desempenho e os efeitos indese

jáveis subseqüentes. 

42 Deming, W.E.- Qualidade: A revolução na administração- Editora Marques- 1990 
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O quarto ramo leva ao EI - A MXT previu crescimento de participação de mer

cado e se estruturou para isto. Quando da confecção de um plano orçamentário esti

ma-se qual a estrutura necessária para atingir os objetivos estratégicos traçados. Estes 

não ocorrendo a estrutura estará muito cara para ser sustentada por aquele volume de 

negócios. Uma liderança efetiva deve monitorar as metas e corrigir as rotas caso ne

cessário o que quer dizer que se não há negócios suficientes a estrutura deve ser ade

quada a tempo não quando o prejuízo já tiver sido gerado. Se isto for feito o volume 

de negócios não mais será baixo para cobrir os custos fixos pois estes terão sido redu

zidos a tempo, impedindo a geração de prejuízos. 

O quinto ramo da árvore leva ao EI -A organização da Maxitec é a mesma que 

a global da Siemens. Não há dúvida que os acionistas da casa matriz ou os seus repre

sentantes exercem pressão sobre os negócios das suas filiais no mundo todo, afinal o 

dinheiro aqui investido para gerar negócios é deles. Dado que os recursos investidos 

no país pertencem à Siemens alemã e a tecnologia ser gerada na Alemanha, a ascen

dência destes sobre o negócio é e tem que ser grande. Alem disso, as famílias de pro

dutos Controladores Lógicos Programáveis e Comandos Numéricos Computadoriza

dos tem grande sucesso no mercado global que é menos protegido do que o brasileiro, 

não tomando crível qualquer argumento contrário a respeito de dificuldades se este 

não for muito bem estruturado. A estratégia adotada pela Siemens worldwide é 

"produtos oferecidos"43 e o mercado alvo é o mundo. Isso faz com que haja uma gran

de quantidade de produtos para este mercado que são dificeis de conhecer e dominar. 

A Siemens procura ser tão flexível quanto o cliente precise, oferecendo os produtos 

para satisfaze-lo. Isto gera uma extensa gama de produtos e elevados custos de manu

tenção e aquisição do conhecimento técnico. O marketing deve ser feito de forma a dar 

suporte técnico mostrando as vantagens da flexibilidade dos produtos e apoiando as 

pessoas no seu uso. É necessária uma liderança que saiba definir o sentido das ações 

do mercado local filtrando da política global aquilo que é necessário para o Brasil e 

acima de tudo convencer os acionistas disso. Se isto for conseguido, a organização não 

43 Kepner & Tregoe - Visão Empresarial na prática - Editora Campus - 1993 
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será a alemã mas aquela que é adequada ao Brasil extraindo da ampla gama de produ

tos aqueles que fazem sentido e estruturando apenas aquelas especialidades que podem 

ser pagas pelo mercado local. Isto certamente reduzirá os custos fixos e servirá para 

eliminar o prejuízo e passar a dar lucro. 

O último ramo que sai da falta de uma liderança efetiva é o que leva à falta de 

competência para o gerenciamento de projetos o que leva à má definição do escopo 

dos trabalhos que deverão ser realizados no projeto. Esta má definição gera interpre

tações distintas entre clientes e Maxitec, e trabalhos adicionais que o cliente não quer 

pagar. Conseqüentemente leva a perder dinheiro nos projetos e a prejuízos. Um líder 

efetivo deve definir as competências que o negócio exige e tratar de desenvolve-las, se 

isto é verdade as competências para gerenciar projetos, definir escopos em conjunto 

com o cliente e assim por diante existem na empresa e deverão propiciar lucros im

portantes ao invés de prejuízos. 

Vindo agora pelo outro problema raiz As várias áreas da empresa cuidam ape

nas do seu resultado local chegamos a três ramos. O primeiro leva aos sistemas de 

informática inadequados que influencia diretamente os estoques altos. Este EI vem da 

área de informática que está sempre preocupada em deter a última técnica e se concen

tra nesta e não nas necessidades do cliente. O sistema de informática é corporativo, e 

há pouco espaço para resolver o problema. A liderança pode influenciar o processo se 

concentrando nisto junto à direção da informática que pertence à administração central 

ligada à vice-presidência. O fato de haver ótimos localizados implica também no foco 

do Service nas suas necessidades adotando uma política de cost-plus e não se preocu

pando com os seus clientes internos. O último ramo que sai deste problema-raiz é A 

Maxitec entrou em negócios de projetos com preços baixos concorrendo com a ANL. 

Isto se deve a um certo oportunismo que cria mais problemas ainda para o bom anda

mento dos projetos que perdem dinheiro e fazem com que a empresa tenha prejuízos. 

Este EI gera a duplicidade de atividades de projeto com a ANL que gera concorrência 

interna e dentro do próprio cliente em alguns casos. Este é um problema que só pode 

ser resolvido com a clara separação dos negócios de vendas de produtos e de integra-
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ção de sistemas. A nova estrutura deveria separar claramente os negócios de integração 

e produtos pois o negócio de produtos precisa apresentar uma vantagem competitiva 

de custos baixos enquanto o negócio de integração tecnológica é baseado na diferenci

ação do conhecimento tecnológico 44 e é dificil juntar as duas em um único negócio. O 

aspecto que deveria ser ressaltado mais uma vez é o oportunismo da liderança constitu

ída na Maxitec. A origem do problema é a segmentação alemã que dá à unidade de 

negócios AUT - produtos de automação da Siemens, que é em última análise a Maxi

tec no Brasil, a responsabilidade de fornecer sistemas integrados para determinados 

mercados. Com a segmentação alemã em mãos esta liderança julgou poder vender para 

qualquer cliente e entrou em alguns clientes que a ANL atendia mal através de canais 

alternativos. Assim em um cliente onde a ANL sempre visitava os responsáveis pelo 

departamento de engenharia, a Maxitec foi visitar o de compras e ganhou o pedido. O 

que se passou foi um oportunismo pós-contratual45 por parte da liderança da Maxitec. 

3. A solução proposta pelo grupo de Qualidade Total que ana
lisou a Maxitec 

O grupo de trabalho do QTS definiu um modelo de organização que previa re-

tirar da Maxitec as atividades de projetos de instalações para focalizar as atividades 

apenas na comercialização de produtos de automação. Assim o ramo PI do organo

grama anterior seria transferido para a ANL. O foco deveria ser a comercialização. A 

montagem de PCs e a fabricação de CLPs e CNCs deveria ser desmontada visando sair 

do prejuízo e começar a caminhada para a viabilidade da operação. As três gerências 

de vendas seriam transformadas em uma única. A operação logística de importação e 

administração de estoques seria organizada na forma de uma célula. As funções ficari

am semelhantes à forma apresentada no diagrama abaixo. 

44 Porter, Michael E. - Competitive Strategy- Free Press- 1980 
45 Milgrom, Paul and Roberts, John - Economics, Oganization and Management - Prentice Hall Inter
national- 1992- pag. 137 e 138 
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Reformadores MERCADO Distribuidores/Revendedores 

Funções: 
Marketing 

Controlling 

Sistemática de Vendas 
TIP 

Suporte Técnico 
GQ 

Célula Administrativa: - Processamento de Pedido 
- Compras Nacionais e Importados Hot-Line 

- Administração dos Estoques 
- Recepção/Expedição 

Service 

O organograma da empresa ficaria semelhante ao próximo desenho 

Vendas 

Sistemática Vendas 

Células 
Administrativas 

Service 

Hot-Line 

1 Reg10Il8.1S 

Produtos de 
Automação 

Suporte Técnico 

Show-Room 

Estava previsto um gerente de produto de automação e vendas que seria não só 

o responsável geral do negócio mas também o responsável por vendas. Além disso um 

gerente de marketing, um controller e as funções de Garantia da Qualidade e de Tec

nologia da Informação do Processo. Para cada uma das funções deveria haver um res

ponsável. O grupo teve o cuidado de definir qual o perfil de cada um dos profissionais 

necessários. 

Perfil Gerencial - Gerente Área de Negócio 

Empreendedor/ Empresário (otimização de resultados) 
Visão estratégica do produto 
Visão de mercado dirigida a seus produtos 

55 



Gerenciador de equipes (motivação, desenvolvimento, treinamento) 
Negociador 
Visão de cliente interno 
Desenvolvedor de pessoas 
Gerenciador de conflitos (integrador) 
Dinâmico 
Descentralizador (delegar responsabilidades, comunicação, transparência, ... ) 
Inovador (criatividade, pré-disposição a mudanças) 
Bom relacionamento e trânsito com a Siemens alemã 
Domínio das línguas inglesa e alemã 

Perfil Gerencial - Gerente de Vendas I Marketing 

Empreendedor 
Especialista na função vendas I marketing 
Busca da excelência técnica de pessoas I equipes 
Gerenciador de conflitos 
Visão de mercado 
Visão estratégica e operacional 
Dinâmico e flexível 
Inovador (percepção para novas oportunidades de mercado) 
Conceito de parceria e de cliente interno 
Domínio das línguas inglesa e alemã 

Pelo que se pode ver o grupo se preocupou em definir o perfil dos líderes que 

deveriam conduzir a empresa. Este perfil inclui os aspectos que a empresa precisa que 

um líder atenda para ter sucesso. O que chama a atenção é que não havia nenhum pro

jeto que realizasse a identificação e a nomeação do líder. O grupo chamou para si em 

conjunto com o diretor de RH a responsabilidade de encontrar um líder. 
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C O projeto da unidade de negócios integradora de sistemas ANL 

A seguir segue a análise do caso da ANL (ANLagentechnik- em alemão técni-

ca de instalações). Esta unidade utiliza os produtos de outras unidades do grupo Sie

mens ou de fornecimento de terceiros para projetar e construir sistemas que utilizam a 

eletricidade e os equipamentos elétricos para produzir bens e produtos. Assim um la

minador precisa de motores elétricos para movimentar os seus rolos, estes rolos devem 

ser operados de maneira controlada o que é conseguido através de automação ou por 

uso de CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) ou por uso de computadores, este 

processo deve ser controlado a partir de uma estação de supervisão com todo um sis

tema de visualização e controle o que pode ser obtido através de um SDCD (Sistema 

Digital de Controle Distribuído) e assim por diante. A unidade executa projetos que 

envolvem soluções tecnológicas integradas de eletro-eletrônica para atender os desejos 

e necessidades dos clientes. Para realizar as instalações que projeta a ANL usa produ

tos das mais diferentes unidades do grupo entre outras da Service e da Maxitec. 

1. A situação atual identificada no projeto ANL 

Os dados da situação atual apresentados ao comitê diretor em Junho de 1994 

foram como mostrado a seguir. Conforme os grupos de projeto do QTS evoluíam na 

experiência adquirida, as apresentações passaram a se tornar mais sintéticas com a 

apresentação das vozes de forma mais resumida. Dos projetos escolhidos a Service por 

ter sido um dos primeiros possuía um volume de informações menos sintetizados 

(como veremos a seguir), as unidades subsequentes tiveram apresentações e compila

ções mais sintéticas. Assim se no book (documento que sintetizava as constatações do 

grupo) gerado na Service havia 123 transparências no caso da ANL havia apenas 64 

assim como no RH. 

Os dados a seguir procuram relacionar os dados da situação mostrando como 

na voz da empresa, do mercado e do processo os mesmos pontos fortes, fracos e 

oportunidades apareciam. Procurou-se relacionar cada um dos pontos detectados em 
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uma voz com o ponto semelhante detectado em outra voz. Os pontos fracos possuem 

coerência quando passamos de uma voz à outra. 

ANL 
Fracos Voz do Mercado 

• Distanciamento do Mercado. Agressividade em vendas. 
• Marketing. 
• Conhecimento das necessidades do Mercado 
• Postura. Atendimento aos clientes. Seletividade no tratamento 

' • Preços e prazos (cumprimento e competitividade) 

• Estrutura administrativa complexa e burocrática 
i 

, • Gerer~ciamento de projetos· 
•. 

L,. 
Figura 14- ANL transparência 1 

Estes pontos fracos relacionados avançavam pelas demais vozes. 

ANL 
Fracos 

Voz da Empresa 

• Agressividade em Vendas e 
conhecimento do mercado 

• Atual concentração das regionais 
desprezando outras áreas 

• Sistemática de vendas 

• Concentração em Clientes tradicionais 

• Foco nas grandes instalações 

Voz do Processo 

• Sistemática de 
vendas 

• Pessoal leva muito 
tempo refazendo 
estatísticas internas 

Figura 15 - ANL transparência 2 

A comprovação destes pontos fracos era feita com a apresentação de evidências 

objetivas ou métricas. Uma evidência era a participação de mercado onde era possível 

ver que em mercados como a Turquia, a Argentina e a Índia a presença da Siemens era 

muito mais importante do que no Brasil e portanto havia potencial a ser explorado. 
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Voz Empresa 
Mercado ANL Mundial1993 (em milboes de DM) 

TKK lNU AKG tlKA MCX 

Pm 216"600 402"700 421"100 613"100 625"300 

Mercado 
13"600 23"000 16"600 32"800 33"000 Elétrico 

MercadoANL 
6,4% 3,3% 5,1% 6,2% 7,2% 

(em%deMEE) 

MercadoANL "870 "760 '"850 2"030 2"380 

Faturamento 
"066 "055 "047 "055 "028 (92/93) 

%ANLno 
7,6% 7,3% 5,6% 2,7"/o 1,2% Mercado 

Figura 16 - ANL transparência 3 

Procurava-se mostrar com o tempo despendido em cada atividade a confirma

ção daquilo que havia aparecido nas vozes. 
Ocupação por atividade 

Em 0Á> das horas totais trabalhadas 

Atividade ANL 
ANL ANL 

ANLA3 
AI A2 

J:'Tomoçao de 
10 5 12 13 

Vendas 
- colifecÇão-de- --- _..~-------------·~ ~--~ ----

Ofertas 25 28 31 14 

Processament 
37 35 29 53 

o de Pedidos 
Trabalhos 

20 23 20 17 
Internos 

Treinamento 3 4 3 2 

Figura 17 - transparência 4 

O distanciamento do mercado visto nas vozes ficava assim evidenciado, a uni-

dade estava longe do mercado por ficar na empresa. 

A seguir procurava-se mostrar que a visão de ser uma unidade que atua em 

grandes projetos, ou seja, a visão da voz da empresa de que a ANL era uma unidade de 

negócios que atuava em um estágio do valor agregado dos produtos e sistemas de ele

tro-eletrônica mais alto, não ocorria na prática. (Porter - 2
) A seguir a média de ofertas 

perdidas e ganhas de duas unidades de vendas da ANL no caso a A2 e a A3. 
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Voz do Processo 
Pro«sso de Obtmção de Pedidos 

Ofertas A2 (em US$) 

Qtidade. % Valor % 
Valor 
Médio 

Ganhas 10 18,5 1'582 4,3 ® 
Perdidas 44 81,5 34'755 95,6 '789 

-54 ofertas selecionadas pela A2 como representativas (de 10/93 a 04/94), 
aprox.25% do total de ofertas. 

Figura 18 - ANL transparência 5 

Voz do Processo 
. Processo de Obtenção de Pedidos 

Ofertas Al (em USS) 

Qtidade. % Valor % 
Valor 
Médio 

Ganhas 20 47,6 7'797 30,5 ® 
Perdidas 22 52,4 17'688 69,5 '800 

- 42 ofertas selecionadas pela A3 como representativas (de 10/93 a 04/94), 
aprox.25% do total das ofertas. 

Figura 19 - ANL transparência 6 

Outra transparência que mostrava problemas de visão estratégica da unidade 

era mostrada a seguir, onde se identificava quantas das ofertas eram de baixo valor 

agregado (quadros de comando p.ex.) e quantas eram de maior valor agregado46
, ou 

seja, automação ou ainda solução de problemas tecnológicos. 

. .. 

46 Porter, Michael- Vantagem Competitiva- Editora Campus- 1986 
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Voz do Processo 
Análise das ofertas realizadas 

... ·-·. . :.:-~-

ANLA3 QUADROS OUTROS TOTAL 
TOTAL VALOR 

! OFERTADO MÉDIO 

10/93 20 7 27 '820 '030 
t. ll/93 18 8 26 1'136 '044 

12/93 22 2 24 '790 '033 
01/94 18 o . 18 1'215 '068 
02/94 ll 4 15 '301 '020 
03/94 18 4 22 '545 '025 . 04194 17 o 17 '248 '015 I 

f. 05194 17 5 22 '630 '029 

toTÃC. 141 -~-so··· --~rr··- ~-5·686- .. -- ··ó33 ___ ' 

em 0/o 82 18 100 
·.·•·· ··.·. -·. 

Figura 20 - ANL transparência 7 

A próxima transparência procurava mostrar a situação de treinamento para 

vendas que a voz do mercado mostrava como deficiente. 

Voz do Processo 

Participação em cursos 

Quantidade de colaboradores da área : 177 

Quantos participaram de algwn curso: 82 46% 

r
Fracos· 

Voz da Empresa 

(10/92 a 03/94) 

Total participações em cursos: 220 

das quais: 

Cursos Gerenciais: 20 

Cursos de Vendas: 4 

Figura 21 - ANL transparência 8 

Voz do Processo 

. -Padronização de propostas 
-Escopo do projeto mal esclarecido 

9% 

2% 

-Dimensão e flexibilidade da 
estrutura (copiada da Alema
nha) -Parcerias com fornecedores intethos e externos 

-Na aquisição de produtos! serviços~de fornecedo-
-Relação com fornecedores in
ternos 

res internos, o processo é de requisição e não de 
compras 
-Competitividade dos fornecedores internos 
-Valor agregado da ANL nos projetos é desconhe-
cido e calculado como custos gerais de vendas 
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Figura 22 - ANL transparência 9 

Aqui se registrou a visão dos dirigentes da empresa que via os dois aspectos do 

quadro à esquerda da figura acima como problemáticos e as respectivas correspon

dências na voz do processo. Para ilustrar a situação dos problemas em questão foi le

vantada a situação de uma proposta específica em que se começou com um orçamento 

deUS$ 860.000,00, finalmente se deu um preço final de US$398.000,00 enquanto o 

concorrente levava o pedido por US$370.000,00. Isto ilustrava com evidências os 

pontos fracos acima citados, principalmente o distanciamento do mercado e a compe

titividade dos fornecedores internos. Os próprios dirigentes já evidenciam aqut os 

problemas do sistema, ou seja a interação entre as unidades. 

Voz do Processo 
Presos Internos- Empresa X 

CONTRATADA: Concorrente A VAWR DO CONTRATO: USS 370.000 

'DATA DA PROPOSTA 

VALOR TOTAL EM US$1 000 

Participação (%): 
EV 
!vlaxitec 
EP 
ST 
Terceiros 
ANL 

I GERF-Nc. ANLEMUS$ uioo ., 

01/02194 

860 

7,1 
41,0 

8,0 
41,5 
2,5 

10,0 

62 

06/04/94 

398 

4,3 
53,6 
3,4 

23,5 
10,5 
4,7 

I I 14 

Figura 23- ANL transparência 10 

REDUÇAO 
% 

54 

71 
40 
80 
74 

77 

I I 77 . 

A tabela acima mostrava que a empresa tinha começado orçando o gerencia

mento do projeto em US$62.000,00 baixando este mesmo valor para US$14.000,00. 

Isto mostrava a pouca capacitação para o negócio de quem fazia os preços. 

Outros aspectos que surgiram das vozes são 
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Fracos 
Voz da Empresa Voz do Processo 

.~Redundância de proceditlt~ntos · 

, ~.Sistemas.de suporte geràmrotinà.deçÓ~sistência 
. e corrêção de erros . . . . . 

• Reduç~o ({as áreas cen~élis, aumentand9.8argá: 
burocrática nas·ulíidadés deNegóéio · 

• Importação· diÚribuida sem ~ansp~ênda e ·com · 
muitas inteifaces ·. . . ' . . .. . ' ' 

Figura 24 - ANL transparência 11 

Voz da Empresa Voz do Processo 

Figura 25 - ANL transparência 12 

Oportunidades 

Voz do Mercado 

.Par~ 

.Pró-ação quant<i'às tendênciàs d({Meicado 
. ', ..... ·. ·· . 

•. Transpàrência orgariizaciôniil· 
' ·,· ·,. ' ._,,. : 

• Prontidão ilo àt~ndimento. ao Cliente . 

• Divulgação t6cn~lõgiê~: ·Visitar. o cliefi,!ê 

Figura 26 - ANL transparência 13 
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A voz da Organização foi tabulada conforme a tabela a seguir 

Voz da Organização 
Diferença % em relação ao Bencbmark 

Critérios 1~~~· 
ANL 

MXT 
EV MED ASI 1 

ASI 
ST MB 2/3 

Análise 
-25 -19 -13 -12 -11 

Planej. 
Estrat.Qualida -19 -13 -10 -9 -7 

de 

Utiliz. de Rec. 
Humanos -22 -28 -21 -19 -18 -15 

Gar. Qual. 
-16 -14 -9 -11 -15 . 

Prod. e Serv. 
Result. 

-4 -13 -2 -6 -2 -2 
Qualidade 
Satisfação 

-13 -16 -14 -19 -12 -9 
Clientes 

Tabela 6- ANL transparência 14 

Os destaques negativos são os aspectos, liderança, informação e análise e utili-

zação dos recursos humanos. 

Estes eram os dados apresentados na situação atual. 

