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1. Desenvolvimento de Processos 
 
1.1 Prospecção Tecnológica  
 
 
A prospecção tecnológica pode ser definida como um meio sistemático de mapear 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma 

significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo. 

Diferentemente das atividades de previsão clássica, que se dedicam a antecipar um 

futuro suposto como único, os exercícios de prospecção são construídos a partir da 

premissa de que são vários os futuros possíveis. Esses são tipicamente os casos em 

que as ações presentes alteram o futuro, como ocorre com a inovação tecnológica. 

Avanços tecnológicos futuros dependem de modo complexo e imprevisível de 

decisões alocativas tomadas no presente por um conjunto relativamente grande de 

agentes não colusivos. Os exercícios de prospecção funcionam como meio de atingir 

dois objetivos: O primeiro é preparar os atores na indústria para aproveitar ou 

enfrentar oportunidades ou ameaças futuras. O segundo objetivo é desencadear um 

processo de construção de um futuro desejável. A seguir detalharemos o Modelo 

Senai de Prospecção Tecnológica partindo das definições necessárias para sua 

compreensão, passando pelos conteúdos dos estudos setoriais até a revisão da 

metodologia Delphi aplicada. 

 

Metodologias 

 

No plano lógico, a literatura consagra três abordagens para o problema de 

prospectar o futuro. A primeira delas, e também a mais convencional, é a abordagem 

baseada em inferência. Nesse caso, entende-se que o futuro tende a reproduzir, em 

alguma medida, os fenômenos já ocorridos, não implicando em rupturas ou 

descontinuidades nas trajetórias evolutivas dos objetos analisados. A inferência 

pode ser realizada por “extrapolação de tendências”, baseada tanto em modelos 

teóricos ou empíricos da realidade, quanto em construção por analogia dos 

antecedentes históricos do problema. 
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Uma segunda abordagem lógica para a prospecção do futuro é a geração 

sistemática de trajetórias alternativas. Nesse caso, o futuro é projetado por meio da 

construção de cenários em um processo de contraposição de determinadas 

variáveis. 

Uma terceira abordagem lógica é a construção do futuro por consenso, baseada em 

intuição ou cognição coletiva. Nesse caso, o futuro é construído a partir de visões 

subjetivas de especialistas ou outros grupos de indivíduos dotados de capacidade 

de reflexão sobre os objetos do exercício de prospecção. 

Esses planos lógicos se desdobram em uma grande variedade de metodologias de 

prospecção que, de modo geral, podem ser organizadas em três grupos principais: 

monitoramento, previsão e visão. 

 

 
2. Desenvolvimento de Produtos 
 
2.1 Análise de Patentes 
 
O que é Patente? 

 

É a pesquisa e o desenvolvimento para elaboração de novos produtos (no sentido 

mais abrangente) requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger 

esse produto através de uma patente significa prevenir-se de que competidores 

copiem e vendam esse produto a um preço mais baixo, uma vez que eles não foram 

onerados com os custos da pesquisa e desenvolvimento do produto. A proteção 

conferida pela patente é, portanto, um valioso e imprescindível instrumento para que 

a invenção e a criação industrializável se tornem um investimento rentável. 

 

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de 

utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas 

físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o 

inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria 

protegida pela patente. 
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Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, 

sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais 

como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. 

Patente: o que não pode ser patenteado 

Confira o que diz a Lei da Propriedade Industrial sobre o que pode ou não ser 

patenteados, Artigos 10 e 18 da Lei Nº 9279/97 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) 

Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

II - concepções puramente abstratas; 

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 

educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 

estética; 

V - programas de computador em si; 

VI - apresentação de informações; 

VII - regras de jogo; 

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos 

ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 

natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de 

qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 

Art. 18 - Não são patenteáveis: 

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 

públicas; 

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, 

bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos 

processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do 

núcleo atômico; e 

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que 

atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial - previstos no art. 8° e que não sejam mera descoberta. 

Parágrafo único - Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são 

organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, 
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mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma 

característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. 

b) Verificar se atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 

industrial 

Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 

compreendidos no estado da técnica. 

§ 1° - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público 

antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por 

uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 

12 16 e 17. 

Art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no 

assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 

Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de 

aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de 

indústria. 

c) Verificar se o relatório descreve clara e suficientemente o objeto, de modo a 

possibilitar sua realização por técnico no assunto e se indica, quando for o caso, a 

melhor forma de execução. 

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a 

possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a 

melhor forma de execução. 

 
 
 
2.2 Gestão dos direitos da propriedade intelectual e industrial 
 
Propriedade intelectual é um monopólio concedido pelo estado. Segundo a 

Convenção da OMPI, é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e 

científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas 

executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos 

os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e 

modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às 

firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lio�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_da_OMPI�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonograma�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiodifus%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria�
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desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios 

industrial, científico, literário e artístico. 

História 

Historicamente, a preocupação com a tutela dos direitos de autores de obras 

intelectuais é bastante recente. Na Antiguidade e na maior parte da Idade Média as 

dificuldades inerentes aos processo de reprodução dos originais, por si só, já 

exerciam um poderoso controle da divulgação de ideias, pois o número de cópias de 

cada obra era naturalmente limitado pelo trabalho manual dos copistas. 