2. Identificação dos Eis e a construção da Árvore da Realidade 
Atual 

Dentro da metodologia de avaliação proposta serão identificados os Eis presen-

tes no caso. Neste caso temos os seguintes: 

-A ANL fica distante do mercado local 

-Falta uma estratégia clara 

-Falta uma liderança efetiva 

-Os projetos não são gerenciados adequadamente 

-Gasta-se muito tempo gerenciando os projetos 

-Os sistemas de informática e de controle são inadequados 

-0 escopo dos projetos é mal definido 

-Os· custos e os prazos estão fora de controle 

-Os custos de projeto saem de controle 

-A ANL está fora do mercado global 
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-A utilização e preparação dos recursos humanos para vendas e gerenciamento 

de projetos é deficiente. 

-A empresa é burocrática e complexa 

-Falta competência para gerenciar projetos, definir escopos e executar 

-0 potencial da curva de aprendizado não é aproveitado 

-Falta competitividade aos fornecedores internos 

. -Os clientes estão insatisfeitos 

-Falta capacitação para gerenciar projetos (negociação, ferramentas de contro

le, definição de escopos etc.) 

Estes Eis foram reunidos em um diagrama de Árvore da Realidade Atual da 

seguinte forma 
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{ Asváti"as áreas da ;~presa cuid~ l 
L7~"~"" "'-"'~ .-J 

. Baixa cómpetitividad~ 
dos fornecedores 

internos .. I 
Quando os custós de 

· · .. Cliente ItisatisfeitO ·. · .. projetÓ ultrap~auio . 
·orçamento ou ·se há · 

\,,..--,.------,-_,. J ~---........ ···a~iciónaisatend1_ên~ia - e repassar ·ao c tente 

Os custos de projeto· I/ 
. saem de controle . ·· J 

,_...,........"--,--~....,...,.....~ J 
As rompetêncirui . 

.. tecnológicaS são sub-
. . utilizàdas e. riãó se 
acompanha o estado da. 

. arte. . / 
O escopodos 
projetos é inal 

· definido · 

.·cilstos e.·. 
prazos fora d~ 

f/'-: .... ·.,..co_n_tro ....... Ie_· __, 

/ ... ..- \ C4 'D 

Há muitos adicionais não 
. previstos nos projetcis 

· Contratos· 
· · permit~m ·: 
· solicítaçõés 

. Homens de 
vendas tendem a 
aceitar todas as 

solicitações. 

O cliente procura 
maximizar sua ·. . ' 

· · .· u_tilidàde .•. 

~ANL do Bra5il 
está fora do . 

mercado global 

PMà.participar do . 
merCado global é ' 
. prC<;isó estar se. 

· mostrando e· · 
. · oferecendo os 

produtos .· ~ 

f\ ANL.do Brasil 
fi~ distante do 
. me~do local.· 

( O sistemas de - -- \. 

: informática e de ~~ . ~ 
1 controle são R. ) <? pesso,~ de 
1 • inadequados f'lv,.. mformatlca: 

Não está previsto um esforç~ 
de vendaS no. mercado. globa: 
entre as·empresas nacionais 

< \\~ 
_1 

Par!!-tet 
. sucesso no 
·. mércado 

1 tende a o1imizirr 
1 

• • a técnica · · 
~ pasta-sé muito terilp< 
'. no Gerenciamento·d .. (~ 1--------+-.... 

· projetos 

\ + 
· Os projetos nãó · 
são gerenciados 
· adequadaniente 

· · da ·sieméns 

jEXiste pouco tem~J 
l po para vendas J 

·Prazos tlã9 
.. são 
cumpridos 

...... ___ ..,. 

Quem gerência projetós 
são QS homens .de :Vendas 

A estrutura é 
buroerática e 

local é 
precis.ó ter 
tempopàra 
. fiiZera 

vendá. 

Falta uma . 

[Gerenciamento de: 
. projetos é uma . · 
. · competência •. ' 

c:::a. i. -= ~ :. essençial ' 

...._~.--_'---__ -.:=======i1'FaÍta uma )vi .L i ' 

I liderança efetiva ~;=dç::===~~~~~:._ __ j~~b:::. 
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A árvore mostra que existem dois problemas-raiz. A primeira vista salta aos 

olhos o fato de estes serem os mesmos que no caso da Maxitec. A Falta de uma lide

rança Efetiva e As várias áreas· da empresa cuidam apenas do seu resultado local. 

Pode-se começar a análise a partir do problema-raiz da falta de uma liderança efetiva 

percorrendo nesta os diversos ramos que saem dele. 

O primeiro ramo é o que leva ao EI As competências tecnológicas são subutili

zadas e não se acompanha o estado da arte que retrata uma conseqüência de três es

clarecimentos da realidade atual incluídas na árvore para efeito de compreensão e cla

reza. Inicialmente deve ser lembrado que é característica do mercado brasileiro possuir 

altos e baixos. Muito se tentou para possibilitar previsões deste mercado e parece que 

o que ocorre é que o mercado da indústria de papel p.ex. enquanto investimento reali

zados em bens de capital segue ciclos. De tempos em tempos há um crescimento ver

tiginoso do mercado e todos fazem muitos negócios. Passado este ciclo o mercado . 

volta a um vale onde os fornecedores de bens de capital deste segmento ficam sem 

pedidos. A falta de pedidos gera outro problema que é a falta de ocupação dos profis

sionais. Isto acaba gerando que a solução tecnológica que era boa e representava o 

estado da arte não o é mais. O profissional que obteve conhecimento e experiência em 

uma solução trabalhando intensamente em um problema técnico por dois anos fica 

agora outros dois anos sem trabalhar naquele tipo de problema. A idéia que reside por 

trás deste problema é a curva da aprendizagem ou de experiência. Ao repetir um de

terminado processo aprende-se com ele e a cada vez que se dobrar a quantidade pro

duzida ganha-se de 10% a 30%, conforme o tipo de indústria em que se está, 47 de re

dução de custos. Dependendo do ramo da indústria esta desvantagem pode ser mortal. 

Se o grupo do exemplo das máquinas de papel ficar sem fazer projetos, não estará 

constantemente melhorando a sua posição de custos e perdendo vantagens. O outro 

ponto que entra junto no ramo diz que os líderes efetivos definem a visão e desenvol

vem as competências necessárias garantindo a utilização destas no mercado local e 

global. O que está por trás desta frase é que para ocupar os recursos humanos detento-

47 Hedley, Barry- A fundamental aproach to strategy development- Long Range Planning- 1976 
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res de competências essenciais é preciso atuar no mercado global pois se em dado 

· momento ocorrer um vale no Brasil este pode ser compensado pelo pico na África do 

Sul ou outro lugar onde naquele momento haja maior volume de negócios. Assim um 

líder efetivo deverá ter em mente estes três aspectos relatados e assim garantir a utili

zação das competências dos recursos humanos. Atendido este EI o próximo que diz 

queos custos de projeto saem de controle estará sendo solucionado. Finalmente o úl

timo EI do ramo que é o cliente insastisfeito estará sendo atendido. Se um líder eficaz 

está ciente de que o mercado brasileiro é sazonal, que o negócio em que ele atua exige 

que se adquira experiência para garantir vantagem competitiva, e que para ter sucesso 

deve ser enxergado o mercado global e não apenas o mercado local, então as compe

tências tecnológicas serão utilizadas plenamente e se estará acompanhando o estado da 

arte. Os custos do projeto não serão mais pressionados por falta de experiência e o 

cliente ficará satisfeito. Este líder deve estar visualizando o mundo como o lugar de 

onde ele vai buscar e para quem irá oferecer competências tecnológicas visando o as

sambarcamento do mercado brasileiro e a viabilidade do negócio. Desta forma objeti

vará também as metas estratégicas da Siemens que é ser o líder ou vice-líder do mer

cado. Esta liderança somente poderá ser efetiva pensando globalmente e agindo local

mente. Pode parecer uma frase feita mas a dimensão da sua importância fica clara se 

pensarmos que dada a dimensão do mercado brasileiro dificilmente se conseguirá ocu

par um grupo que detenha a tecnologia de máquinas de papel citadas antes, apenas 

com o mercado brasileiro que sofre picos e vales inevitavelmente. Assim, o único ca

minho é pensar competências e ocupar recursos de modo global, ou seja dentro do 

exemplo, fazer máquinas de papel para o mundo todo. 

O outro ramo que sai da falta de uma liderança efetiva leva ao EI - Os projetos 

não são gerenciados adequadamente que se baseia no fato de que lideres efetivos de

finem uma visão e desenvolvem as competências necessárias garantindo a utilização 

destas no mercado local e global. Para realizar a visão que se estabeleceu é preciso 

definir uma forma como se deseja chegar a ela. A obtenção das competências é um dos 

aspectos importantes. Quais as competências que existem no Brasil e que possam ser 
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aproveitadas aqui e fora do país. A partir desta constatação quais as ações para chegar 

lá. O problema que se coloca para o caso do gerenciamento de projetos é o mesmo que 

para as competências tecnológicas. Fazendo o gerenciamento de projetos se adquire 

experiência e se reduz os custos dos projetos. Se os projetos são gerenciados correta

mente os custos e prazos deixam de estar fora de controle e finalmente o cliente estará 

satisfeito. Um ponto que deve ser visto no gerenciamento de projetos é a competência 

das pessoas para gerenciar projetos aliado ao perfil deste profissionais. Em conjunto 

com o setor de recursos humanos definir um programa de identificação de talentos e 

avaliação de perfil para gerenciamento de projetos. Dentro do conjunto de conheci

mentos e competências que este gerente de projetos deve possuir certamente se encon

tra uma boa capacidade de negociação para desenvolver de maneira efetiva negocia-
- • • 48 çoes mtegrattvas . 

O terceiro ramo a analisar é o que leva ao EI - Quem gerencia projetos são os 

homens de vendas que inclui o pressuposto que diz que líderes efetivos definem uma 

estratégia e organizam os seus recursos visando o mercado global e local, que diz que 

o gerenciamento de projetos e as vendas são atividades que incluem requisitos bastante 

diferentes. Enquanto o gerente de projetos deve procurar fazer o projeto de forma a 

que ele funcione e atenda os requisitos ao menor custo possível o homem de vendas é 

um homem muito mais voltado à relação duradoura com o cliente tendendo a aceitar 

qualquer coisa para evitar o conflito. O perfil do líder de projeto é mais voltado a ma

nutenção49 enquanto o perfil de liderança é mais voltado à conciliação50
. Enquanto o 

primeiro tem uma forte componente de controle o segundo tem uma forte componente 

de relacionamento o que torna os perfis incompatíveis e não deveria ser a mesma pes

soa a fazer as duas atividades, pois caso tenhamos um profissional com perfil de manu

tenção em vendas ele provavelmente terá dificuldade no contato enquanto o gerente de 

projetos com perfil conciliação tenderá a aceitar tudo e não terminar o projeto a tempo 

e com os custos planejados. O fato de gerenciarem projetos impede os homens de rea-

48 Bazennan, Max H. & Neale, Margaret A.- Negociando Racionalmente- Editora Atlas- 1994 
49 Bergamini, Cecília Whitaker- Motivação nas Organizações- 1997- pag. 126 
50 Bergamini, Cecília Whitaker - Motivação nas Organizações - 1997 - pag. 128 
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lizarem as vendas por simples falta de tempo e acaba fazendo com que a ANL fique 

distante do mercado local. A solução deste problema deve resolver o distanciamento 

do mercado existente. Outro aspecto é o escopo dos projetos que é mal definido geran

do muitos adicionais não previstos que são dificeis de cobrar dos clientes pois eles 

assinaram um contrato que permitia a eles maximizarem a sua utilidade e finalmente 

deixando os custos dos projeto fora de controle e o cliente insatisfeito. Para que os 

escopos dos projetos sejam bem definidos é importante superar um de conflito de inte

resses. Os projetos são gerenciados por quem os vende. Isto é como pedir a um bode 

para cuidar da plantação de alface. O homem de vendas tem o um pé em cada lado. 

Um pé do lado do cliente e outro do lado da empresa. O interesse do cliente é maximi

zar a sua própria utilidade assim como o da empresa a sua. O homem de vendas vive 

um conflito entre estes dois interesses, pois por ser homem de vendas, o seu patrimô

nio pessoal são as relações que estabeleceu com os seus clientes. Atender mal a estes 

pode significar perder o cliente e uma relação de maior valor do que o próprio vinculo 

empregatício. Por ser empregado procurará atender os interesses da empresa. Assim 

neste conflito pode surgir o problema do agente-principal. 51 A empresa está de um 

lado puxando pelos seus interesses e o cliente do outro e quem está no meio é o ho

mem de vendas. Para fazer frente a este problema deve ser nomeado para gerenciar o 

projeto um profissional de gerenciamento de projetos. Este deverá ser treinado para 

isto. Uma forma de resolver este problema é criar uma estrutura de gerenciamento de 

projetos que faça o processamento do contrato e uma outra estrutura encarregada de 

vendas e Key Account Management que se preocupe apenas em viabilizar os negócios 

para a casa. Exemplo disto foi realizado pela ABB que trouxe um Key Account Mana

ger para o Brasil que trata apenas de viabilizar negócios com os cliente alemães da 

empresa no Brasil. 

O próximo ramo leva ao EI que é A estrutura é burocrática e complexa que é 

conseqüência de que líderes efetivos definem uma estrutura em função da estratégia de 

51 Milgrom, Paul & Roberts, John - Economics, organization and management - Prentice Hall Interna
tional editions - 1992 
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atuação no mercado global. Istó gera que prazos não são cumpridos e que os clientes 

ficam insatisfeitos. Assim é importante que a estrutura que o líder defina seja simples e 

rápida, baseado em gerenciamento por processos para aumentar a fidelidade de prazos 

e conseqüentemente a satisfação dos clientes. Poderia ser pensado em criar equipes de 

projeto dentro de uma estrutura matricial em que o gerente de projeto coordenaria uma 

equipe multiespecialista na execução de um projeto. 

O último EI aonde vai um ramo que parte do problema-raiz é a Falta de uma 

Estratégia que gera de imediato o distanciamento do mercado local e a ausência da 

mercado global e em seguida a subutilização dos recursos tecnológicos, os custos do 

projeto fora de controle e finalmente o cliente insatisfeito. A operação do departamen

to quanto a estratégia de vendas será oferecer ao mercado o valor que agregam certas 

competências essenciais à utilidade do cliente. Em alguns casos estas estarão no Brasil 

podendo ser ofertadas para os demais países, em outros casos estarão fora do Brasil 

devendo ser buscada para agregar valor à utilidade do cliente52 a estratégia neste caso 

seria a de capacitação de operações53
. Desta forma garante..,se que os recursos humanos 

detentores do conhecimento estejam ocupados e adquirindo conhecimento através do 

efeito aprendizagem no Brasil e no exterior. As lideranças da ANL para terem sucesso 

deverão estar com um pé no mercado, outro nas empresa Siemens do exterior negoci

ando a venda e a compra de competências. Deverão se cercar de uma equipe de vendas 

eficiente, de um grupo competente de gestores de projeto, e dos detentores de conhe

cimento e competências que o mercado brasileiro e global desejam comprar. Este ho

mem precisa ser um estrategista que consiga montar um plano que leve a empresa para 

daqui a dez anos, deve definir claramente qual o intento estratégico54
. Se ele agir desta 

forma terá sucesso. 

Com estes ramos equacionados a maior parte da árvore estará resolvida. Assim 

a liderança efetiva com um foco nos cinco ramos identificados ou seja, pensar global 

52 Pyndick e Rubinfeld - Microeconomia -
53 Kepner & Tregoe - Visão Empresarial na prática - Editora Campus - 1993 
54 Bartlet, Christopber A. and Ghoshal, Sumantra- Beyond Strategy to Purpose- Hruvard Business 
Review - November December 1994 - pag 83 
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para garantir a utilização das competências e o efeito de aprendizagem, incrementar o 

· gerenciamento de projetos, criar uma estrutura de vendas e de key account manage

ment, rever a estrutura para maior agilidade. Tudo isto dentro de um plano estratégico 

que defina as competências essenciais que devem existir no Brasil e quais as ações 

para chegar lá. 

O outro problema-raiz é As várias áreas da empresa cuidam apenas dos seus 

resultados locais o que é em última análise o resultado de um negociação ganha-perde. 

Este problema impacta de forma semelhante à Maxitec no aspecto dos sistemas de 

informática. Impacta também na competitividade dos fornecedores internos o que para 

uma integradora de sistemas como a ANL é crítico, . pois se o valor que se agrega é o 

conhecimento na criação de soluções, é fundamental comprar bem para agregar mais 

este valor à utilidade do cliente e maximizar a da empresa. O ramo que leva ao pro

blema da competitividade dos fornecedores internos tem duas origens possíveis, um é 

a efetiva falta de competitividade e o outro é a dificuldade das relações entre os dife

rentes gestores. A tese de que para resolver os problemas de coordenação se usa o pre

ço ou o referencial do mercado esbarra no preceito de que o preço de transferência 

interno deve ser menor pois o setor em questão não precisou realizar um esforço de 

vendas. Todavia, o setor que deve transferir o produto a um preço mais baixo não esta

rá maximizando os seus resultados. Assim, se a ANL necessita de um produto qual

quer de outro setor e este setor deve deixar de ganhar o mais que puder com a venda 

deste ao mercado quando entrega-lo ele certamente não o fará de bom grado. Isto 

gera que naqueles produtos onde de fato os fornecedores são competitivos muitas ve

zes não se obtém do fornecedor interno o melhor preço, o que dificulta a competitivi

dade da ANL. Não é raro que o fornecedor interno acaba vendendo diretamente ao 

mercado a preços mais baixos do que os que foram oferecidos internamente. O outro 

problema é mais crítico, ou seja os fornecedores internos de fato não tem competitivi

dade. Este é um problema raiz que está fora do controle da ANL. O que pode ser feito 

é buscar este produto ou serviço no mercado. 
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3. A solução proposta pelo grupo de Qualidade Total que ana
lisou a áreas ANL 

O grupo do QTS propôs um modelo de estrutura que deveria ter as competên-

cias desejadas pelo cliente dentro de um segmento de atendimento aos clientes focali

zados por tecnologia. Isto criaria uma certa redundância mas faria com que existisse 

perto do .cliente aquilo que ele quer (a visão era de que o cliente da Siemens pagaria 

um prêmio para ter a melhor tecnologia). O grupo colocou as seguintes premissas para 

o modelo conceitual proposto: 

-Atendimento e satisfação integral do cliente (a própria unidade pode faze-/o) 
-Tecnologia adequada ao mercado 
-Estrutura flexível determinada pelas necessidades do mercado 
-Excelência no gerenciamento de projetos 
-Exploração de novas oportunidades 

O modelo conceitual de organização deveria seguir as seguintes características 

que viabilizassem as atividades deveria ser : 

-uma organização de âmbito nacional voltada para vendas, de forma agressiva 
-organizada internamente por processos 
-trabalhar em células e equipes de projeto, onde adequado 
-buscar a maximização das oportunidades através do uso da Tecn. da Informação 
-ter uma estrutura que garantisse a obtenção do feed back constante do mercado 
-trabalhar em um processo de parceria com fornecedores internos e externos 

A organização deveria ser configurada conforme abaixo. O setor de vendas de

veria estar principalmente concentrado em vender, ser constituído por uma equipe 

agressiva que buscasse vender soluções para todos os segmentos evitando que se pas

sasse grande parte do tempo dentro da empresa fazendo o processamento de pedidos. 

VENDAS 

I MERCADO I 
1 111 1 
1 ,~~ x:7R~rtji A:'s· :*.~' .. ·'] .. ,,.-; ~ . •;:-J,!i-!~:1:;1 ft ... ~. . 

; ... _·. I~.\. .;;:;r .... <·~: .. ;!,;~: .·:··~ 

-Equipe de vendas agressiva 

-Remuneração variável e metas 
claras 

- Vendendo soluções tecnológicas 
de todos os segmentos 

- Quem vende não processa 

Figura 28 - ANL transparência 15 
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Por trás da equipe de vendas deveria ser previsto uma estrutura de apoio que 

estaria organizada conforme os segmentos de mercado. 

SEGMENTO 

Tecnologia 

Marketing 

G. Projetos 

Administração 

Suprimentos 

Engenharia 

- Planejamento estratégico e de Marketing 

- Defmicão e gerenciamento de todos os 
recursos 

-Gerenciamento dos projetos 

- Flexibilização dos recursos e dos processos 

- Tecnologia voltada ao mercado 

- "One man, one business" 

Figura 29 - ANL transparência 16 

Cada segmento possuiria as funções acima. Suas funções seriam principalmen-

te de processamento do pedido, gerenciamento do projeto, marketing e tecnologia. A 

interação com o mercado se daria através de um setor de vendas e o grupo centraria as 

suas atividades na tecnologia, que gerenciaria a relação com a engenharia de projetos, 

as outras unidades, a Siemens alemã e com os fornecedores do mercado de competên

cias onde a empresa fosse menos eficiente. A seguir o diagrama esquemático do que se 

pensava: 

INTERAÇÃO VENDAS I TECNOLOGIA 

I Engenharia I 
?r-~o-uT_RA_s_uN .... I 

Figura 30 - ANL transparência 17 
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A empresa tem como diretriz baseada nas constatações do Boston Consulting 

Group 55 a missão de ser a #1 dentro do mercado de integração. (A razão desta estra

tégia é a mesma que Jack Welch usa na General Electric, segundo o BCG apenas o 

líder ou o segundo ganham dinheiro nos seus mercados) 

Para realizar isto, deve-se oferecer ao cliente um estágio mais avançado de va

lor agregado, que transcenda ao da simples venda de produtos. Uma estrutura que pos

sua a capacitação tecnológica de poder oferecer uma solução completa ao cliente é 

muito cara para a venda exclusiva de produtos. Ela pode viver apenas se for capaz de 

oferecer ao cliente o valor que a tecnologia agrega. 

Para realizar isso há uma forte necessidade de alteração no perfil gerencial, de 

restruturação interna da unidade de negócios e de resgate do seu relacionamento glo

bal. 

Portanto, deve-se formar uma força de vendas para alavancar os negócios e dar 

fôlego para a realização de todas as mudanças num espaço curto de tempo. Ou seja, 

uma restruturação é necessária mas para poder realiza-la é preciso obter os recursos 

que a financiem e para obter recursos devemos conseguir pedidos. 

O grupo propunha uma segmentação conforme os tipos de negócios do diagra

ma. Os negócios da CET - Companhia de Engenharia de Transito deveriam ser trata

dos de forma isolada pois não ficava claro à época se este era um negócio ou apenas 

uma oportunidade decorrente da aquisição da empresa inglesa Plessey. 

SEGMF..NTAÇÃO 

-· --··· -·· .. --

SI 1 
.. Laminação . Lingotamento 

Continuo . Aciarias . Mineração . Movimcntaçã~ 
de carga . Cimento 

--

'· 
Sf2 

. Papel c celulose 
·• Alimenticia e 

bebidas 
• Naval . Saneàmento 
~ .· Petróleo/Pipcl.-- -. Qufmlca . Petroqufmlca . Automobillsttca . Manufatura . Pesagem 

"! Sl3<. · · 
• Instalações 

prediais e 
segurança.·-. 

55 Hedley, Barry - Director of Boston Consulting Group Limited London - A Fundamental Aproach to 
Strategy Development- Long Range Planning- December 1976 
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Figura 31 - ANL transparência 18 

A organização dos setores seria como segue no que diz respeito às funções 

MERCADO 

6 o 6 Q 6 
PROMOÇAONENDAS 

o 6 

SEGMENTO 1 SEGMENT02 SEGMENT03 

-TECNOLOGIA -TECNOLOGIA -TECNOLOGIA 

-MARKETlNG -MARKETING -MARKETING 

- GER. PROJETOS - GER. PROJETOS - GER. PROJETOS 

-ADMTNISTRAÇÃO -ADMINISTRAÇÃO -ADMINISTRAÇÃO 

-SUPRIMENTOS -SUPRIMENTOS -SUPRIMENTOS 

-ENGENHARIA 1 - ENGENHARIA 2 - ENGENHARTA 3 

-ms 1 -ffiS2 -ffiS3 

ENGENHARIA 

FORNECEDORES 

Figura 32 - ANL transparência 19 

e em termos de hierarquia teríamos : 

DIRETORIA 
I 

Account Managers J J 

I SI I I CONTROLLINGI 

I GQ ~ 

Sll Sll SI3 PROM./ ENG. SI ANLA4S 
VENDAS 

Figura 33 - ANL transparência 20 

A proposta era que além de implantar o modelo a unidade deveria adotar um 

nome que fosse mais condizente com o Brasil, assim a unidade não se chamaria mais 

ANL mas SI - soluções integradas. Este modelo seria atingido através da realização 

dos seguintes projetos que deveriam ser realizados. 

PROJETO SI 01: PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO I CAPACITAÇÃO DOS MONITORES 
OBJETIVO 1 : Sensibilizar e mobilizar a estrntura organizacional para o novo modelo da Unidade 
de Negócios. 
PRINCIPAIS TAREFAS: 
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Comportamentais: Dinâmicas I Vivências em Gropo 
Técnicas: Qualidade e Produtividade 
OBJETIVO 2 : Treinar os monitores que irão implantar os projetos 

PROJETO SI 02 : RESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE SOLUÇÕES INTE
GRADAS(SI) 
OBJETIVO : Adequar a estrotura da SI ao Modelo Conceitual 
PRINCIPAIS TAREFAS: 
A) Capacitação Gerencial 
B) Nomear responsável pela TIP 
C) Nomear Controlling 
D) Consolidar os segmentos do Negócio e nomear os responsáveis 
E) Integrar PI 
F) Revisão dos poderes internos 
Principais atividades para A: 
Levantar detalhes específicos que orientem as necessidades de treinamento e implantação da metodo
logia para o gerenciamento. 

PROJETO SI 03 : CRIAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS 
OBJETIVO : Desenvolver uma equipe de profissionais preparados para alavancar as vendas nessa 
área. 
PRINCIPAIS TAREFAS: 
Estabelecer o perfil dos ocupantes dos cargos e providenciar a seleção dos mesmos. 
Treinamento e Capacitação da força de Vendas. Identificar e nomear os componentes. 
Estabelecer uma sistemática de procedimento e controle de vendas. 
Criar uma rede regional de vendas: 

vendedores 
representantes 

Estabelecer uma política adequada de remuneração e recursos. 
Discussão da operacionalizacão da estratégia traçada para vendas. 
Promoção junto aos clientes com pessoal de Marketing. 

PROJETO SI 04 :PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SI 
OBJETIVO : Estabelecer nova estratégia para a Unidade de Negócios. 
PRINCIPAIS TAREFAS: 
Estabelecer a Missão da Unidade de Negócios. 
Análise de Mercado e sua evolução. 
Criar metas de participação. 
Reavaliar a participação regional. 
Estabelecer o Plano Estratégico da Informação. 
Criação do Plano de Marketing. 
Divulgação e Monitoramento constante do Plano Estratégico. 

PROJETO SI 05 : RACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS 
OBJETIVO : Otimização da utilização dos recursos materiais e humanos, redução dos itens de com
pras, Lead-Time de suprimentos, lead-time de projetos e de custos, buscando agilidade, prontidão, 
atendimento ao cliente e qualidade da informação, criação das células administrativas de ofertas e 
pedidos. 

PROJETO SI 06: IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
OBJETIVO : Implantar o gerenciamento de projetos junto com o PM ANL 
PRINCIPAIS TAREFAS: 
Identificar e treinar Gerentes de Projeto. 
Definir sistemática de Projetos e os recursos necessários para gerenciar Projetos. 
Integrar com o PM ANL. 
Implantar cálculo de acompanhamento de custos I pós cálculo das instalações. 

PROJETOSI07:CONTROLLING 
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OBJETIVO : Estabelecer nova estrotura para a controladoria 

PROJETO SI 08: PARCERIA COM FORNECEDORES I CLIENTES I ENTIDADES 
OBJETIVO : Estabelecer parcerias com fornecedores, clientes e entidades, visando a otimização dos 
resultados dos projetos com relação a custos, prazos e qualidade, participação no mercado, melhoria 
nos resultados 

PROJETO SI 09: INTEGRAÇÃO DA ANL A4E COM A ÁREA DE NEGÓCIOS 
OBJETIVO : Aproximar a Técnica à Tecnologia das áreas de negócios para garantir futuras vanta
gens competitivas com a racionalização de recursos. 

PROJETO SI 10 : 5S I DIVULGAÇÃO 
OBJETIVO: Mobilização Total e Continua romo aos objetivos do QTS 

PROJETO SI 11 :RETORNO AO MERCADO I FEED BACK DO MERCADO CRIAÇÃO DO HOT
LINE CORPORATIVO 
OBJETIVO : Melhorar a imagem da organização e criar um sistema de avaliação da satisfação do 
cliente. Buscar efetivar negócios nos clientes entrevistados. 
PRINCIPAIS TAREFAS: 
Analisar a Voz do Mercado, identificar problemas I oportunidades nas entrevistas. 
Viabilizar oportunidades detectadas. 
Sistematizar relatórios de feed back para medir a satisfação dos clientes em relação a fornecimentos. 
Buscar solução adequada para atendimento ao cliente. 

PROJETO SI 12 : ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS I REMUNERAÇÃO POR DESEMPE
NHO 
OBJETIVO : Estabelecer critérios de Administração por resultados para SI 
PRINCIPAIS TAREFAS: 
Definição de um programa de avaliação por desempenho 

> Identificar indicadores apropriados tais como : 
- novos clientes/ clientes perdidos. 
- volume I liquidez I resultado I patrimônio 
-produtividade 
-imagem 
-formação de recursos humanos 

> Formalizar procedimentos para implantação da Adm. por resultados, tais como : 
- diálogo de desenvolvimento 
- quadro de avaliação (negociação dos pesos e metas com o pessoal a ser 

avaliado) 
Integrar resultados com o planejamento estratégico da área 

PROJETO SI 13 : PADRONIZAÇÃO DE PROJETOS E MATERIAIS 
OBJETIVO: Acelerar a padronização de projetos e componentes. Reduzir Lead-Time e Custo dos 
Projetos 

PROJETO SI 14 : ACCOUNT MANAGER- SIEMENS 
OBJETIVO : Criar e implantar uma sistemática de coordenação em todas as atividades de vendas de
sempenhadas corporativamente junto aos principais clientes. Ex: Vendedor lvfED poderá ser Account 
Manager das outras Unidades. 

78 



D. O caso Siemens Service 

Será Analisado aqui o caso do departamento da Siemens Service conhecida na 

época do levantamento dos dados de Qualidade Total com Siemens ST (abreviatura de 

Serviços Técnicos). O diagnóstico foi realizado em setembro de 1993. Trata-se de uma 

empresa prestadora de serviços no mercado brasileiro que na época tinha um ambiente 

da seguinte forma constituído. 

1. O negócio Siemens Service 

A unidade de negócios tinha os seguintes objetivos. Devia dar assistência téc-

nica corretiva e preventiva aos produtos Siemens. Realizar as montagens de campo das 

instalações vendidas por outros departamentos, como por exemplo no caso de uma 

máquina de papel, uma subestação ou um hidrogerador. Vendia ainda os contratos de 

manutenção quase sempre relacionados aos produtos da própria empresa. A visão geral 

do ambiente da ST pode ser visto no quadro abaixo. 

~s. 
;lntemos: . 
··.·;:~-as·: 
. f.ibrlcas 
EXternos; .. ·· 
SAG 
. Materiais Auxiliares 
de Montagem·· 

CONCORRENTES 

· ServiçosTécnlco5 . 
·" para proilutos e-.· ·: 

sistemas fabrk:adose ·.- · 
- comercializado$ pela · 
· · _Siemens e outros.. 

Figura 34 - O negócio da Service 

iA;.tolati;;;;.-- -a;~---
; Mannesmann DNER 
i Rede Globo Bosch 
; PC Bayer 
; Catarinense Petrobrás 
; Cim. ltambé Cemig 
: Codistil 

Pelo tipo de negócio realizado na época pode ser visto que o departamento de 

Service tem um intenso contato com o cliente no momento conhecido como o de pós 

venda. A unidade de Service atende os clientes de todas as outras unidades da Siemens 

depois da venda já ter ocorrido. 
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Ela atua em um mercado que pode ser tanto para produtos Siemens quanto para 

produtos de outras empresas. Havia estimativas da época relacionadas na tabela abaixo 

que mostram as dimensões deste mercado. A tabela foi dividida em dois tipos de mer

cado, o assim chamado direto e o decorrente, o direto é aquele que é função da venda 

de um produto assim como, motores, transformadores, CLPs (controladores lógicos 

programáveis), CNCs (comandos numéricos computadorizados) e dos serviços de ma

nutenção que surgem em função p.ex. dos programas de terceirização dos departamen

to de manutenção das empresas. Este mercado é acessível a qualquer uma das empre

sas de prestação de serviços de instalação e montagem do mercado relacionadas no 

diagrama gráfico acima. O mercado decorrente é aquele que é função do contrato de 

fornecimento de uma outra unidade de negócios. Assim a instalação, montagem e co

locação em operação de um laminador que foi vendido e projetado por outro setor faz 

parte do mercado decorrente, a manutenção dos motores do laminador que foram for

necidos pela ABB é o mercado direto. Os volumes para cada um destes eram conforme 

a tabela: 

92/93 96/97 

DIRETO 240' (67%) 370' (69%) 

DECORRENTE 120' (33%) 165. (31%) 

TOTAL 360' (100%) 535' (100%) 

FATURAMENfO 27'2 40'8 

PARTICIPAÇÃO 7,6% 7,7% 

Tabela 7 -Mercado de Service em Milhões DM 

A unidade de Service tinha uma estrutura do seu mercado como demonstrado 

na figura a seguir. As siglas correspondem às diferentes unidades de negócios da em

presa. 
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-Mercado Total 92/93 = 360 ' 
-----67% direto (240') 

----33% decorrente (120') 

Mercado Direto Mercado Decorrente 

Reparos de Motores ,Acionamentos - 5 1(ASI) - 15 I (KWU) 
Reparo de Trafos - 35 1(Tusa) - 30 I (EV) 
Manutenção de Automação Indl. -40 1(AUT) - 75 I (ANL) 
Terceirização/Manut. Geral -160 1(ST 4) 

lotai 240' 120 i 

1612 Mercado direto 7% de240 1 

ST + TUSA + INSAT 
Fatura hoje 

~ 27'2 
/ 
""11'0 Mercado decorrente 9% de 120 1 

Figura 35 - Estrutura do mercado 

Os diferentes setores da Siemens relacionados são : 
-ST- Serviços Técnicos (Siemens Service) 
-AS!- Motores, material elétrico industrial de baixa tensão 
-AUT(representado pela Maxitec) -Produtos de automação industrial (CNCs, CLPs etc.) 
-KWU- Geração de Energia (principalmente hidrogeradores) 
-EV- Distribuição de Energia 
-ANL- Instalações e sistemas completos (p.ex. -laminadores, máquinas de papel, etc.) 
-INSAT- Joint venture com a Camargo e Corrêa para fabricar disjuntores 
-Tusa -Fábrica de transformadores de distribuição e força 

A figura 7 em questão mostra detalhes do mercado direto e do assim chamado 

mercado decorrente. A figura ilustra que no caso da unidade KWU que vende hidroge

radores enquanto um Sistema, mas compra os geradores da unidade ASI. A unidade 

EV faz subestações na qual entram transformadores fabricados pela Tusa. A unidade 

ANL vende instalações completas onde se usa muita automação que é fabricada pela 

unidade AUT (Maxitec). A figura 7 mostra um mercado de 360 milhões de marcos 

onde a Service participa com apenas 27,2 milhões o que resulta em uma participação 

de 7,56%. 

Para ilustrar a situação da concorrência a figura a seguir mostra uma compara

ção entre ABB e a Siemens, e que também mostrava que havia um grande potencial de 

recuperação . 

. Obs. : A Coopers & Lybrand foi a consultoria que fez o trabalho de TQM na 

ABB. 
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- Comparativo Service ABB X Siemens/Tusa 

50 

Valores 
Estimados 

ABB 

42,2 

40 Sobressalentes 3 '8 

Manut. +ILS 3'8 

30 
.l:ng. campo 
Móntagem.· 
c,omísi:liQq. 
A.T. 

20 
15'4 

.:·~ 

tonsertôs .. ... 
10 .... .·.12 'âTrilfos·· 

·. ~··4 Motores .. ' 

.... · .•. 
o ··''". 

1992 

Valores 
Estimados 
SSP+Tusa 

F=========1o ·a 
4'7 

'17'7 

O '8 Motores'. · . 

1992/93 

Figura 36 - Comparativo Siemens ABB 

·: . 

Dos quais 
Valores 

Estimados 
Service ST4 

12,6 

4'5 

1992/93 0'7 

Isso mostra que a ST tem apenas 7,56% do mercado enquanto a arquirival 

ABB possui 11,72% sendo que a principal diferença em volume da ABB está concen

trada em consertos e sobressalentes. Em Engenharia de Campo e Manutenção a Sie

mens leva ligeira vantagem. 

2. A voz da Empresa 

As entrevistas com os diretores enquanto representantes dos acionistas trouxe-

ram algumas frases interessantes que mostram a visão da própria diretoria em relação à 

atuação do departamento. Os diretores diziam que 

Frases Significativas 

"Service hoje é muito ligado ao produto e não explora o negócio. " 
"O mercado está mudando. Os concorrentes estão mudando. Nós somos como um paquider
me." 
"Temos que perder a arrogância. " 
"Temos que saber o que o cliente precisa. " 
''A ST não tem estratégia clara. " 
"Falta definição clara de quem é o dono do negócio. " 

Como pontos fracos foi relacionado que o departamento 

-tem visão empresarial deficiente , sem estratégia clara de serviços 
-que as vendas são muito voltadas aos clientes dos setores originais 
-que a estrutura era cara e inflexível 
-que havia uma baixa participação no mercado 
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As oportunidades relacionadas eram 

-Terceirização da manutenção como uma tendência de mercado 
-Mercados de : 

reparos , modernização , repotenciação , termografla e 
exportação (produtos Siemens ou não) 

-Integração do Service de reparos de transformadores e Disjuntores SF6 
-Setor com a máxima autonomia possível 
-Mercado em crescimento 

Parte da voz da empresa eram os números da unidade de negócios. Assim o 

demonstrativo a seguir ilustra como o negócio andava na época : 

-DEMONSTRA TNO DE RESULTADO DA ST 

Valores acumulados de 10192 a 06/93 
DMMilhões 

STl ST2 STI ST5 ST1DTAL 

PVVENDAS 8'1 9'4 1'0 '5 19'0 

VSPVENDAS 2'1 2'4 '3 '1 4'9 

Pl ST 6'0 7'0 '7 '4 14'1 

RO ST 2'1 '3 '2 ('4) 2'0 

CUSTO EFET. ST 3'9 6'7 '5 '8 12'1 

Tabela 8- Demonstrativo de Resultados da ST 

PV- Preço de Vendas 
P I - Preço in temo (preço de transferência) 
RO -Retomo Operacional 
VSP -Margem de comercialização 

Como é possível ver o resultado do setor ia bem com exceção da ST 5. 

3. A voz do processo 

O documento gerado pelos grupos de facilitadores era o assim chamado book 

que continha todo o extrato da situação atual e das propostas do futuro. Este book era 

o que se apresentava para o comitê diretor. Para ilustrar a voz do processo das unida

des os grupos deveriam estar sempre preocupados em demonstrar com evidências ob

jetivas qual o problema que o setor em· análise apresentava. Assim, para demonstrar a 

situação de preços da unidade foi levantada a seguinte tabela. · 
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Comparação de Orçamentos 

Valores em DM 

Cliente A ClienteB Cliente C 

ST '180 '403 '148 

1ERCEIROS '134 '273 'I OI 

DIFERENÇA +35% +48% +46% 

BASE 07/93 05/93 10/91 

Tabela 9 - Comparação de Orçamentos 

Os dados visavam demonstrar o quanto a ST era mais cara do que concorren

tes. Uma justificativa para isto poderia ser obtida da seguinte tabela, onde podia ser 

visto que o setor STl tinha um elevado grau de ociosidade. Ainda assim uma parcela 

de cerca de 10% do tempo eram trabalhadas em regime de horas extras. Este fato era 

função do desbalanceamento de capacitações, ou seja as competências necessárias 

existiam em pequena quantidade fazendo com que os profissionais para atender os 

clientes tivessem que fazer horas extras. 

Demonstrativo Horas ST 1 

1~ r---------------------------. 

100 

80 

40 

49,1 
20 

51,7 57,7 

89190 90191 91/92 92193 

Figura 37 - Demonstrativo de Horas 

•Horas Extras 

ooutros 
•Treinamento 
oOciosidade 
oHoras Prod. Nonn. 

Um aspecto que se ressaltou também é que o processo era complexo e pouco 

racional, assim foi levantado o diagrama de um processo de oferta que funcionava 

como demonstrado a seguir : 
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_:-j ST1 

CLIENTE VENDAS 
(INCL ST4) I~ 

7 I 

i li 
ST2 

~ 
ST3 :__-;---

ORÇAMENTO 

I PROJETO 

~ I EP 

1 - 1• Contato com cliente 
2 -Consulta para orçamento 
3 -Oferta Integrada 
4 -Proposta para o cliente 
5 - Pedido do cliente 
6 - Pedido Interno 
7 -Help Know-How 
8 - Projeto de Montagem 
9 - Envio material montagem 
1 O-Envio material elétrico 
11-Envlo mão-<le-<>bra 

Figura 38 - Descrição do fluxo 

O diagrama retrata o número de passos que um processo de oferta tem que pas-

sar e a sua complexidade. 

Um problema que ocorria com regularidade era a falta de materiais. Isso era 

retratado neste quadro de Logística de materiais. 

Logística de Materiais 
Falta de Material durante a obra : 

Causas: 

- lndefinição de projeto pela Engenharia 
- Falhas no projeto de montagem 
- Modificações na obra (inclusive pelo 
cliente) 
- Erro no envio 
- Atraso do fornecedor na entrega 
- Qualidade, etc ... 

Sobra de Material no final da ob 

Frase de um supervisor de obra: 

Gera um elevado número de horas 
paradas (média 10%das horas 
prod.) 
Exemplo: Cliente - 15 dias parados 
(obra total 7 meses) 

"A gente se sente como um mendigo pedindo esmolas ! " 

Figura 39 - Logística de Materiais 

A frase colhida na voz do processo ilustra um aspecto da Logística que é a difi-

culdade que significa atender o fornecimento de materiais para obras no Brasil inteiro. 

A síntese das frases da voz do processo ditas pelos participantes do processo 

estão relacionadas a seguir : 

"Questiono toda a qualificação do pessoal " 
"O montador é o cartão de visitas da empresa " 
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"Normalmente quando o material chega começamos a processar documentos " 
"Temos uma cultura muito segura, arriscamos pouco " 
"Faz-se muito retrabalho por falta de comunicação /divulgação " 
"Não existem obras sem adicionais. Muitos destes adicionais não cobramos: 

A síntese dos pontos fracos levantados na voz do processo são os seguintes : 

-Sistemática de vendas deficiente, pouco agressiva 
._Falta de treinamento para vendedores, gerenciadores de projetos e obras 
-Vendedores não recebem comissão pelas vendas 
-Comunicação insatisfatória com clientes internos 
-Garantia de Qualidade não implantada (auditoria para ISO será em 02194) 
-Relatórios gerenciais deficientes e tardios 
-Processos internos altamente burocratizados 
-Consertos demorados 
-Formação de custos não transparentes 
-Logística de material ineficaz 
-Baixo grau de ocupação na ST1 

Oportunidades 

-Treinamento voltado ao mercado 
-Horário de trabalho voltado ao cliente 
-Utilização eficaz da mão-de-obra 
-Melhor planejamento de recursos humanos e materiais na obra- redução de 
custos e prazos 
-Padronização de projetos e componentes (Banco de Dados) 
-Informatização da Ficha de Tempo 
-Custeio por atividades 

Para finalizar a voz do processo se mostrava uma economia potencial no pro

cesso (DM Milhões/ano) que se poderia obter. 

1. Lead-time 
.Faturamento: 

.. oficina(redução média de 5 dias) 

.. manutenções e assistência técnica 
(redução média de 6 dias) 

.Cobrança: 
. .Juros nominais não cobrados 

(no-Break média 10 dias) 
. "Passeio da Ficha de Tempo " 

(Redução média de 20 dias) 
.Logística de Materiais 

2. Produtividade 

'100 

.Redução de horas extras na ST1, através da 
implantação de semana móvel (de 15 para/12%) '050 

.Aumento da ocupação na ST 1 através do 
trabalho em células (de 50% para 65%) '170 

Total (- 6% do faturamento) 
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4. A Voz da Organização 

Pontos Fracos 

-Reconhecimento não é baseado no desempenho 
-Poucas oportunidades de crescimento 
-Falta de treinamento técnico 
-Falta de infra-estrutura 
-Fluxo de informações incompleto 
-Pouca informação sobre a satisfação do cliente 
-Deficiências gerenciais: 

Planejamento 
Incentivo ao trabalho em equipe 
Estabelecimento de procedimentos 
Definição de responsabilidades 
Orientação e feed-back insuficientes 
Desinteresse da empresa quanto a atitude das pessoas 

-Pouca participação no desenvolvimento dos processos da ST 

Oportunidades 

-Liderança: alocar gerentes empreendedores I integradores 
-Treinamento: sempre com foco no cliente 
-Sistema de avaliação e desempenho com foco em resultados 

5. A voz do Mercado 

Para a obtenção dos dados da voz do mercado foram entrevistados 39 clientes, 

fornecedores e clientes internos na voz do mercado 

Os questionários da voz do mercado visavam identificar alguns pontos conside

rados importantes. 

-Importância/Imagem da SIEMENS 
-Credibilidade Financeira e Solidez 

100% dos entrevistados consideram a SIFJ.AENS uma 
empresa forte 
foi dada uma nota média para esse quesito= 9,5 

-Capacidade Técnica/Evolução Tecnológica 

-Estrutura Administrativa/Integração 
falta de comunicação 
falta de agilidade e autonomia 
burocracia 
dificuldade de contatos 

Relacionamento com a Siemens 
-falta parceria no andamento dos processos 
-problemas com mudança de coordenadores de projetos 
-prazos oferecidos pelo Service são longos (clientes precisam de agilidade na 
resolução dos problemas) 

-problemas de relacionamento com terceiros que prestam serviços para a 
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Siemens (falta de coordenação) 
-existem dois times no Service: técnicos qualificados e aprendizes 
-falta de interesse em pequent;Js pacotes 
-Siemens não é agressiva na venda de serviços 
-elo do Service com equipamentos importados Siemens 
-grande quantidade de produtos Siemens nas empresas 

Avaliação dos Serviços 

-deficiência na apresentação de relatórios de serviços prestados 
-demora na entrega de projetos finais executados pela Service 
-boa qualidade de serviço, após realizado 

Adequação dos esforços de propaganda e Marketing 

-falta de foco no negócio do cliente 
-falta de uma maior divulgação da gama de Serviços Siemens (catálogo) 
-falta de agressividade na divisão Service (concorrentes atuando melhor) 

Frases Signifzcativas 
"A Siemens é qualificada como fornecedor pela própria parceria entre as duas empresas na 
Alemanha" 
"Siemens é direcionadora tecnológica para novos projetos " 
"Siemens se tornou tão burocrática que mudamos de fornecedor " 
"Por nós, só trabalharíamos com a Siemens, porém o orçamento é a resposta final " 
"Siemens não mantém mais contato como antes " 
"Existe concorrência entre setores internos da Siemens, o que dificulta o re-
lacionamento " 
"Siemens parece não dar importância aos clientes. Fizeram a obra e foram embora " 
"Negociam bem, mas só cumprem 50% dos prazos, principalmente ultimamente" 
"As vezes mandam pessoas não qualificadas para os serviços " 
"F alta de interesse em dar um feed-back sobre o andamento do serviço " 
"Entendimento interno diflcil. Depende do relacionamento pessoal do contato" 
''Marketing pouco agressivo. Esperam que o nome Siemens venda tudo " 
"Não sei quem resolve meus problemas na Siemens, e não sei nem se eles sabem " 
"Até hoje, nós sempre compramos da Siemens. A partir de hoje, gostaria que eles vendessem 
para nós" 

Pontos Fracos 
Qualificação do pessoal técnico de montagem 
Preços 
Prazo (Propostas/relatórios técnicos/atendimento) 
Fluxo de Informações (integração) 
Sugestões/Expectativas dos Clientes Internos 

prestar serviços para produtos Siemens e de concorrentes 
revisão dos custos de mão de obra 
transferência de Know-How para os técnicos menos qualificados 
integração projeto x produtos x Service. 
melhorar a elaboração dos relatórios técnicos 
prontidão na elaboração dos relatórios técnicos 
estruturação de vendas focalizada às necessidades dos clientes 

(divulgação/catálogos) 
formação de uma empresa de Serviços 
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lmportancia/lmagem 
grande importância da Siemens para fornecedores (faturamento) 
imagem de empresa sólida financeiramente (boa pagadora) 
intenção, por parte dos fornecedores, de aumentar os laços de parceria 
satisfação em trabalhar para a Siemens devido a imagem no mercado 

Relacionamento com Fornecedores 
Siemens é exigente na recepção de mercadorias 
ótimo relacionamento com Contas a Pagar 
burocracia no recebimento de materiais e em casos de devoluções 
rigidez do pessoal técnico nas discussões de especificações 
prazos exigidos muitas vezes apertados 
maior divulgação dos atuais fornecedores dentro da Siemens 

Expectativas e sugestões dos fornecedores 
desenvolvimento de parcerias 
trabalhar com qualidade assegurada junto aos fornecedores 
reduzir burocracia na recepção de materiais 
aumentar flexibilidade na definição de especificações 

Frases Significativas 
"Parceria ainda está longe de se concretizar " 
"Deixam para comprar no último momento e para ontem " 
"Normalmente nosso motorista faz I O entregas por dia. Quando tem que entregar na Sie-

mens, só faz uma entrega ... " 
"Não mantém quase nenhum contato " 
"Forneceu, pagou " 
"Temos muito interesse neste programa da Siemens (QTS) " 

Pontos Fracos 

Falta de foco no cliente 
Pouca agressividade no Marketing 
Pouca presença no cliente 
Integração I comunicação interna fracas 
Estrutura departamentalizada e inchada 
Trâmite interno complicado I prazos longos 
Preço elevado 
Relatórios I documentos deficientes 
Cliente percebe treinamento "In loco " 

Oportunidades 

Ombudsman 
Manutenção em equipamentos não SIEN!ENS 
Serviços de economia de energia 
Criar uma empresa de "Sangue novo " 
Vendas e engenharia voltadas ao cliente. 
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6. Identificação dos Efeitos Indesejáveis e Construção da Árvo
re da Realidade Atual 

O grupo de projeto da ST não se preocupou em entender o negócio a partir de 

um modelo referencial de negócio, focalizaram aquilo que viram e assim apresentaram 

como pode ser visto antes. As informações foram lançadas de forma ordenada pelas 

vozes e não a partir de um modelo de referência como foi feito em outros projetos a 

referência eram apenas as vozes (poderá ser visto no projeto RH por exemplo). Para 

facilitar a identificação daqueles que seriam os Eis mais importantes procurou-se 

classificar estes de acordo com um modelo de negócio julgado adequado. Para definir 

quais os aspectos a serem utilizados para estabelecer as categorias do processo KJ 

(vide ferramentas da qualidade) que deveriam ser usadas para separar os Eis. Para es

tabelecer as categorias foi usado o modelo da cadeia de valor de Porter56
. 

Cadeia de Valor da Siemens Service 

Figura 40- Cadeia de Valores 

Dentro deste modelo uma empresa de serviços será eficiente e eficaz, agregan

do valor para o cliente, se em cada etapa da cadeia de valor agregado ela for melhor do 

que a concorrência (ou pelo menos nas mais importantes). De acordo com este mode

lo de Porter foram classificados os Eis que as vozes encontraram. 

Categoria - Gerência de RH 

56 Porter, Michael- Vantagem Competitiva- Editora Campus- 1986 

90 



A partir das diversas vozes sintetizamos os Eis que foram percebidos no levan-

tamento e que cabiam nesta categoria. 

-Falta treinamento técnico para qualificar os profissionais ao exercício de suas 

funções. 

- Há discrepância de capacitação entre os mais velhos e os mais novos e isto é 

percebido pelo cliente. 

-Há alto grau de ociosidade mas ainda assim muitas horas extras são feitas. 

Categoria - Desenvolvimento de Tecnologia 

O mercado e a empresa vê a Service de forma muito positiva quanto a este as

pecto, não existindo propriamente um EI neste caso. A competência técnica e a tecno

logia da Siemens são reconhecidas de forma clara (vide acima voz do mercado). Po

deria ser inferido um EI que aparece nas vozes acima que é o não aproveitamento do 

know how tecnológico para alavancar os negócios. ~Resolveu-se porém deixar este de 

fora por representar uma solução para o problema o que de fato surgiu nas vozes mas 

não será considerado aqui. 

Categoria - Aquisição 

Neste caso o que valeria destacar é que os clientes citam que terceiros subcon

tratados para executar partes das obras causaram problemas. Reunindo alguns dos Eis 

e considerando a síntese feita com as informações obtidas pelo grupo da voz da empre

sa que diz que um Sistema de Garantia da Qualidade ainda não foi implantado, isto 

leva ao EI que não há critérios de qualidade para a seleção de subfornecedores, o que 

gera problemas com subcontratados em obras 

Categoria - Logística Interna 

Alguns dos Eis se referem a problemas de Logística importantes. 

-Há atrasos nos projetos fornecidos por outros setores da empresa 

- O processo interno de ofertas é muito complexo 

Categoria - Operações 

Alguns dos Eis identificados nesta categoria constam também em outras cate

gorias, neste caso preservou-se a numeração inicial atribuída ao EI. 
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-Há alto grau de ociosidade mas ainda assim muitas horas extras são feitas. 

- O processo é fragmentado e demorado 

- Ocorrem atrasos nas obras 

- Não se aponta as horas trabalhadas 

- Custos são muito altos 

Categoria - Logística Externa 

-Faltas e sobras de material na obra 

- Clientes insatisfeitos com as faltas de material e os atrasos 

Categoria- Marketing e Vendas 

-Processo de orçamentação é complexo e lento 

- Distante do mercado 

- Participação do mercado é baixa, potencial inexplorado 

-Falta uma estratégia para aproveitar as mudanças do mercado e as terceiriza-

ções dos departamentos de manutenção 

-Competências chave para o negócio faltam (Vendas, Logística, etc.) 

Para chegar à Árvore da Realidade Atual foi preciso realizar a avaliação de três 

sub-árvores, uma para cada categoria importante. Assim se analisou as categorias Ge

rência de RH, Operações e Marketing e vendas para a partir destas categorias identifi

car os problemas-raiz e analisa-los em relação aos demais. Para a Gerência de RH 

temos: 
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Figura 41 - Árvore da Realidade Atual da categoria gerência de RH 

Esta Árvore da Realidade Atual tem um único problema-raiz que é a falta de 

uma liderança efetiva. Ao seguirmos os dois ramos de cada uma delas podemos ver o 

que uma liderança deveria fazer para que a categoria de recursos humanos seja bem 

administrada. Ao seguirmos pelo ramo da esquerda vemos que uma liderança efetiva 

planeja o treinamento dos seus recursos a longo prazo para garantir o crescimento do 
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conhecimento da sua equipe. Se este líder fizer isto, não haverá mais falta de planeja

mento de longo prazo o que acaba gerando a ida dos técnicos mais antigos para serem 

treinados. Se isto ocorrer não serão mais preferencialmente os técnicos antigos que 

irão para a casa matriz para serem treinados e o fato de que apenas os técnicos mais 

antigos falam alemão, que poucos técnicos jovens falam alemão (pois agora dará tem

po de planejar também o aprendizado da língua para eles), que as necessidade efetivas 

de treinamento são conhecidas apenas por ocasião das vendas e que para um treina

mento efetivo é preciso conhecer o idioma alemão não mais terão importância dado 

que a liderança efetiva planejou a capacitação. As necessidades emergenciais não serão 

mais a regra mas a exceção. A solução deste ramo até aqui leva também à solução da 

sobrecarga de trabalho dos técnicos mais antigos e também à solução do desbalancea

mento na demanda de trabalho entre os técnicos. Outro lado em que se divide este 

ramo leva à falta de treinamento para a qualificação dos mais jovens tornando o fato 

de os mais antigos não terem tempo hoje irrelevante. 

O outro ramo que sai deste problema-raiz leva ao problema de que não se man

dam os técnicos mais novos junto com os mais antigos para a obra visando capacita

los a lidar com os problemas de campo. Se existir uma liderança efetiva na Service que 

utilize o pessoal senior para treinar o mais jovens a resistência destes em passar o co

nhecimento aos mais jovens para "proteger a sua boquinha" deixará de ser importante. 

Assim deixarão de existir os problemas de discrepância entre as capacitações dos mais 

jovens e dos mais velhos e também e desbalanceamento na demanda por trabalhos 

entre os técnicos. Uma liderança efetiva que faça o oposto do que está escrito na Árvo

re da Realidade Atual terá resolvido os problemas desta. Podemos entrar em alguns 

detalhes dos problemas aqui. 

Primeiramente o fato de que a falta de planejamento de longo prazo gera ida 

dos técnicos mais antigos para serem treinados ocorre porque se no curto prazo há 

necessidade de um determinado conhecimento, a forma mais fácil de se obte-lo é envi

ando os mais velhos para a Alemanha pois este já falam alemão. 
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Um outro problema é o fato de que não se mandam os técnicos mais novos 

para serem treinados nas obras com os mais velhos para evitar custos. Isto decorre do 

fato de que a visão é da contabilidade de custos e não do negócio de Service novamen

te a liderança efetiva. 

No caso da categoria Operações temos a seguinte situação. 

. serVic;;; ~arti~i~~ de. . 
. giaildes'obras cil!)1·muitos 

· .···fornecedores · 

·A área de· 
supriffie~tos pro6úra 

se aproyi:i.tar dos •. 
descontos por · : 
quanti'ciade rias. · 

. c<>int>ras· , . 

. .•· Os proci:ssos são .. 
. i'ntcrromj>idos é. suas 
• pàrfes t:;~tada~· de . · 
m!irieiNi mdepénderite 

. Para pódet cómpi'ar · .. 
qliahtidàdes miiiores . 

. algumaS ~b;.... de\ieri:.. 
. tsp6-iu: a <:()mpr:B .ctti iote 
. econômico do fci~ecedor 

·.A orç8tn~;açã~ 
· . i f~agni~'1ÍB\l~ 

O fÍwco de l~iísti.;Ú . 
· ·. fragroentàdo . 

· Nã~ ~>dsre o 
gerenci~rota.jxll' 

. -,-., 
As várias áreas c:ja •1 

empresa cuidam l 
l . !ipenas de seu . ; 
l . resultad& local . j 
·----~--" 

b pessoru de eampo.pnoriza. · 
· :a técnica em detrimento do 
· pre~nchm;ento dM ficlias de 

· · ·tempo .· · 

Figura 42 - Árvore da Realidade Atual categoria operações 
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Neste diagrama fica claro que o problema-raiz é que As várias áreas da empre-

. sa cuidam apenas do seu resultado local. Seguindo os três ramos que saem deste 

problema-raiz temos a seguinte situação. Se as áreas não visassem apenas os seus óti

mos locais a área de suprimentos estaria suficientemente integrada no processo de 

forma a não procurar os descontos de quantidade e a contraposição dos diferentes for

necedores mas a otimização da parceria e o eficiente atendimento dos clientes. Para 

poder fazer isto não se pode esperar o lote econômico de compras mas deve-se estabe

lecer uma parceria com o fornecedor para fornecimentos just-in-time por exemplo. 

Com este problema resolvido os atrasos nas obra deverão melhorar assim como as 

horas extras, a explosão dos custos e o prejuízo. 

Outro ramo é o que leva à não existência do gerenciamento por processos. Se o 

foco é o ótimo local não existe a visão nem o gerenciamento por processos e conse

qüentemente o processo tem que ser fragmentado. Se o fluxo é fragmentado ocorrem 

interrupções no processo pelo tratamento independente de cada uma das suas partes ("a 

minha parte está feita estou esperando fulano fazer a sua ..... ") o que gera atrasos nas 

obras devido à Siemens, e atrasos geram horas extras, custos a mais e prejuízos. Para 

resolver este ramo da árvore é preciso rever a organização da Service para propiciar 

um gerenciamento por processo. Isto pode ser feito implantando organizações orienta

das ao processo como grupos auto-gerenciados por exemplo. 

O terceiro ramo passa pela prioridade que as pessoas dão ao trabalho técnico 

em detrimento do preenchimento das fichas de tempo. Se o pessoal de campo tivesse a 

visão do conjunto veriam que a falta das fichas de tempo preenchidas gera problemas 

para cobrança dos serviços prestados e dificuldade para obtenção de recursos que fi

nanciem a operação do setor. Conscientes disto as fichas de tempo viriam a tempo para 

a central não ocorrendo mais dificuldades de realizar as cobranças e não incidindo 

mais custos financeiros nestes atrasos de recebimento. Isto acabaria reduzindo os cus

tos e os prejuízos poderiam virar lucros. O trabalho aqui passa por mostrar às pessoas 

o Sistema ou então a importância de cada parte no todo e organizar o processo visando 

justamente a integração. 
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Para o caso da categoria Marketing e Vendas temos a seguinte Árvore da Rea

lidade Atual 

, ' ·Uma Údertmç8 efetiva ·· 
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Figura 43- Árvore da Realidade Atual da categoria Marketing e Vendas 

Há dois ramos que partem do problema-raiz Falta uma liderança efetiva. O 

primeiro leva a falta de uma estratégia para aproveitar as mudanças do mercado que 

repousa no fato de que uma liderança efetiva define uma visão e uma estratégia para 

alcança-la. Este abre-se em dois ramos um que leva às oportunidades de mercado que 

não são aproveitadas e o outro que vai à falta de competências-chave para o negócio e 

os dois se juntam na baixa participação de mercado. A falta de competência para o 

negócio leva também ao trabalho adicional para buscar os dados necessário para reali

zar a orçamentação, dado que o processo é lento é fragmentado e que isto impacta em 

um processo de orçamentação lento e complexo. 

O outro ramo leva à não realização dos treinamentos necessários para vendas 

que conduz à falta de competências para o negócio (vendas) que já foi analisado no 
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ramo anterior. Este lado da árvore parece fácil de solucionar pois apenas com o plane

jamento dos recursos necessários pode-se definir e realizar o treinamento dos profissi-

ona1s. 

Um segundo problema-raiz vem dos critérios de seleção dos profissionais de 

vendas serem o conhecimento técnico e não os aspectos de relações humanas e de ven

das propriamente. 

Com estas três árvores é possível ver a Service como um todo. A primeira de

las contempla a gestão de recursos humanos de onde surge o poblema-raiz da falta de 

uma liderança efetiva, a segunda analisa a gestão das operações de Service e mostra 

como as áreas focalizam apenas os seus resultados locais prejudicando o conjunto e 

finalmente na gestão de marketing e vendas o quanto a falta de uma liderança efetiva e 

a conseqüente definição de uma estratégia de aproveitamento das oportunidades de 

mercado. 

7. A solução proposta pelo grupo de facilitadores 

Inicialmente o grupo propôs uma série de premissas que levavam ao modelo do 

negócio para o futuro. Estas premissas estão relacionadas abaixo. 

Premissas para o Modelo Conceitual 

Atacar o mercado crescente de manutenções industriais 
A Siemens Service ser uma organização autônoma focalizada no cliente 
Os preços serem determinados pelo mercado e custeio por atividade 
Processos internos simples e desburocratizados 
Treinamentos flexíveis e voltados às atividades Service 
Reconhecimento baseado no desempenho 
Corpo gerencial empreendedor. 

Hipótese considerada: 

ST orientada para o mercado 
- mantém o mercado de Service decorrente 
- atinge a mesma participação no mercado de Service direto 

Para atingir este mercado foram colocados como fatores que determinam o su

cesso de uma empresa de Service os seguintes : 
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Fatores Determinantes do Sucesso 

Mercado Service 

Tecnologia~ 

~ 

Agressividade/ Agilidade/ Resultado 

Figura 44 - Fatores determinantes do sucesso 

Para atender ao cliente a estrutura deveria ser como segue no que diz respeito à 

forma de atende-lo e de como se organizar o grupo. 

Célula funcional: 
-Vendas 
-Ofertas 
- Projeto/Planejamento 
de Montagem 

-Compras 
- Administrativo 

Comissionam ente 
Montagem 

I CLIENTE 

Gerente de 
Área de Negócios 

quipe de Campo 

~- Satisfação do cliente 
- Queremos ser seu melhor 

parceiro 

- Account Manager 
voltado totalmente ao 
cliente 

- Célula Funcional: 
--funções realizadas por funcionários 

localizados fisicamente juntos 
--dimensão das células em função da 

padronização e complexidade dos 
trabalhos 

Figura 45 - Modelo Service 

Um aspecto que foi apresentado é a organização por células de grupos auto

gerenciados. Estes grupos integrariam em uma única entidade as tarefas de cálculo de 

ofertas, de conserto, de administração, de busca de parcerias tecnológicas, de compras, 

e de montagem. Todas estas atividades em um grupo multifuncional. O diagrama apre

sentado pode ser visto a seguir. 
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I CLIENTE I· IGER. ÁREA I I Interno e Extem~ ·------ IND. BASE j 

·-Cliente, 
EP,etc... ~ 

l___l ___ EQ-U-IP_E_D_E------~ 
. CAMPO 

Figura 46 - A célula da Service 

O organograma previa a criação de seis destas estruturas de relacionamento di

reto com o cliente, como mostra o organograma. Três grupos em São Paulo com res

ponsabilidades específicas alem de uma em Belo Horizonte, uma no Rio de Janeiro e 

uma em Salvador. Cada uma das estruturas deveria atender os seus clientes completa

mente. Para aproveitar eventuais sinergias entre os grupos era criado um pool de técni

cos que podiam ser requisitados para as obras. Consertos que se fizessem necessários 

nos produtos era atendidos pela Central de Consertos. Para atender ao cliente a estrutu

ra deveria ser como segue no que diz respeito à forma de atende-lo e de como se or

ganizar o grupo. Para cuidar dos aspectos de garantia da qualidade era criado um gru

po específico. Finalmente o grupo de controlling que deveria zelar pelos números do 

negócio. 
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Diretoria 
ANL ANL 

AC 

I 
Gerência 

Geral 
Siemens 
Service 

I 
I I I I I I I 

Gerência Gerência Gerência 
Area de Arao de Anta de Controllin 

Areada Area de Anta de GQ 
Negócios Negócios Negócios 

Negócios Negócios Negócios g 

1 2 3 RJ BH SAL 

I 
I I 

Líder Líder 
Célula Equipe 

Funcional de Campo 

Montador 

~ Gerência de Montagem e Comissionamento j[or~ina I 
Figura 47- Organograma Service 

Para atender aos requisitos do modelo proposto era necessário que ficasse claro 

o que cada um dos cargos do novo organograma precisava e como deveria ser o perfil 

do ocupante do cargo. 

Peifzs Necessários 

Gerente Geral: 

-Conhecimentos técnicos (visão abrangente) 
-Empreendedor 
-Desenvolvedor de recursos humanos 
-Bom trânsito/relacionamento com setores originais de vendas e com Sie-
mens alemã (tecnologia) 
-Visão estratégica/forte direcionamento ao mercado 
-Auto-suficiente 
-Filosofia Service 

Gerente de área: 

-Conhecimento técnico da área de serviços 
-Criatividade/ousadia 
-Bom planejador 
-Gerenciador de conflitos/pessoas 
-Trabalho em equipe (outros gerentes) 
-Liderança 
-Bom relacionamento com o setor original de vendas e com Siemens alemã 
(tecnologia) 

-Ambicioso 
-Filosofia Service 
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Vendedor: 

-Conhecimento técnico diversificado 
-Vendedor nato, ambicioso 

Llder de Célula administrativa: 

- Gerenciamento de projetos (integraçãolcatalização) 
-Trabalho em grupos 

Llder da equipe de campo: 

-Liderança 
-Visão global de projeto 
-Negociador 
-Pianejador e administrador de recursos 

Pelas dimensões das mudanças estruturais propostas é possível perceber que o 

projeto em questão é uma reengenharia de processos com a redefinição de papeis e 

funções em uma ampla gama de aspectos. Este projeto visava um salto quântico de 

bom tamanho, exigindo uma forma bastante nova de se pensar. A seguir relacionei os 

projetos que o grupo propôs e suas ações. 

Projeto::ST-01 Restruturação 
Objetivo: Adequar e definir a estrutura gerencial e organizacional da Service 
Principais Tarefas -Definir áreas de negócios 

-Redefinir responsabilidades 
-Nomear ocupantes 
-Revisar níveis hierárquicos 

Projeto: ST-02 Mobilização e Sensibilização 
Objetivo : Obter o comprometimento dos integrantes do Service para o novo modelo de ne
gócios 
Principais Tarefas 
-Apresentação e discussão do Projeto de Qualidade Total Siemens Service 
- Dinâmicas comportamentais I vivências em grupo 
Investimentos necessários: 
-Infra-estrutura de hotel 
- 30 horas de seminário comportamental 
- 20 horas de seminário técnico 

Projeto: ST-03 Treinamento 
Objetivo: 
1) Adequar os gerentes aos novos perfis desejados 
2) Criar um Sistema de treinamento flexível, visando melhor aproveitamento da disponibili
dade 
Principais Tarefas: 

.1) Gerencial: 
-programa de treinamento em desenvolvimento pelo RH-D e Coopers & Lybrand 
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2) Geral: 
- treinamento em filosofia Service para todos os funcionários 
- analisar estágio atual de treinamentos 
- levantar carências para completar o curriculum técnico e comportamental 

requeridos pelo novo modelo 
- estabelecer leque de cursos para treinamento flexível 
-sistemática de aplicação dos treinamentos flexíveis 

Investimentos necessários: 
- cursos técnicos específicos 
- retro projetor, flipchart, local, etc ... 

Projeto: ST-04 Simplif~eação dos Processos Burocráticos 
Objetivo: Agilizar os procedimentos da Siemens que interfiram no negócio Service 
Principais Tarefas: 
Simplificação dos fluxos de: 

.compras 

.faturamento(notafisca/ de corpo duplo, nota fiscal manual para técnico e recibo) 

.cobrança/recebimento 

. vendas rápidas 
-Agilização da sistemática de coleta de dados: 

.restruturação da ficha de tempo 

.procedimentos de transmissão dos dados 

. implantação para todos os funcionários 

Projeto: ST-05 Plano Estratégico e Mercadológico. 
Objetivo: Estabelecer a Estratégia da Siemens Service. 
Principais Tarefas: 
- Estudo de mercado 
- Segmentação de mercado 
- Canais de vendas 

.representações 

.convênios 

.parcerias 
- Criar sistemática de vendas (formas de abordagem, periodicidade, ... ) 
-Definição de um banco de dados de clientes, parceiros, ... 
- Definir escopos de atuação e interfaces com os setores originais de 

Vendas (Negócios entre unidades) 

Projeto: ST-06 Celularização 
Objetivo: Implantar o trabalho em células funcionais visando redução do Lead Time ,com as 
atividades de vendas, administração, ofertas, engenharia projetos de montagem, suprimen
tos, comissionamento, supervisão de montagem e oficina. 
Principais Tarefas: 
-Definir funcionamento das células 
-Estabelecer sua estrutura 
-Criar indicadores de desempenho das células 
-Novo Lay-out da Siemens Service 
-Montar célula-piloto 
-Simplificar fluxos e reduzir lead-times 
-Plano mestre de implantação de células 
Treinamento necessário: 
-Estruturação, funcionamento de células de trabalho 
- Técnica de trabalho em grupo 
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Projeto: ST-07 Parceria 
Objetivo: Estabelecer parcerias com fornecedores 
Principais Tarefas: 

-Identificar parceiros confiáveis 
-Criar plano de desenvolvimento de parceiros 
-Estabelecer sistemática de suprimento padrão( desburocratizada) 
-Auditorias de Garantia da Qualidade periódicas 

Projeto: ST-08 Controlling 
Objetivo: Estabelecer nova estrutura para a controladoria 
Principais Tarefas: 
-Implantar as funções do novo controlling 
-Implantar Sistema de custeio por atividade (ABA1) 
-Definir e implantar Sistema de informações gerenciais 
-Estabelecer indicadores de desempenho para a função Controlling 
Investimento necessário: 
-Adequação de Hardware e Software-Conhecimento de custeio por atividade(ABA1) 
Treinamento necessário: 
-Softwares co"espondentes 

Projeto: ST-09 Preços de Mercado por Atividade 
Objetivo: Sistematizar o levantamento de preços de mercado para cada uma das atividades 
necessárias ao atingimento dos objetivos do negócio. 
Principais Tarefas: 
-Definir as atividades 
-Localizar fontes de informações 
-Montar banco de dados com preços de mercado por atividade 
-Estabelecer rotina de atualização do banco de dados 
-Estabelecer custo meta 
Treinamentos necessários: 
Conceitos de preço de mercado 

Projeto:ST-10 Negócios com Clientes Entrevistados 
Objetivo: Estabelecer novos negócios com clientes, clientes potenciais 
e ex-clientes pesquisados na voz do mercado 
Principais Tarefas 
-Analisar as entrevistas da voz do mercado 
-Identificar oportunidades de negócio 
Treinamento necessário: 
-Visitar clientes Metodologia da voz do mercado 

Projeto: ST-11 Garantia da Qualidade 
Objetivo : Continuidade e Certificação de Garantia da Qualidade 
Principais Tarefas : 
-Implantar normas ISO 9000 (procedimentos, treinamento de qualidade, auditorias) 
- Buscar certificação ISO 9000 nacional e internacional 

Projeto: ST-12 Administração por Resultados 
Objetivo: Estabelecer critérios de remuneração por função, especifico para Service 
Principais Tarefas: 
- Definir um programa de avaliação de desempenho: 

.identificar indicadores apropriados tais como: 
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.. novos clientes/clientes perdidos 

.. volumelliquidez/resu/tado!patrimônio 

.. produtividade 

.. imagem 

. .formação de recursos humanos, etc ... 

.formalizar procedimentos para implantação da adm. por 
resultados tais como: 
.. diálogo de desenvolvimento 
.. quadro de avaliação (negociação dos pesos e metas com o pessoal a ser 

avaliado ) 
- Criar horário de trabalho com semana diferenciada 
Treinamento necessário: 
Complementação das visitas às empresas que praticam adm. por resultados 

Projeto: ST-13 Padronizacão 
Objetivo: Acelerar a padronização de projetos e componentes 
Principais Tarefas: · 
-Selecionar projetos repetitivos e estabelecer critérios de padronização por 
famílias( sub estações, No Break's, ... ) 

-Padronizar materiais de montagem repetitivos(leitos de cabos, .. .) 
-Informatizar a padronização nas funções de projetos e propostas 
- Buscar eventuais sinergias com Siemens alemã 
Investimento necessário: 
-Aquisição de Software 
Treinamento necessário: 
-No Software adquirido 

Projeto: ST-14 Divulgação e Housekeeping 
Objetivo : Divulgar o programa QTS e organizar os locais de trabalho 
Principais tarefas: 
-Divulgar conceitos da Qualidade Total e o programa QTS 
-Sistematizar a divulgação dos resultados do QTS 
-Organizar e realizar o dia do Housekeeping 
-Estabelecer critérios de medição e competição 
-Sistematizar a apuração, premiação e divulgação de resultados 
Treinamento necessário: 
Conceito de Housekeeping e conceitos de medição 

Projeto:ST-15 Central de Atendimento ao Cliente 
Objetivo: Implantar a Central de Atendimentó ao Cliente Siemens Service 
Principais Tarefas 
-Implantar a central de atendimento ao cliente 
-Verificar sinergia com outras centrais de atendimento Siemens 
-Criar a função do Ombudsman ativo 
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E. O projeto RH 

1. A análise do caso de acordo com a metodologia das quatro 
vozes no RH 

A seguir será relatado com base nas informações originárias dos documentos 

apresentados pelo grupo de facilitadores ao comitê diretor do QTS o caso do departa

mento de recursos humanos. O diagnóstico da área de recursos humanos de acordo 

com as quatro vozes citadas anteriormente tinha o seu foco no aspecto de gestão dos 

recursos humanos não nos aspectos restritos ao departamento de recursos humanos. 

Assim o foco não era o departamento mas o departamento como facilitador do proces

so de gestão de recursos humanos dentro da empresa. Isso pode ser visto na figura a 

seguir. 

Objetivo Siemens de acordo com as "Diretrizes Empresariais" 

O>nquistar e sustentar vantagens competitivas que garantam 
a liderança no mercado eletroeletrônico e a rentabilidade duradoura 

Excelência no Desempenho das Pessoas 

xcelência no Processo de 
Gestão deRH 

Figura 48 - Objetivo do trabalho de RH 

Assim fica claro que o que importava era a excelência no desempenho das pes-

soas e no processo de gestão de recursos humanos. Para definir o que seria esta exce

lência era necessário recorrer a um modelo referencial de gestão de recursos humanos 

que possibilitasse analisa-la. Este modelo foi elaborado a partir de um trabalho conjun

to com os consultores de recursos humanos da Coopers & Lybrand que apoiaram o 

projeto. O modelo dizia que a gestão eficiente de recursos humanos deveria se preo

cupar com o planejamento do recurso humano em seguida deveria partir para a obten-
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ção deste mesmo recurso humano, quando este profissional estivesse dentro da empre

sa o foco deveria ser rete-lo na empresa e finalmente dar lhe perspectivas de desen

volvimento e crescimento dentro de sua profissão na empresa. Este processo todo teria 

a permea-lo dois aspectos, um operacional de administração destes recursos humanos e 

outro de criação e fortalecimento de uma cultura e de valores empresariais. Para atin

gir esta excelência de gestão era necessário satisfazer alguns fatores críticos de suces-

so. 

Processo de Gestão de RH 

$$ 
Administrar 

Fatores Crfticos de Sucesso 

Cultura e Valores 

Figura 49 - O enfoque do modelo adotado no projeto 

Estes fatores críticos analisados eram cinco principais que se dividiam em al-

guns casos em outros. O primeiro era a adequação do profissional ao cargo que este 

ocupava que se dividia em recrutamento e seleção e treinamento e formação. O segun

do era o aspecto do empowerment ou o poder que a empresa delegava ao profissional 

para o cumprimento de suas tarefas e a reciproca que era a disposição do empregado 

de receber esta responsabilidade, ou seja, a dimensão correta da responsabilidade que a 

empresa deveria delegar e que o profissional era capaz de absorver. O terceiro aspecto 

era o da motivação e engajamento dos profissionais, que foi dividido em conhecimento 

dos objetivos do cargo e da função, no recebimento de feedback para viabilizar a ade

quação do desempenho à excelência, no reconhecimento do trabalho e esforço dis

pendido e finalmente nas perspectivas profissionais ou seja como a empresa satisfaz as 

necessidades de longo prazo do empregado. O modelo acima era uma forma de classi

ficar as diferentes entrevistas realizadas e os dados coletados (uma linha geral para a 
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aplicação do KJ). Estes dados resultantes eram então separados em pontos fortes, fra

cos e eventuais oportunidades e catalogados. Neste trabalho estes dados foram separa

dos de forma a configurar a situação atual e propor um modelo de situação futura. 

Relato a seguir os dados da situação que era atual em Outubro de 94. Relatarei a situa

ção quanto a cada um dos fatores críticos de sucesso do modelo acima. 

Adequação ao 
cargo 

Atendimento dos Rl's 

Figura 50 - O modelo de gestão de RH 

Com estes fatores em consideração cada uma das vozes foi classificada de 

acordo com o modelo resultando no seguinte : 

Adequação ao Cargo -Recrutamento I Seleção 
-Descrições de cargos incompletas e para poucas funções. 
-Perfil do cargo e qualificação necessária não sistematizados 
-Processo subjetivo de recrutamento e seleção 
-Processo de terceirização iniciado 
Adequação ao Cargo- Treinamento e Formação 
-Programas de formação!Senai bem estruturados 
-Boa política e qualidade do treinamento 
-Falta de proximidade com o cliente interno 
-Pouco aproveitamento do treinamento de gerentes para a gestão de recursos humanos 
-Treinamento desvinculado do plano de desenvolvimento 
-Falta de concretização das ações recomendadas pelos instrumentos: AC (Assessment Cen-
ter), DDP (Dialogo de desenvolvimento de Pessoal -Acordo de objetivos e plano de desen
volvimento) e AEP (Análise da Estrutura de Pessoal- Plano de sucessões e de ca"eiras) 

Um exemplo desta situação é o aproveitamento dos trainees na empresa quer 

seja de administradores de empresa (apresentados como comerciais na tabela) ou de 

engenheiros. A média de perdas de pessoal depois dos primeiros dois anos de formado 
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chega a 50% o que é muito acima da média do mercado segundo levantamentos da 

Coopers & Lybrand. A tabela abaixo dos gráficos indica quantos dos profissionais 

ainda estavam na empresa, que concluíram o seu estágio no referido ano. 

Programa de Formação de Comerciais 
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Figura 51 - Aproveitamento do jovens administradores comerciais 

Programa de Formação de Engenheiros 
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Figura 52 - Aproveitamento do jovens administradores comerciais 

. ~ -~·.: . . 

93 

90 

É possível perceber que os engenheiros parecem permanecer por mais tempo 

na empresa do que os administradores de empresa. 
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Ainda dentro do aspecto de treinamento e desenvolvimento, foi levantado qual 

o número de diálogos de desenvolvimento de pessoal (DDP) realizados. O resultado 

mostra a pouca disposição dos gerentes, que são os responsáveis pela realização do 

DDP em conjunto com o empregado, de realizarem planos para o desenvolvimento das 

pessoas. Os gerentes diziam ser dificil conversar com o empregado quando eles não 

podiam dar aumento e esta seria a única coisa que estes desejavam. Esta afirmação 

encontrada nas vozes do trabalho do RH ilustra a falta de capacitação para gerir recur

sos humanos detetado na service. 

Diálogos de desenvolvimento Realizados - 1992 a 1994 

UN Total Func. Mensalistas 
TotalDDP %dos 

UN Mensalistas 
ASI 1,438 458 8 1,75 
EQT 3,065 2,411 115 4,77 

EV 1,159 431 76 17,63 

MED 348 276 11 3,99 
ANL 597 449 11 2,45 

KWU 60 60 11 18,33 

RH 273 92 16 17,39 
ACF 331 325 18 5,54 
AT 454 111 2 1,81 

AUT 94 94 10 10,64 
ICOdo clima ~rganizacional de acon o com o questionário de Or-

L:..~ 
. Li~ 

~ ,, . 
~~ 

O levantamento relação ao benchmark, no caso as notas iam de 1 a 7. A 

ganizational Assessment Process (Voz da Organização) referido antes, mostra um 

desvio em relação ao benclunark de 19;2% como pode ser visto na tabela abaixo. Os 

desvios computados são em 1,333 204 116 56,86 

Coopers & Lybrand recomendava que desvios próximos a 1 ou maiores do que 1 de

veriam ser considerados importantes. 

Treinamento e Formação 

O.AP. Diterença Desv1o%do 
Siemens estatística Bench. 

Treinamento 
dos -0,93 -19,2°/o 

Funcionários 

Tabela 10 - Treinamento e formação 
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A seguir duas frases ditas durante as entrevistas realizadas no levantamento das 

vozes que ilustram os aspectos de treinamento e desenvolvimento dentro da gestão de 

recursos humanos. 

''Aumento não posso te dar, mas tem um cursinho de uma semana em Monte Sião .. " 
''A empresa cuida do bebê e do super star, sendo esquecido todo o restante . " 

Empowerment 
-Falta de empowerment, inclusive para a gestão de recursos humanos 
-Impunidade 
-Nivel de informações disponiveis para gestão é deficiente 

O.A.P. Siemens Diferença estatística Desvio do Bench. 

Tomada de Decisão -0,80 -16,2% 

Coordenação 
(informação -1, 11 -21,7% 
disponível) 

Tabela 11 - Empowerment na OAP 

Motivação /Engajamento - Conhecimento dos Objetivos 

Dado que não se praticava de maneira sistemática o acordo de objetivos (parte 

integrante do DDP) não havia uma visão da interrelação entre diretrizes empresariais, 

metas e objetivos, e indicadores de desempenho, o que pode ser visto no resultado da 

voz da Organização. 

O.A.P. Siemens Diferença estatisticf Desvio do Bench. 

Metas 
-0,98 - 18% 

Organizacionais 

Tabela 12 - A OAP e as metas organizacionais 

Motivação /Engajamento - Feedback 

Não se praticava de forma sistemática o feedback dentro da empresa como 

pode ser visto nos resultados da voz da organização. 

l.l.l. 



O.A.P. Siemens Diferença estatística Desvio do Bench. 

Feed-back -1,39 -27,2% 

Tabela 13 - A OAP e a prática de feedback 

Motivação /Engajamento - Reconhecimento do Trabalho 

-Distanciamento entre a política e a prática salarial 
-Desconhecimento da sistemática HAY por parte dos gerentes 
-Avaliação dos cargos feita apenas pelo RH 
-Premiação subjetiva e pouco utilizada 
-Folha de pagamento não pode passar dos 25% do faturamento que é hoje 
Frase significativa 
"Siemens parece uma estatal. Dá participação de lucros até quando dá prejuízo." 

Dentro do levantamento da voz da organização o ponto de maior distanciamen

to em relação ao benchmark era o reconhecimento do trabalho. 

O.A.P. Siemens Diferença estatística Desvio do Bench. 

Reconhecimento de 
-2,09 -38,5% 

Trabalho 

Tabela 14 -A OAP e o reconhecimento do trabalho 

Durante os levantamento a voz da empresa dizia que no que dizia respeito ao 

aspecto de baixos salários este de fato ocorria mas apenas em uma faixa que englobava 

os níveis A6 a B2 das faixas que iam de AI a AS (operacional) e BA, Bl, B2, B3 e B4 

(gerencial), ou seja, os níveis Al, A2, A3, A4, AS, B3 e B4 não tinham problema. Os 

levantamentos mostraram que esta população correspondia a 75% da população total 

dos mensalistas da empresa conforme gráfico abaixo. 

Distribuição do Pessoal por Categoria I Nível 

TOTAL SSP em% 
1832 funcionários 

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 BA Bl B2 B3 B4 

112 



"Funcionário que deseja job-rotation é visto como traidor" 

O.A.P. Siemens Diferença estatística Desvio do Bench. 

Desenvolvimento -1,58 -32,8% 

Tabela 15 - A OAP e o desenvolvimento 

Criatividade 

-Ambiente não estimula criatividade e inovação 
-SPM (sugestões para melhoramento): 

- demora na resposta dos analistas 
-rejeição sem conversa com sugestor 
- enfoque na redução de custos 

O.A.P. Siemens Diferença estatística Desvio do Bench. 

Criatividade -1,05 -19,4% 

Tabela 16 -A OAP e a Criatividade 

Qualidade de Vida 

-Acompanhamento preventivo da saúde em fase inicial 
-Falta de transparência dos beneficios definidos na política da empresa pelo RH e gerências 
Frase significativa 
-"Se a empresa decidiu conceder um beneficio, é porque não quer economizar com ele" 

O.A.P. Siemens Diferença estatística Desvio do Bench. 

Estrutura p/ o trabalho -0,77 -14,2% 
Interesse empresa c/ 

bem-estar dos -1,23 -20,2% 
funcionários 

Tabela 17 -A OAP e a Qualidade de Vida 

Cultura e Valores 

-Não há percepção da cultura e valores da empresa 
-Nível operacional/administrativo não conhece as diretrizes empresariais nem princípios bá-
sicos de liderança 
-Cultura social 
-Existem muitos símbolos de status 

O.A.P. Siemens 

Comunicação da 
Chefia 

Diferença estatística Desvio do Bench. 

-1,09 -21,4% 

Tabela 18- A OAP e a Cultura e os Valores 

Atendimento dos Rl's (localizados nas fábricas do grupo) 
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-Comportamento inadequado 
-Imagem de ser polícia, causa medo 
-Não atualização dos dados (ficha informativa, documentação e etc) 
-Extrema divisão do trabalho. Multifuncionalidade iniciada 
Frases significativas 
"RI parece uma repartição pública" 
"Parece que está fazendo um favor" 

2. Construção da Arvore da realidade atual a partir dos efeitos 
indesejáveis levantados pelo método das quatro vozes da ges
tão de recursos humanos. 

A metodologia da teoria das restrições propõe que inicialmente se identifique 

os assim chamados efeitos indesejáveis Eis. Será feito aqui o relacionamento dos 

efeitos indesejáveis constatados no levantamento da gestão de recursos humanos de 

acordo com cada uma das referências do modelo e se fará a redução da complexidade 

da situação a partir dos problemas detetados. 

i ) Adequação ao Cargo 

-Faltam líderes adequados às necessidades. Dado que a descrição de cargos é 

incompleta, o sistema Hay é pouco conhecido e o recrutamento para o cargo é subjeti

vo os gerentes não são líderes mas simplesmente managers. 57 

-Surgem poucos gerentes novos. Como os trainees não são aproveitados, eles 

deixam a .empresa e as ações de desenvolvimento não são concretizadas para formar 

novos gerentes o surgimento de novos é restrito e limitado. 

-Não existe vínculo entre o treinamento e o desenvolvimento profissional. As

sim as pessoas não são mandadas para os treinamentos de que necessitam. 

-Ações de desenvolvimento não se concretizam. 

-Poucos DDPs realizados. Os gerentes não dialogam com seus funcionários, 

não se vêem como os coaches deles. 

- Os trainees são pouco aproveitados. 

ii) Motivação e Engajamento 

-Faltam recursos para informação e análise da gestão de Recursos humanos. O 

sistema dá apenas as informações a respeito dos aspectos legais, não fornece informa-

57 Kotter, John PARA.- A force for change- The Free Press- 1990 
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ções que possibilitem a excelência no desempenho . As metas que as pessoas devem 

atingir não são conhecidas e falta feedback. A falta de recursos faz com que não haja 

o hábito de fornecer feedback aos subordinados. 

-Os trainees saem para o mercado. 

iii) Criatividade 

-Falta espaço para a criatividade. Como mostrou o levantamento de clima. 

iv) Qualidade de Vida 

-Beneficios são bons mas pouco conhecidos pelos empregados 

v) Cultura e Valores 

-A cultura não é de alto desempenho. Dado que se paga prêmios até quando a 

empresa dá prejuízo o que é uma cultura de empresa estatal. 

vi) Empowerment 

-Impunidade. Como não há sistema de informações confiáveis não é possível 

punir, e pela postura protetora da empresa muitas vezes não é dado ao gerente o poder 

de tomar as decisões. Não se pune. Todavia no nível operacional, a voz do processo 

sabe se alguém deveria ser punido ou não e isto acaba refletindo negativamente na 

imagem do gerente diante de seus empregados. 

Foi construída a Árvore da Realidade Atual da gestão de recursos humanos. Se 

interrelacionamos os efeitos indesejáveis podemos identificar a causa raiz deste aspec

to. 
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Poucas lideranças 
despontam e faltam 

lideranças adequadas às 
necessidades 

As ações de 
desenvolvi

mentonãose 
concretizam 

As pessoas não são 
mandadasparaos 

treinamentos de que 
necessitam 

Poucos DDPs são 
realizados. Os 
gerentes não 

dialogam com 
seus funcionários 

Perdc:-se dinheiro 
na formação de 

visualizam 
possibilidade de 
ascensão como 
desejam e se 
acomodam 

Faha capacitação e recursos de informa9ão para mostrar 
aos recursos humanos as possibilidades de treinamento, 

ascensão, motivação e reconhecimento 

saem da 
empresa 

OsTraineessão 

Figura 54- Án'ore da Realidade Atual da gestão de recursos humanos 

Nesta Árvore da Realidade Atual pode ser identificado o problema-raiz Falta 

capacitação e recursos de informação para mostrar aos recursos humanos as possibi

lidades de treinamento, ascensão, motivação e reconhecimento. 

O primeiro ramo que surge é aquele que leva ao EI As pessoas não são man

dadas para os treinamentos de que necessitam e que leva a que as Ações de desenvol

vimento não se concretizam e leva a que SUTjam poucas lideranças novas e que Pou

cas lideranças despontem. Este ramo mostra dentro da gestão de recursos humanos 

uma causa porque faltam lideranças efetivas adequadas às necessidades, o EI final que 

é Poucas lideranças despontam pode ser encarado como a origem do problema raiz 

detectado na Maxitec, ANL e Service. Isto leva à conclusão que para resolver o pro

blema da falta de lideranças efetivas é necessário dar-lhes a capacitação necessária seja 

esta um curso, estágios ou envio ao exterior para treinamento on the job, em outras 
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palavras concretizar as ações de desenvolvimento. Isto posto o surgimento de lideran

ças novas é mera conseqüencia destas ações. 

Um outro ramo acaba levando ao EI Poucos Diálogos de Desenvolvimento 

Pessoal são realizados. Os gerentes não dialogam com seus funcionários que leva às 

ações de desenvolvimento não concretizadas que já foram analisadas no outro ramo. 

Isto mostra que o Diálogo de Desenvolvimento Pessoal, o contato direto e formalizado 

em um documeto de comum acordo entre chefe e subordinado ou deveria ser dito entre 

líder e liderado é fundamental para garantir a identificação das ações necessárias para 

o desenvolvimento e posteriormente o surgimento de líderes efetivos. 

O outro ramo é o que vai para Funcionários com potencial que são de nível 

médio não visualizam possibilidade de ascensão como desejam e se acomodam isso 

leva a que eventuais pessoas com potencial por verem poucas possibilidades de cres

cimento não concretizem o seu potencial, se conformam com pouco impedindo a sua 

realização. 

O quarto ramo é o que mostra que os trainees são pouco aproveitados e saem 

da empresa gerando o surgimento de poucas lideranças novas e a perda de recursos. 

3. A solução proposta pelo grupo de Qualidade Total que ana
lisou a gestão de Recursos Humanos 

O grupo propôs um modelo conceitual que deveria ser implantado para com-

pensar os pontos fracos e as oportunidades levantados nas vozes. Para tanto, o grupo 

definiu aquelas que deveriam ser as Premissas para a o modelo de gestão de recursos. 

As premissas do modelo diziam que o RH deveria ser voltado ao funcionário e 

aos objetivos do negócio, que a responsabilidade e autoridade sobre a gestão dos re

cursos humanos deveria estar nas Unidades de Negócios, e estar concentrada na Ges

tão Estratégica dos Recursos Humanos. Para isto se viabilizar a área de RH deveria 

atuar como assessora dentro de um conceito de parceria. Para poder atuar a informação 

deveria ser disponibilizada lá onde ela fosse necessária. Isto levava à necessidade de se 

realizar a terceirização das atividades não estratégicas. Para ilustrar o que se dizia foi 

apresentado um organograma como exemplo. 
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Modelo Conceitual 
Organograma (Exemplo) 

- Traça o rumo da gestão 
corporativa de RH 

_ Viabiliza gestão de RH 

....,. Atende funcionãrios 
_ Administra Pessoal 

Figura 55 - Exemplo de organização de recursos humanos 

A visão geral das atribuições de cada um dos atores do processo será detalhado 

a seguir, começando pelo RH Central. 

Funções do RH Central 
Gerar as políticas corporativas de RH e assegurar de maneira sistemática que a prática da 
gestão de RH nas UN's esteja compatfvel com as mesmas e com a legislação vigente. 
Estudar I prospectar necessidades das UN's, propor e difundir novas técnicas e conceitos de 
gestão de RH e gerar ferramentas I metodologias correspondentes para viabilizar a gestão de 
RH. 
Administrar plano de sucessão para cargos chave. 
Coordenar os programas corporativos de melhoria de competitividade. 
Coordenar o treinamento estratégico. 
Gerar padrões para as informações do banco de dados de pessoal. 
Fornecer orientação e suporte técnico as UN 's. 
Assessorar os RI's nas relações trabalhistas. 
Coordenar programas de desenvolvimento gerencial. 
Coordenar as ações de Marketing Interno. 
Administrar contratos de interesse corporativo (Sistema Hay, convênios, treinamento conjun
to e etc). 
Coordenar o Programa de Formação Universidade-Empresa (programa de trainees). 
Coordenar os programas participativos (Sugestões para melhoramento e círculos da qualida
de). 
Administrar movimentações internacionais. (Estrangeiros vindos ao Brasil e brasileiros indo 
ao exterior) 

Características do RH Central 
Concentração das capacitações chave e atuando dentro da filosofia de "coach". Para cada 
especialidade necessária há um representante perante as UN's. Não existe departamentaliza
ção, mas diversas especialidades que atuam em equipes multidisciplinares alocadas para 
tratar de projetos e/ou processos especificas. Uso intensivo da tecnologia da informação. To
dos são responsáveis pelas políticas e processos de gestão de RH. 
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Estimativa de Recursos para o RH Central 

rre or 
Especialistas 
Assistentes (apoio) 
Secretárias 
PreviJFmlClação 3 

10 
4 
2 

Figura 56 - Estimantiva de recursos do RH Central 

Para as funções de gerente de recursos humanos das unidades de negócio o as-

sim chamado assesor de recursos humanos foram definidas as seguintes atribuições. 

Funções do RH da Unidade de Negócio 
Assessorar gestores da Unidade de Negócio na gestão de RH. Orientar os funcionários de 
sua UN sobre questões fora da alçada dos RI's. (Relações Industriais). Desdobrar as políticas 
corporativas de acordo com as necessidades das UN's. Acompanhar a execução e fazer fo
llow-up dos instrumentos de gestão de Recursos humanos (DDP - Diálogo de Desenvolvimen
to de Pessoal, AC- Assessment Center, AEP- Análise da estrutura de pessoal e etc). Difundir 
as políticas de RH na UN Operacionalizar o treinamento. Administrar Job-rotation. Acom
panhar o desenvolvimento dos estagiários de formação na UN (trainees). Assessorar na sele
ção final de pessoal. Participar no planejamento de RH. Acompanhar indicadores de gestão 
de RH. Acompanhar a realização das medidas de desenvolvimento dos funcionários. Identifi
car talentos e necessidades de treinamento. 
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Estimativa de Recursos de RH nas UN's 

UNs Mensalistas 
Mensalistas 

Total Operacionais 

KWU/VT 60 60 

EV 427 714 1,141 

ASieAUT 548 989 1,537 
g;:,::: ::' 

.. , ·: 

AT 110 337 447 .A: 
MED 274 72 346 

SI 589 589 
ACFeDIR 375 6 381 

Total 2,383 2,118 4,501 .20 .. 

Estrutura padrão RH da UN 

Técnico 
Assistente (apoio) 

Figura 57 - Estimativa dos recursos do RH das unidades 

Para os Ris (Relações Industriais) o modelo previa: 

Funções do RI da Localidade 
Prestar atendimento aos funcionários. Executar rotinas trabalhistas. Operacionalizar a folha 
de pagamento. Administrar os beneficios (concessiio, registros e orientaçiio). Administrar as 
relações trabalhistas I relacionamento local com sindicatos, entidades representativas, justi
ça do trabalho e etc. Prestar assistência social. Administrar o ambulatório médico. Assegurar 
Medicina I Higiene I Segurança do Trabalho. Administrar o restaurante. Efetuar o recruta
mento e pré-seleção. Difundir as políticas de RH na localidade. 

O modelo acima descrito deveria ser atingido pelos seguintes projetos e ações 

Projeto QTS-RH 01: Restruturaçilo 
Objetivo: 
Operacionalizar o Modelo Conceitual 
Premissas: 
Descentralizaçiio da funçiio de recursos humanos ; F oco no Cliente Interno ; Redesenho de processos ; 
Uso intenso da Tecnologia de lnformaçiio; Terceirizaçiio de atividades niio estratégicas ; Auditoria de 
recursos humanos (assurance) 

Projeto QTS-RH 02 : Proação 
Objetivo: 
Realizar diagnóstico, planejamento e implementação de medidas que possibilite aos gestores o desen
volvimento de um estilo gerencial compatível com os ''Princípios e Valores Empresariais". 

Projeto QTS-RH 03 : Cargos e salários 
Objetivo: 
Adequação das pessoas aos cargos 
Definir uma política de remuneração voltada para a competitividade (básica e variável) 
Premissas: 
Processo transparente, pragmático com foco nas necessidades das UN's ; objetivo , valorizando o de
sempenho vinculado aos objetivos estratégicos do negócio e valorização do desenvolvimento profissio
nal (multifuncionalidade, formação, desenvolvimento gerencial e etc) 
Principais Tarefas: 
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1) Definir o perfil básico (características principais alinhadas com a visão do futuro) 
2)Definir funções e perfil específico estabelecendo o equilíbrio entre responsabilidade e delegação de 
poderes em todos os níveis, em função do negócio 
3) Avaliação dos cargos e funções em Comitês com participação das UN's 
4) Avaliar adequação dos profissionais aos cargos 
5)Definir política de remuneração (básica e variável} 
6) Redefinir e implementar estrutura salarial (matrix que considere habilidades) 
7) Criar e implementar modelo de remuneração variável de acordo com as caracteristicas das UN's 
8) Montar estratégia e mecanismos de divulgação pennanente 

Projeto QTS-RH 04: Acordo de objetivos e diálogo de desenvolvimento 
Objetivo: Criar sistemática de comprometimento das pessoas com os objetivos organizacionais (a nível 
de empresa e UN) 

Projeto QTS-RH 05: Sistemas de informações de recursos humanos 
Objetivo: 
Garantir a disponibilização das infonnações necessárias ao gerenciamento eficaz dos recursos huma
nos na empresa 
Premissas: 
Sistemas devem suportar processamentos operacionais e gestão estratégica de recursos humanos 
Jnfonnação disponível onde necessário para tomada de decisão e operacionalização dos processos 
Facilidade de consulta e atualização 
Busca de solução considerando Downsizing (SW e HW) e descentralização das funções de RH 

Projeto QTS-RH 06: Recrutamento e seleçílo 
Objetivo: 
Garantir a eficácia do processo de obtenção de recursos humanos 

Projeto QTS-RH 07: Treinamento e desenvolvimento 
Objetivo: 
Eficácia do processo de treinamento e desenvolvimento de fonna a garantir complementação da for
mação das pessoas para ocuparem posições atuais e preparação das pessoas para ocupar posições 
futuras. 

Projeto QTS-RH 08: Beneficios 
Objetivo: 
Maximizar o retomo sobre os recursos investidos em beneficios em tennos de valor agregado à empre
sa e ao funcionário 

Projeto QTS-RH 09: Comunicaçílo da cultura e valores 
Objetivo: 
DifUndir os "Princípios e Valores Empresariais" e as políticas de recursos humanos em todos os níveis 
da organização 
Premissas: 
Transparência, Comunicação continua e Uso de múltiplos canais para a difusão 

Projeto QTS-RH 10: Qualidade de vida no trabalho 
Objetivo: 
Aumentar a produtividade dos recursos humanos através de ações voltadas para a melhoria do bem
estar, ambiente f{sico e motivacional 
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VI. Discussão dos problemas-raiz resultantes do processo e das medidas 

para supera-los 

A. Os quatro problemas -raiz da Siemens 

A partir das Árvores da Realidade Atual levantadas foi possível identificar al

guns problemas-raiz que se repetiram nas quatro áreas da Siemens analisadas. Os pro

blemas que ficaram são ; 

- F alta uma liderança efetiva 

-As áreas da empresa cuidam apenas do seu resultado local 

- O critério para a seleção de profissionais de vendas é apenas técnico 

-Falta capacitação e recursos de informação para mostrar aos recursos huma-

nos as possibilidades de treinamento, ascensão, motivação e reconhecimento. 

Será feita a seguir a avaliação em cada uma das unidades analisadas das ques

tões que os problemas-raiz colocam. 

Ao final se procurará identificar algum aspecto sitêmico. 

B. Análise do projeto Maxitec. 

Para ter sucesso a Maxitec com a sua estratégia de venda de produtos, tem que 

atender a alguns fatores críticos de sucesso. O produto Controlador Lógico Programá

vel é hoje uma commodity que precisa de uma rede de distribuição bastante eficiente. 

Uma rede de distribuição é crítico. Outro aspecto a considerar é o pronto atendimento 

no fornecimento de produtos, seja por intermédio de distribuidores seja diretamente 

para atender o cliente. Isto exige grande competência em logísitica. A divulgação e 

promoção técnica do produto é muito importante. Dado que a estratégia é oferecer o 

maior número de produtos possível para o mercado é importante divulgar cada produto 

novo e as suas características. O Service é crítico pois o cliente via de regra tem aco

plado ao produto da Maxitec uma máquina que ele não quer ver parada, principalmen

te se ela for um gargalo. Os clientes que optarem por produtos da Siemens deverão ser 

atendidos prontamente no caso de solicitações de esclarecimentos técnicos. No caso de 

Comandos Numéricos Computadorizados o problema é um pouco deiferente pois não 

existem os distribuidores mas as vendas devem ser feitas diretamente aos poucos clien-
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te fabricantes de máquinas ferramenta que existem rto Brasil. Resumindo as compe

tências da Maxitec deverão ser, canais de distribuição, eficiência na logística, exce

lência no Service, suporte técnico e marketing. Esta estrutura deverá ser montada por 

um líder efetivo de forma integrada e sem ótimos localizados. 

Problemas de logística de importações podem ocorrer se alguns problemas da 

casa matriz que não consegue entregar os produtos no prazo contratado não forem re

solvidos. A integração do processo de logística da Maxitec na Siemens pode expo-la às 

restrições do sistema de logística da própria Siemens. Appesar de haver muitos pro

blemas, ao desmontar a estrutura da Maxitec e integra-la na Siemens a cultura desta 

menor será assimilada e perdida com grande probabilidade58
. 

Se olharmos ainda a situação atual mostrada vemos que a Maxitec planejou e 

se organizou para um crescimento de volume de 60%, o que de fato não ocorreu. O 

problema advém do mercado brasileiro de automação que pode absorver apenas uma 

determinada quantidade de produtos e está acostumado a comprar Controladores Lógi

cos Programáveis do arquirival Allen Bradley líder absoluto de mercado. O mercado 

não é novo mas já existe há algum tempo e as expectativas de crescimento vertiginoso 

após a abertura de mercado não ocorreram até esta data. Assim, apesar de ter crescido 

significativamente no mercado de Controladores Lógicos Programáveis desde 1992 

passando de uma participação de 10% para cerca de 20%, ainda está longe dos estáveis 
< 

45% da Allen Bradley que ficou incólume ao ataque da Maxitec. No caso do mercado 

de Comandos Numéricos Computadorizados, devido à reserva de mercado dos anos 

80, não estava presente no Brasil a maior concorrente e líder absoluta do mercado 

mundial que é a japonesa Fanuc. Com a chegada desta a competição se acirrou muito. 

Assim, de um modo geral pode ser dito que embora o crescimento do mercado tenha 

existido, a concorrência também aumentou e o aumento do volume não foi suficiente 

para cobrir os custos fixos. Isto implica em rever uma posição que sempre se colocou 

em todas as premissas de todos os planos ou seja que o mercado cresceria acima da 

58 Kotter, John - A Cultura Corporativa e o Desempenho Empresarial - Makron Books (The free Press) 
- 1994 (1992) 
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média da economia e seria possível conquistar uma parcela maior deste mercado cres

cente do que os grandes concorrentes por possuir os melhores produtos. O mercado 

que não era visto como uma restrição deveria ser olhado como tal. Planos como os 

apresentados de crescimento de 60% de um ano para outro não são mais realistas neste 

mercado. 

Para concluir a análise serão discutidas a liderança efetiva de uma forma mais 

abrangente e feitas algumas sugestões. Para lidar com a pressão da Alemanha é preci

so mostrar aos alemães que no mercado do Brasil existem as suas idiossincrasias e 

quem quiser ser bem sucedido deverá fazer uma boa interpretação da realidade deste. 

O líder deverá definir de maneira eficaz o sentido das ações não só para os emprega

dos mas também para os parceiros e acionistas da Alemanha. Desta forma ele deverá 

ser capaz de definir o sentido das ações também para os alemães. Quando se fala de 

liderança a visão que existe é a que mostra a liderança como um processo por meio do 

qual um ou mais indivíduos tem sucesso em definir a realidade dos outros59
. Os indi

víduos abdicam do seu direito de definir a realidade em favor de um líder porque este 

consegue estrutura-la de uma forma a definir um sentido para as ações daquele gru

po60. Assim, no caso da Maxitec a liderança não consegue dar um sentido, uma direção 

às pessoas que integram a empresa. Isto se evidencia nos aspectos colocados na voz da 

empresa e na voz do processo. A empresa está dando prejuízo e cada um apresenta 

como a solução dos problemas ações em diferentes direções sem coerência entre si. 

Assim há prejuízo mas a voz da empresa propõe atacar o líder Allen Bradley, quando a 

própria voz do mercado mostra considerar a Allen Bradley melhor. O processo lembra 

aquele que se estabelece em um folie a deux 61 ou seja, neste caso um conflito interno 

aberto entre as diferentes unidades da empresa com todos procurando levar vantagem e 

esconder informações. A liderança ao invés de lidar com o problema usa este fato para 

59 Morgan G. & Smirdich L. - Leadership the management of meaning. - The Journal of Applied Sci
ence, USA vol. 18 #3 para. 257-273, 1982 
60 Liderança Administração do Sentido- Cecília Whitaker Bergamini- Editora Atlas- 1994 
61 Manfred Kets de Vries - Os gerentes podem deixar seus subordinados loucos - Biblioteca Harvard 
de Administração de Empresas) 
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dividir as pessoas e assim governar, é a gerência pelo conflito, o que nada tem em co

mum com a Qualidade Total. 

A liderança efetiva da Maxitec tem o desafio de lidar com todos estes aspectos 

levantados. O líder que estiver à frente de uma unidade de negócio que deve gerar re

sultados e que depende de tecnologia e diretrizes da Alemanha, de sistemas de infor

mática da Siemens do Brasil, de prestação de serviços de outra unidade, que deve lidar 

com os concorrentes, com os clientes e definir de forma clara a organização que é ne

cessária, terá diante de si uma tarefa hercúlea. Se esta pessoa não detiver um determi

nado grau de autonomia para poder implementar as ações que julgar importantes não 

terá chances de sucesso. A liderança efetiva baseada em preceitos éticos com uma lide

rança espontânea sobre os liderados e bons conhecimento de gestão do negócio pode 

ser bem sucedido. 

A liderança deverá lidar com um conflito inerente hoje ao negócio que é o fato 

de que um líder para ser aceito pelo representante do acionista precisa entrar em com

promissos que podem não ser realizáveis no Brasil. Os homens que atuam no mercado 

porém sabem da dificuldade de se atingir estas metas e não aceitam uma liderança 

destas. A dificuldade de lidar com o problema decorre da dificuldade de estabelecer 

planos com números razoáveis que os empregados aceitem contra os números que os 

representantes do acionista exigem. Se o líder não souber lidar com a situação deverá 

aceitar as pressões e prometer crescimentos de mercado (vide os crescimento de 60% 

de um ano para outro na tabela 4) impossíveis de realizar devido à restrição do próprio 

mercado. Os liderados farão de conta que aceitam o desfio sem contudo acreditar nele. 

Apenas pressão não resolve a exeqüibilidade das propostas é que acrescenta credibili

dade e aceitação por parte das pessoas. Um desafio pode motivar mas não apenas se 

existir a expectância62
. Se um se acredita capaz de fazer aquilo que é proposto, em 

outros palavras se o desafio for razoável a aos seus olhos. 

Um problema básico a ser considerado é que o líder foi indicado pelos repre

sentantes do acionista com base na sua capacidade técnica demonstrada no passado, de 

62 Lévy-Leboyer, Claude- A crise das motivações- Editora Atlas- 1994 
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firmar e cumprir (ou saber explicar o fracasso de) coínpromissos. Aceitar pressões e 

desafios irreais para atender aos chefes que são também os representantes do acionista 

faz parte do jogo. A esperança é que quando for avaliado o resultado do seu trabalho 

já possa estar longe eventualmente promovido para a próxima tarefa. Assim, não se 

procura liderar mas impor uma série de ações pelas quais se espera não ter que respon

der é o próprio moral hazzan/'3. O problema será do sucessor. Para ter o apoio dos 

detentores do poder na direção e na casa matriz é preciso entrar em compromissos. Se 

estes podem ou não ser cumpridos é dificil de avaliar. É mais fácil ser "cooperativo" 

do que se arriscar a assumir posições pelo sucesso ou fracasso pelos quais se terá que 

responder depois. Assim, o melhor é dividir a responsabilidade com a casa matriz e 

aceitar as orientações desta, mesmo que se tenha que entrar em conflito com os em

pregados e não se tenha a aceitação destes. 

Assim para poder romper este conflito é preciso encontrar líderes que saibam 

interpretar a realidade do mercado de automação e possam definir um sentido de ação 

que inclua as três partes, os empregados, a direção e os representantes da casa matriz. 

Para poder chegar lá é preciso partir de um cenário do mercado de automação brasilei

ro, presente e futuro, e procurar adaptar as possibilidades de ação com os produtos e 

tecnologias definidos na Alemanha aqui no Brasil. Sem o ponto de partida, o substrato 

comum, sempre haverá discussão e nunca uma direção. Nem tudo o que a casa matriz 

possui serve como produto para o Brasil. Dentro desta visão e análise de cenário, que 

deverá ser definida pelo líder e aceita por todos deverá ser escolhido o caminho da 

Maxitec. 

1. Contraposição dos resultados das duas avaliações 

Um dos efeitos indesejáveis que existia era a concorrência entre Maxitec e 

ANL. Este foi contemplado e resolvido retirando a equipe que fazia projetos de inte

gração da Maxitec e subordinando-a à ANL. 

63 Milgrom, Paul and Roberts, John - Economics, Oganization and Management - Prentice Halllnter
national - 1992 
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Outro efeito indesejável é o sistema de informática inadequado, que foi identi

ficado pelas duas metodologias. 

Um outro EI que é o Service não atender o que o cliente quer em preço e prazo 

de atendimento também foi detectado pelas duas metodologias. 

A restrição do mercado não foi identificada formalmente no projeto Coopers & 

Lybrand e foi neste. Dentro do contexto de uma organização como um sistema políti

co64 a restrição que representa o mercado é dificil de administrar principalmente no 

Brasil onde temos tão poucas informações a respeito do mercado de automação indus

trial. Sempre se estará sujeito a pressões. 

As duas metodologias identificaram que um aspecto critico era o estabeleci

mento de uma liderança efetiva. O que a metodologia da teoria das restrições trouxe de 

novo à análise é a visão da interação das diversas partes e dos riscos inerentes ao 

exercício da liderança. A dimensão da política com a casa matriz, a visão dos proble

mas de logística e a questão do moral hazzard. Houve uma ampliação da compreensão 

dos problemas da Maxitec. 

A Maxitec é uma empresa que deve buscar o seu caminho no baixo custo e 

para isto a eficiência do processo logístico é fator critico de sucesso. A integração da 

equipe da Maxitec na logística complicada e ineficiente da Siemens (no Brasil e na 

Alemanha) é um desafio deste negócio. Embora possa existir competência para gestão 

de estoques e cumprimento de prazos estas esbarram em restrições que. estão ou na 

Siemens do Brasil ou na Siemens alemã portanto fora do controle da administração da 

Maxitec. Aquilo que deveria ser fornecido pela corporação e garantir uma vantagem às 

vezes acaba sendo uma restrição. Importante é ter em mente que estas restrições não 

impeçam o sucesso do negócio. 

Poderia ser dito que a teoria das restrições identificou alguns gargalos que de

veriam ser protegidos para garantir o sucesso do negócio o atingimento da Meta. São 

eles : 

- a liderança efetiva 

64 Morgan, Gareth - Images o f Organization - Sage Publications - 1986 - pag 141 a 198 
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através das ações desta 

- a posse de competências chave de logística (estoques e prazos) 

- uma visão clara do mercado e a adequação da estrutura a este. 

- um sistema de informática eficiente 

-sair do negócio de projetos. 

C Análise da ANL 

A ANL é b~m maior do que a Maxitec, e um único líder não será capaz de fa

zer o negócio andar, há portanto maior dependencia de outras lideranças de segundo 

nível. Todavia esta é uma sinuca de bico pois há poucas lideranças com visão de ne

gócio que dominem também a tecnologia. Isto faz com que não seja fácil encontrar e 

capacitar estes homens. Embora sejam excelentes técnicos a sua competência para 

gestão de negócios e recursos humanos deixa muito a desejar. Por saberem da impor

tância da tecnologia e por não acreditarem que os dois aspectos citados sejam impor

. tantes temos aqui grande dificuldade potencial para realizar a mudança. As gerencias 

constituídas podem resitir às idéias do QTS e a visão conceitual de negócios não ser 

aceita pelas lideranças do segundo nível. Diferente da Maxitec que é um setor pequeno 

onde um ou dois líderes dão conta do todo, na ANL pela dimensão do setor este traba

lho deve ser realizado por um grupo de líderes coordenados por um líder mor. Para 

que existam estes líderes é necessário preencher alguns requisitos. Em um ambiente 

onde o que vale é a tradição e a experiência de longos anos, que os atuais gerentes tem, 

existe pouco espaço para surgirem novos líderes. Para poderem surgir líderes é preciso 

que exista valorização da liderança por si e não da experiência técnica. Para que os 

lideres existam é preciso definir o que se espera destes e identifica-los, lembrando que 

cada situação específica recomenda uma liderança específica65
. O líder devrá realizar 

um grande mudança. 

Um outro lado do problema é que esta unidade depende mais do que outras da 

tecnologia da casa matriz e como o modelo não era o que estes praticam mundialmente 

pode haver resistências por parte desta. A falta de lideranças e as diversas resitências a 

65 Liderança Administração do Sentido- Cecília Whitaker Bergamini- Editora Atlas- 1994 
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idéias novas pode levar ao reforço dos velhos paradigma e a esvaziar as ações que le

vam ao modelo. 

A falta de uma competência adequada para gerenciar projetos fez com que di

versos destes dessem grandes prejuízos. Os .líderes constituídos não acreditando em 

gestão de recursos humanos não desenvolveram a competência para isto. Além disto 

temos aqui mais uma vez o aspecto da liderança surgindo ou seja, se é dificil encontrar 

líderes certamente será dificil encontrar gerentes de projeto. 

Os lideres que forem escolhidos e nomeados às posições de gerência o devem 

ser devido ao pressuposto de que quem conhece o mercado é quem está presente nele, 

ou seja quem vivenciou os aspectos críticos deste negócio ou seja vendas, gerencia

mento de projetos, teve uma formação e experiência em estratégia e sabe como opera

cionaliza-la. Este homem deve ser um agente de mudanças. 

Os gerentes que hoje ocupam os cargos gerenciais chegaram a estes devido a 

que técnicos são aceitos por seus pares porque conhecem a técnica e tecnologia. Este 

conhecimento foi adquirido durante longos anos. Esta pessoa, via de regra, tenderá a 

ser conservadora e só aceitar mudanças se estas são comprovadas na prática. Esta pes

soa resiste a mudanças. "Fazemos assim com sucesso há trinta anos porque devemos 

mudar". Ressaltamos aqui a entrevista do presidente da empresa que mostra exatamen

te o contrário.66 

O problema é que hoje a maioria das gerências do setor são técnicas e se esta

beleceram ao longo de muitos anos de experiência técnica. Eles não aceitam os que 

representam as visões de mercado e estratégia por acharem que estes não compreen

dem as dificuldades técnicas de um projeto. "Não precisamos disto conhecemos todos 

os nossos clientes"67
. Os homens de mercado e estratégia não aceitam o detalhismo e a 

falta de visão pragmática de negócios dos técnicos. O conflito poderia ser expresso 

como se estabelecendo entre a força para realizar as mudanças do homem da estratégia 

66 Revista Qualimetria número 28 ano V de dezembro de 1993 
67 Entrevistas da voz do processo 
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e o conservadorismo de quem aprendeu a técnica na prática e não acredita em mudan

ças mas em experiência e precedentes. 

Para resolver este conflito o líder mor que responder pelo setor deve realizar 

algumas ações: 

-Definir qual o cenário e as tendências do mercado de forma crível visando 

convencer os resistentes dos caminhos que se irá seguir 

-Em função do cenário e dos objetivos esperados do negócio definir em conjun

to com a casa matriz um direcionamento geral para o negócio, incluindo o Brasil no 

contexto mundial. 

-De acordo com este ambiente e direcionamento define-se o perfil das lideran

ças necessárias para levar a unidade ao seu destino. 

-Identifica-se e seleciona-se líderes com o perfil desejado 

-Capacita-se os líderes para suprir as deficiências que apresentam nos seus per-

fis. 

-Nomeia-se os líderes ( ou preserva-se os que tiverem perfil) 

-Os líderes devem realizar a mudança sob a direção do líder mor. 

Uma coisa que deve ser vista na ANL é que para ser eficiente deve-se ter com

petências e know how que interessem ao mundo todo e buscar destes aquilo que é ne

cessário para atender os clientes brasileiros. Este aspecto passa necessariamente pelo 

problema da inserção do próprio Brasil no contexto mundial. O gestor do negócio de

verá perseguir o objetivo de fazer com que a Siemens ANL do Brasil esteja inserida no 

contexto Siemens ANL do mundo. 

1. Contraposição dos resultados das duas metodologias no caso ANL 

As duas análises encontraram alguns pontos em comum. Será feita a análise de 

cada um dos problemas raiz identificados antes e como os projetos os contemplam se é 

que os contemplam. 

O problema-raiz da falta de uma liderança efetiva foi encontrado pelas duas 

metodologias. As ações do grupo foram no sentido de definir o diretor responsável 

pelo negócio. Não foram previstas ações nos demais níveis das lideranças. A dimensão 
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do problema da liderança detectada na avaliação pela Árvore da Realidade Atual mos

trou a necessidade de este nível das lideranças também ser endereçado o que não ocor

reu em nenhum projeto. Dado que os demais níveis de liderança permaneceram prati

camente inalterados era de se prever problemas pois urna boa parte das "filtragens" da 

realidade de antes permaneceram. 

A permanência de formas de liderança antigas podem dificultar a criação de 

Key Account Managers e o pessoal dedicado exclusivamente a vendas. Caso se deixe 

nas mãos das lideranças atuais a decisão sobre a criação de uma força de vendas ela 

não será criada .. A forma de vender ficará a mesma. O que a metodologia das quatro 

vozes não percebeu é que o próximo nível de lideranças deveria sofrer uma mudança 

de mentalidade para poder sair do conflito entre conhecimento técnico e de negócios 

ou se percebeu não mostrou isso de forma clara. Para resolver o problema era preciso 

superar o conflito subjacente que se baseia no pressuposto de que para ser gerente na 

ANL é preciso conhecer técnica e tecnologia, o mercado vem em terceiro lugar. A 

origem é que a quase totalidade dos gerentes atuais era de origem técnica e não aceita

ria quem não tivesse a mesma experiência. Dentro de um certo corporativismo eles se 

fechariam em si mesmos criando o paradigma "Apenas engenheiros entendem o ne

gócio da ANL". Um fator de complicação era o fato de conhecimento técnico ter de 

fato grande importância e influenciar a definição do sentido da liderança. Isto acaba 

exigindo do líder a capacidade de fazer uma síntese entre o mercado e a técnica. A 

Árvore da Realidade Atual facilita neste caso a visualização da dimensão do problema. 

O problema de os projetos não serem gerenciados adequadamente foi atendido 

com o projeto respectivo. Há previsão de que as pessoas sejam treinadas e este ponto 

deve melhorar bastante. O problema aqui foi identificado e tratado. Um aspecto que 

foi identificado e que as quatro vozes também encontraram é a má definição do escopo 

dos projetos. Este ponto foi identificado pelas duas metodologias. O conflito que 

acontece é que o homem de vendas quer obter o mais rápido possível o seu pedido e 

não se deter com análises de escopo e tarefas a serem cumpridas no projeto. Isto gera o 

problema de que não há interesse dos homens de vendas em fazer um trabalho comple-
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to aqui. O treinamento em definição de escopos é uni ponto a contemplar com ações 

mais efetivas como treinamento em negociações e na definição correta dos cadernos de 

requisitos das instalações. 

O problema da pouca participação da Siemens ANL Brasil no mercado global 

não foi identificado desta forma pela metodologia das quatro vozes. Dentro da Árvore 

da Realidade Atual levantada a partir das vozes ele surge de forma clara como uma 

solução para o problema da sazonalidade de alguns dos mercado da ANL no Brasil. 

Assim se para o negócio é necessário ocupar os recursos e ganhar experiência descen

do na curva dos custos e se o mercado do Brasil está em baixa o único lugar para obter 

pedidos e garantir esta ocupação é num mercado global. A solução da metodologia das 

quatro vozes mostrava a necessidade de aumento do volume de negócios e por isto 

criou a força de vendas. Esta força de vendas deveria trazer mais negócios para dentro 

de casa enquanto os outros setores aprenderiam simultaneamente as coisas que deveri

am ser melhoradas como gerenciamento de projetos por exemplo. O fato é que o pro

blema da sazonalidade sempre continuará impactando na ocupação dos setores e no 

desenvolvimento de know how tecnológico se não se considerar o mercado como o 

global independente da criação ou não de uma força de vendas. Este fato não foi iden

tificado pela metodologia das 4 vozes. 

Um aspecto que passou completamente despercebido na análise da Coopers & 

Lybrand foi o aspecto de que As várias áreas da empresa cuidam apenas dos seus re

sultados locais ser um problema a ser endereçado. Este problema que não teve ne

nhuma ação se olhado no contexto da empresa como um todo principalmente das par

tes que devem interagir. As áreas de componentes, eletromedicina, telecomunicações 

são áreas autônomas e não impactam muito em outras outras com as suas ações, mas 

no caso das quatro unidades em análise este não é o caso. Neste projeto há um esboço 

de ações neste sentido que é a criação de Key Account Managers o que pode ajudar a 

melhorar esta situação. Ainda assim este projeto acaba tendo o problema de ser um 

projeto da ANL e não da Siemens Ltda o que sem dúvida incentiva as resistências das 

outras áreas da empresa. 
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Um aspecto final que parece importante em função da organização Siemens 

neste ramo seja ANL ou Maxitec ou outras unidades de negócio que por força da seg

mentação alemã compitam em mercados muito próximos, é o moral hazzard 68 ou seja 

indivíduos que possuem informação critica e interesses diferentes do tomador de deci

são. Alia-se a este fato a competição entre unidades de negócio, que para poderem 

atender aos resultados exigidos por pressão da casa matriz, acabam aceitando e se 

comprometendo com metas irreais. Depois, como os alemães não conhecem o merca

do brasileiro sempre é possível justificar a razão das dificuldades. Esta fonte de pres

são advém de fontes distintas na casa matriz. Como a unidade pode ter interesses 

conflitantes, o que de fato acontece em algumas das unidades da casa matriz vide ANL 

e AUT (Maxitec), este problema tende a se exacerbar pois além do conflito de interes

ses do agente brasileiro há conflito de interesses entre os dois representantes das duas 

unidades de negócios na Alemanha. Este é um fato que deveria preocupar a alta ge

rência quanto à coordenação das atividades das diferentes unidades e o controle dos 

preços de transferência. 

D. Análise Service 

Para resolver os problemas detectados na Árvore da Realidade Atual da Service 

devemos considerar que para um negócio de Service existem os seguintes fatores criti

cos para alcançar o sucesso. A empresa tem que possuir competência técnica parare

solver os problemas do cliente. A organização tem que possuir competência em vendas 

para levar este conhecimento ao cliente. A organização tem que ser eficaz no sua ope

ração no seu processo logístico. A gestão da disseminação do conhecimento entre os 

técnicos mais jovens e velhos é critica. O valor que o Service agrega à utilidade do 

cliente deve ser conhecido e informado a este. O processo deve ser integrado de forma 

a garantir que o cliente tenha o melhor atendimento e que todos os envolvidos do pro

cesso conheçam o valor que o seu trabalho agrega. 

68 68 Milgrom, Paul and Roberts, John - Economics, Oganization and Management - Prentice Hall 
Intemational - 1992 - pag. 167 
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Para realizar isto é importante que o aspecto do incentivo à disseminação e 

aquisição da competência técnica seja generalado. Se não houver algum tipo de incen

tivo para que os mais velhos desenvolvam os mais jovens, este desenvolvimento ocor

rerá somente no papel. O líder da Service deverá se preocupar em montar um Sistema 

de incentivo à disseminação do conhecimento. Um caminho seria amarrar com este 

desenvolvimento uma porcentagem da remuneração variável das pessoas. Um outro 

aspecto é estabelecer para estes detentores de know how uma remuneração baseada em 

competências. Em outras palavras, deve ser definida uma política que incentive o trei

namento do pessoal de campo do Service. Com a política pode-se definir qual a forma 

de adquirir os conhecimentos e quais os incentivos. 

O ponto de partida da política são as informações do mercado que determinam 

as tecnologias que se deve manter, ampliar, descontinuar ou desenvolver. De posse 

destas informações é possível planejar com a devida antecedência as ações que visam 

o treinamento inclusive na casa matriz. Com estas ações uma das árvores no caso a de 

marketing e vendas poderá ser resolvida. 

Para resolver o problema da fragmentação dos processos é preciso gerenciar a 

organização não de acordo com departamentos mas de acordo com o próprio processo. 

Ao integrar a organização e o processo as áreas de suprimentos por exemplo não pro

curariam conseguir R$ 1.000,00 de desconto por quantidade quando o atraso da obra 

custa R$ 1.000.000,00. A orçamentação ocorreria de forma integrada. A Logística não 

seria mais fragmentada e os técnicos de campo entenderiam o impacto da não entrega 

a tempo das fichas de tempo que possibilitam a cobrança dos serviços prestados. A 

forma de organizar esta estrutura é por processos, e uma das formas é a constituição de 

grupos auto gerenciados ou células. A estrutura e a comunicação impactam neste item. 

A árvore de marketing e vendas mostra as oportunidades de mercado perdidas. 

Estas são decorrência da falta de uma estratégia para atuar no mercado. Ao deixar de 

definir quais as ações estratégicas que se deseja não se define as competências-chave e 

conseqüentemente não é possível desenvolve-las. Assim para resolver este problema é 

134 



preciso definir quais são as competências necessárias para atingir o objetivo estratégi

co traçado, dado que este seja conhecido. 

Para realizar estas mudanças na Service é preciso uma agente de mudança, ou 

pela dimensão da Service com suas quase 400 pessoas, vários agentes de mudança. 

Para realizar uma mudança deve existir uma redefinição do sentido69 por parte do lí

der70 para os liderados, a liderança nomeada deve ter competência para tornar-se uma 

liderança espontânea. 

Nesta mesma árvore existe ainda um conflito hamletiano entre dois aspectos 

importantes ser ou não ser técnico que se estabelece no aspecto de gestão da técnica ou 

do negócio. Por detrás deste conflito estão dois pressupostos subentendidos, no caso o 

primeiro pressuposto é que técnicos não entendem de gestão de recursos humanos. O 

segundo pressuposto é que os técnicos apenas respeitam aqueles que são do ramo 

aqueles que são técnicos. Portanto o conflito é que os lideres que estão constituídos 

são técnicos e respeitados pela sua competência técnica mas analfabetos em termos de 

gestão de recursos humanos. Para resolver este conflito devem ser tomadas as seguin

tes medidas : 

-Definir o perfil do gerente do setor 

-Avaliar o perfil dos técnicos que poderiam ser gerentes 

-Escolher aqueles que atendem ao perfil 

-Treinar os profissionais para que aprendam a gerenciar recursos humanos 

-Nomear os gerentes (ou manter os que estão se tiverem perfil). 

Desta forma podem ser estabelecidas as condições para realizar a mudança. 

Este é sempre um aspecto muito dificil de realizar pois o que se está tentando mudar 

são pessoas. E parafraseando Geraldo Vandré "com gente é diferente". 

Se for desejado aproveitar as mudanças do mercado e as terceirizações dos de

partamentos de manutenção necessita-se de uma estratégia. A falta de uma estratégia 

também esconde um conflito implícito. O que o cliente interno quer e o que o cliente 

69 Morgan G. & Smirdich L. - Leadership the management of meanfug. - The Journal of Applied Sci
ence, USA vol. 18 #3 para. 257-273, 1982 
70 

Liderança Administração do Sentido - Cecília Whitaker Bergamini - Editora Atlas - 1994 
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externo quer não são a mesma coisa. Isto pelo fato de o foco do cliente interno ser 

orientado pela casa matriz (que procura vender os seus produtos/serviços) e não pelo 

mercado (as vozes da ANL e Maxitec mostram como estes estão distantes do merca

do). Por detrás deste conflito estão dois pressupostos subentendidos, no caso um pres

suposto que técnicos estão muito mais interessados na última novidade tecnológica 

sem se preocupar se o cliente brasileiro quer este produto. O outro pressuposto é que o 

cliente externo quer aquilo que sabidamente teve sucesso seja um produto novo ou 

antigo, o critério dele é se funciona e não a novidade técnica ou seja o uso prático. 

Este conflito é mais uma vez resultado da busca de cada um dos seus resultados locais. 

O pressuposto é que a área técnica deve se preocupar com a técnica e não com o ne

gócio. O que importa é cuidar da técnica o resto vem sozinho. Assim a solução para o 

conflito é mostrar para todos os envolvidos como se focaliza os interesses do cliente e 

capacita-los para isto. É preciso alinhar as ações da empresa com os interesses e dese

jos do cliente, disseminar as informações do cliente para todos, mostrar porque deve

mos atender o nosso rei. 

A mudança proposta na Service é de grande dimensão, e o tal do salto quântico 

mais parece um salto com vara. As pessoas dos setores de Service via de regra dão 

grande importância ao conhecimento técnico adquirido, à sua capacidade de solucionar 

problemas. Esta capacidade é vista como o patrimônio do funcionário. Mexer na or

ganização deixando esta pessoa insegura, gera resitências e muitas das mudanças que 

tem impacto não são implantadas. A mudança deve ser conduzida com muito tato pela 

liderança. 

Pode ser salientando também que no ataque ao mercado há um paradigma que 

se toma outro problema que é o conflito já salientado no início deste trabalho que a 

Siemens é uma empresa orientada aos produtos, no caso o conhecimento técnico, e não 

aos desejos do cliente. Esta dificuldade deixa a empresa sem as competências para 

vendas, ou seja grande quantidade de produtos (conhecimento) para vender mas nin

guém que os venda. 
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1. Contraposição dos resultados das duas metodologias no caso Servi-

c e 

No caso da Service será feita a análise a partir dos projetos e a respectiva con

tribuição à solução dos problemas encontrados na aplicação da Árvore da Realidade 

Atual. O primeiro projeto definido pelo grupo de facilitadores foi a restruturação (ST 

O 1) do setor que visava definir áreas de negócio mais próximas do cliente. A estrutura 

foi definida de forma genérica no projeto, ficando para o gestor do setor a complemen

tação das informações necessárias para dar contornos mais definidos do setor. O líder 

deveria realizar este trabalho. Este projeto dá ao líder a responsabilidade de em con

junto com um grupo de trabalho definir os detalhes da estrutura genérica definida. Um 

problema que não fica claro é como se definiu as três áreas de vendas da Service, por

que três e não uma ou dez ? Este pode ser um fator de complicação adicional no proje

to e a solução dele não foi dada dentro do projeto mas foi transferida ao gestor. 

O projeto de treinamento contempla os aspectos de desenvolvimento das capa

cidades tanto no aspecto gerencial quanto operacional. Assim um dos objetivos que se 

colocou contempla inteiramente o que se percebeu, ou seja, criar um Sistema de trei

namento flexível visando um melhor aproveitamento da disponibilidade. Esta frase 

contém que para poder treinar os mais jovens é preciso estabelecer uma sistemática. Se 

esta sistemática funcionar a discrepância entre os técnicos jovem e os mais experientes 

tende a diminuir. 

O projeto ST 04 que pretende simplificar os processos burocráticos contempla 

o aspecto da fragmentação e dos resultados locais. 

No projeto ST 05 - Plano Estratégico e Mercadológico atende à falta de uma 

estratégia para aproveitar as oportunidades e dele devem resultar as informações de 

capacitação e competências-chave necessárias. 

Outro projeto que contempla a fragmentação e os ótimos localizados é a reor

ganização das atividades em células funcionais no projeto ST 06. Este projeto con

templa também o fato de haver os ótimos locais em detrimento do todo. Um aspecto 
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que não é analisado é o impacto que um projeto destes tem numa equipe, e se está de

legando para a própria equipe a definição dos detalhes da implantação. 

A aplicação da Árvore da Realidade Atual trouxe à luz alguns aspectos. Um 

que chama a atenção é a importância que tem o líder e as lideranças diretamente liga

das a ele no processo de mudança proposto, há uma mudança radical, um salto quânti

co sendo proposto. Os líderes para realizar este salto deveriam ser antes de mais nada 

agentes de mudança. Provavelmente muitos não terão este perfil o que certamente difi

cultará o andamento do projeto. Um aspecto que pode ter impacto e não foi previsto é 

a falta de agentes de mudança. 

E. Análise do RH 

O modelo de RH que foi aprovado é um modelo que assim como o Service 

propõe alterações importantes. As gerencias de RH foram criadas, os gestores de fun

ções específicas de RH que existiam foram extintos e o RH Central transformado em 

uma célula. O gestor deste processo novamente deverá ser um gestor de mudança. O 

grande desafio do projeto é criar as condições ambientais dentro da empresas para que 

as mudanças ocorram se modificando a si mesmo enquanto departamento. O RH Cen

tral junto com os Gerentes de RH das unidades deve fazer acontecer a mudança da 

liderança na Siemens. Esta mudança é essencialmente ensinar a pescar e não dar o 

peixe. Por um problema de sedução pelo poder, os gerentes de RH poderão se sentir 

tentados a não ensinar aos gerentes como se gerencia recursos humanos mas puxar esta 

atividade para eles próprios, tomando-se o consultor das pessoas e adquirindo poder. 

Aqui há basicamente um único problema-raiz e para poder satisfazer à solução do 

problema-raiz devemos ter a disponibilização de um sistema de gestão de recursos 

humanos disponível e sendo utilizado por todas as pessoas, a garantia que os gerentes 

saibam e queiram usa-lo. 

Os gerentes devem aprender que eles atingem seus objetivos, obtém o resultado 

do trabalho, não mais pela execução direta das tarefas mas através da liderança sobre 

outros71
, e deverão ser capacitados através de treinamento para poderem faze-lo. Se 

71 Hill , Linda - Becorrúng a Manager - Harvard Business School Press - 1992 
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todavia o gerente não está interessado em gerir Recursos humanos, temos um proble

ma de perfil e o mesmo deverá ser substituído. Há necessidade de se supervisionar o 

processo para garantir que os passos ocorram, ou seja, apenas fornecer um sistema não 

será suficiente. É preciso ensinar a pescar não fornecer o peixe. O RH deverá acompa

nhar de perto a atuação dos gerentes. 

Um conflito que existe é o de possuir conhecimentos técnicos ou seja ser técni

co (podendo ser administrador de empresas ou engenheiro ou outra profissão) e não 

ser técnico possuindo habilidades de gestão de recursos humanos. Por detrás deste 

conflito estão dois pressupostos subentendidos, um é que o que importa é a técnica e 

não se deve perder tempo com coisas de RH. Deve-se deixar isto para o departamento 

de RH (o que perpetua a falta de conhecimento de gestão de RH), o que vale mesmo é 

o know how técnico, é aqui que se ganha o dinheiro. Ninguém pensa que na verdade o 

que faz a empresa são as pessoas desta empresa. As pessoas são aquele "ativo" que no 

fim da tarde passa pela porta de entrada e que o empresário torce para que volte pela 

manhã72
. Sem dúvida que a técnica é importante, mas sem pessoas ela não pode ser 

viabilizada. O pressuposto é que para gerir recursos humanos é preciso não ter conhe

cimentos técnicos, é preciso lidar com sentimentos, expectativas, frustrações etc. As 

ações a serem desenvolvidas para cada um dos problemas raiz são : capacitar as pes

soas na gestão de recursos humanos ; avaliar o perfil dos gerentes e verificar quais 

podem ser gestores de recursos humanos ; adequar os ocupantes aos cargos ; nomear 

os gerentes que sabem técnica e recursos humanos (só um não basta) ; capacitar os 

gestores de recursos humanos para que saibam o que é preciso para gerir pessoas ; 

definir em conjunto com os usuários a estrutura básica do sistema quanto ao seu con

teúdo; escolher e implantar o sistema e treinar as pessoas no seu uso. 

O problema da liderança que surge como conseqüência das ações em RH corre 

o risco de não ser totalmente tratado no projeto mas apenas em parte. O projeto RH 03 

- Cargos e Hierarquias prevê fazer a reavaliação dos cargos e em seguida dos seus 

72 Pauli, Günter - Double digit growth, how to achieve it with Service - Pauli publishing - Belgica -
1991 
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ocupantes. A segunda parte pode não ocorrer, mantendo nos cargos aqueles que os 

ocupavam. 

1. Contraposição das duas metodologias no caso do RH 

Será feita aqui uma contraposição dos projetos contra os problemas-raiz e se 

procurará verificar se estão contemplados pelas ações dos projetos. 

Analisaremos inicialmente quais os projetos que contemplam e resolvem pro

blema-raiz Falta capacitação e recursos de informação para mostrar ao recursos hu

manos as possibilidades de treinamento, ascensão, motivação e reconhecimento. 

Não há uma previsão que inclua ações que visem capacitar os gestores de re

cursos humanos para que saibam o que é preciso para gerir pessoas, a expectativa 

implícita é que isto se dê através do gerente de RH e pelos novos sistemas. Na verdade 

é a oferta do peixe ao invés de permitir que se aprenda a pescar. A definição da estru

tura básica é feita pelos gerentes de Recursos Humanos de cada unidade não estando 

prevista a participação dos próprios gerentes no processo. A escolha e a implantação 

do Sistema deverá ser feita em conjunto para garantir o comprometimento dos geren

tes, senão se perpetuará a visão do foco nos resultados locais o RH cuida do que é seu, 

tem os melhores recursos do mercado mas ninguém os usa. Isto não foi percebido pela 

metodologia das 4 vozes. De novo a cultura de orientação ao produto. 

A outra parte do problema-raiz que é a falta de capacitação para gestão de re

cursos humanos dos gerentes tem no projeto RH 1 - Restruturação a criação de uma 

estrutura de RH descentralizada, próxima das necessidades do negócio e a_ definição de 

ações que viabilizem a gestão de recursos humanos. Desta forma o projeto contribui 

para melhorar a capacitação dos gestores de recursos humanos. O projeto RH 2 Proa

ção visa implantar uma sistemática de avaliação do gerente pelos seus subordinados, 

contribuindo assim para aumentar a comunicação entre chefe e subordinados, e assim 

contribuir para melhorar o problema raiz. O projeto RH 3- Cargos e salários revê os 

cargos e seus ocupantes, neste sentido contribui para melhorar a capacitação para gerir 

recursos humanos. As ações que visam capacitar as pessoas na gestão de recursos hu

manos estão implícitas nos projetos de uma forma geral e na estrutura prevista. A ava-
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liação do perfil dos gerentes e verificar quais podem ser gerentes também é contem

plado. A adequação dos gerentes ocupantes aos respectivos cargos está prevista mas 

deve encontrar dificuldades devido ao fato que não há profissionais em quantidade 

suficiente para ocupar as posições e que provavelmente haverá falta de gerentes. Iden

tificar enquanto processo não é tão dificil quanto encontrar profissionais que possam 

exercer a gerência e que sabem técnica e gestão de recursos humanos. 

O principal aspecto não coberto no processo é que o grande gargalo das unida

des de negócio é a falta de uma liderança efetiva e embora haja ações para encaminhar 

a solução do problema ele não tem sua solução garantida e o fato de que a criação do 

ARH não garante o desenvolvimento de competência para gerenciar recursos humanos 

por parte dos gerentes de linha. O gargalo está protegido pelos ARHs mas o problema

raiz não foi eliminado. Falta um plano que concretize a solução definitiva. 

Assim, o problema raiz de uma empresa que precisa mudar é o agente de mu

dança o lider efetivo. Embora haja diversos projetos que devem levar aos modelos 

propostos de maneira mais ou menos efetiva conforme o caso, o aspecto da liderança é 

o gargalo. Parece que a conclusão é óbvia demais mas como mostram diversos autores 

a liderança que define o sentido da ação das pessoas é critica.73 

Um problema que surge é, se a empresa carece de lideranças de uma forma ge

ral, este problema por si tende a tomar-se um gargalo, uma restrição. Uma empresa 

que ao longo dos anos cultivou uma imagem de segurança, de vínculo a longo prazo 

provavelmente selecionou pessoas que tenham este perfil. Isto implica que a população 

de gerentes e administradores da Siemens provavelmente está constituída por pessoas 

mais avessas ao risco, menos agressivas do que os seus pares de outras empresas que 

tenham selecionado para o seu corpo gerencial pessoas menos risco avessas do que as 

que compõe a Siemens. Isto é provavelmente o caso dos estagiários que deixam a em

presa depois de seu programa trainee para trabalhar na sua maioria em empresas do 

setor financeiro conhecidas por um ambiente mais risco intensivo. O programa de es

tágio da empresa certamente seleciona pessoas de primeira linha das universidades, 

73 Liderança Administração do Sentido - Cecília Whltaker Bergamini - Editora Atlas - 1994 
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mas eles não ficam na Siemens, pelo que se ouve nas entrevistas de desligamento por 

causa da falta de perspectivas, ficar 20 anos até chegar a um nível executivo é muito 

tempo. Este fenomeno acaba causando a assim chamada "seleção adversa"74 onde em

bora se queira selecionar os mais capazes em todos os sentidos para serem os líderes 

acaba-se ficando com os mais risco avessos e reforçando o status quo. A transforma

ção do perfil dos profissionais e a chegada destes à liderança mais efetiva certamente é 

um processo de longa duração. 

74 Milgrom, Paul and Roberts, John - Econimics, Oganization and Management - Prentice Hall Inter
national - 1992 
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Vll. Análise crítica 

A metodologia da Coopers & Lybrand procurou identificar uma quantidade 

grande de problemas e apresentar soluções para resolver o problema de uma maneira 

bastante ampla, assim a chance de acertar o problema é grande. Atirava-se com uma 

arma de grosso calibre para ter certeza de acertar tudo. O fato é que a gama de pro

blemas raiz , as restrições não é tão ampla, ou seja eles são poucos. Pareto mostrou 

este princípio de maneira muito clara. O dificil é saber onde o problema está, e neste 

aspecto a metodologia de Goldratt acrescenta qualidade pois focaliza a restrição, o 

gargalo, e dá ao mesmo tempo uma visão detalhada das dificuldades que podem apare

cer no caminho. Assim, as análises das Árvores da Realidade Atual lançam luz sobre o 

problema de cada uma das unidades. 

Talvez a maior contribuição do método neste caso tenha sido a identificação do 

problema da falta de uma liderança efetiva. Este é na verdade o maior gargalo da Sie

mens. O outro que contempla os ótimos localizados é importante em algumas áreas 

especialmente na ANL, Maxitec e Service. Estas três constituem um sistema e a inter

ação precisa estar muito bem azeitada para funcionarem bem. O problema dos ótimos 

localizados é por enquanto um aspecto dificil de alterar pois a separação das unidades 

de negócio vem da Alemanha. 

A. Conclusão 

A análise que foi feita do projeto do QTS na Siemens usando a metodologia da 

teoria das restrições mostrou que diversos aspectos não puderam ser localizados, iden

tificou algumas causas raiz permitindo propor ações. Olhando para o gargalo da falta 

de lideranças efetivas pode se ver que nos projetos do QTS das diversas áreas ele foi 

contemplado nas ações planejadas dos projetos mas não identificado como o gargalo, 

não havendo assim consciência de que este deve ser protegido como diz a teoria da 

restrições 75
. O gargalo foi identificado na análise atual mas não foi considerado e po

derá vir a se tomar um problema crítico caso a empresa tenha que crescer no futuro 

75 Goldratt, Eliyahu M. Goldratt and Cox, Jeff- A Meta- Educator- 1992 
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pela absoluta falta delas. Desta forma entendemos que o presente trabalho agregou 

valor novo ao trabalho do QTS. Um outro aspecto é que se um projeto é iniciado em 

um grupo multiunidades o primeiro aspecto a ser considerado que depois servirá de 

base para todos os outros é o da gestão de recursos humanos. Neste caso o primeiro 

projeto a ser realizado deveria ter sido o do RH. 

Vale ainda fazer uma reflexão sobre o aspecto de reengenharia dos projetos. 

Mudanças muito grandes em um setor desencadeiam em um primeiro instante aquela 

situação que Charles Savage76 descreve muito bem. As pessoas só conseguem pensar 

no que aquelas mudanças significam para a sua vida, o seu emprego, e perdem toda a 

capacidade de contribuir com as mudanças necessárias. 
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