Com a invenção da imprensa, os soberanos sentiam-se ameaçados com a iminente 

democratização da informação e criaram um ardiloso instrumento de censura, 

consistente em conceder aos donos dos meios de produção dos livros o monopólio 

da comercialização dos títulos que editassem, a fim de que estes, em contrapartida, 

velassem para que o conteúdo não fosse desfavorável à ordem vigente. 

Em 1557, dezoito anos depois que Wiliam Caxton introduziu na Inglaterra a máquina 

de escrever (printing press), Filipe e Maria Tudor concederam à associação de 

donos de papelaria e livreiros o monopólio real para garantir-lhes a comercialização 

de escritos. A corporação, então, tornou-se uma valiosa aliada do governo em sua 

campanha para controlar a produção impressa. Eram comerciantes que, em troca da 

proteção governamental ao seu domínio de mercado, manipulavam os direitos do 

indivíduo ao conteúdo, exercendo a censura sobre aqueles que lhe fossem 

desfavoráveis na oposição à realeza. 

A esse privilégio no controle dos escritos chamou-se copyright, que nasceu, pois, de 

um direito assegurado aos livreiros, e não como um direito do autor dos escritos. 

Durou mais ou menos duzentos anos, e é a semente das leis (Statutes) relativas a 

esse direito herdadas pela Inglaterra, e, mais tarde, pelos Estados Unidos da 

América do Norte. 

A primeira lei inglesa, de 1710, dava ao criador o direito exclusivo sobre um livro por 

14 anos e, se o autor ainda estivesse vivo quando o direito expirasse, poderia 

renovar o direito por mais 14 anos. A legislação americana baseou-se na inglesa e 

nos atos de patentes e de direitos autorais de 1790 retomou os períodos de 14 anos, 

renováveis por outros 14. Em 1831, o Congresso americano revisou as leis de 

direitos autorais substituindo o período inicial de 14 anos, por um de 28, renovável 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra�
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por mais 14. Em 1909, as leis foram novamente revisadas e o período foi mais uma 

vez ampliado para 28 anos iniciais renováveis por mais 28 anos. 

Mais recentemente, porém, com o aumento do poder da indústria cultural, a 

extensão do direito à propriedade intelectual ultrapassou de longe os vinte anos 

após a morte que incomodavam o historiador Thomas Macaulay em 1841. As 

pressões começaram em 1955, quando o Congresso americano autorizou o 

escritório de patentes a desenvolver um estudo com vistas a revisar as leis de direito 

autoral vigentes. O relatório final recomendava a ampliação do período de 

renovação de 28 para 48 anos. 

As organizações de escritores e a indústria cultural (principalmente as editoras), no 

entanto, insistiam num período que cobrisse a vida do autor mais 50 anos após a 

sua morte. O pretexto para esse período longuíssimo era a "modernização" das leis 

de direitos autorais e a adequação delas à Convenção de Berne. Como a disputa 

não parecia poder ser resolvida no curto prazo e os direitos estavam começando a 

expirar, os lobistas conseguiram um adiamento extraordinário do vencimento dos 

direitos que estavam por expirar, do ano de 1962 para o ano de 1965, enquanto a 

matéria não era definitivamente votada no Congresso. 

Apesar das reiteradas objeções do Departamento de Justiça, a polêmica em torno 

do assunto levou a outros oito adiamentos "extraordinários", de 1965 para 1967, de 

1967 para 1968, de 1968 para 1969, de 1969 para 1970, de 1970 para 1971, de 

1971 para 1972, de 1972 para 1974 e de 1974 para 1976, tudo em nome dos 

interesses dos detentores dos direitos (normalmente empresas e não os 

descendentes dos autores) e em detrimento do domínio público. Em 1976, 

finalmente, o Congresso aprovou uma nova e "moderna" lei de direitos autorais, 

atribuindo um período de vigência do direito por toda a vida do autor mais 50 anos e 

para trabalhos encomendados por empresas, um período de 75 anos após a 

publicação ou 100 anos após a criação, o que fosse mais curto. 

A Convenção da União de Paris 

Em 20 de março de 1883, vários países se reuniram para firmar um tratado que 

assegurasse a propriedade intelectual de forma relativamente uniforme ao redor do 

mundo, mas garantindo relativa liberdade aos seus signatários. O resultado disso foi 

o tratado da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lobista�
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O tratado sofreu várias revisões desde então: em Bruxelas a 14 de dezembro de 

1900; em Washington a 2 de junho de 1911; em Haia a 6 de novembro de 1925; em 

Londres a 2 de junho de 1934; em Lisboa a 31 de outubro de 1958; e, finalmente, 

em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Esta última é a que vigora atualmente. 

No Brasil, o referido tratado, em sua revisão de Estocolmo, entrou no ordenamento 

jurídico através do Decreto Nº 75.572[1], de 8 de Abril de 1975, durante o governo de 

Ernesto Geisel. Sob a égide deste decreto é que se promulgou as demais leis 

brasileiras de proteção da propriedade intelectual. Ele confere legitimidade e eficácia 

a essas leis. 

Categorias 

A propriedade intelectual pode ser dividida em duas categorias: direito autoral e 

propriedade industrial, sendo que pertecem à primeira as obras literárias e artísticas, 

programas de computador, domínios na Internet e cultura imaterial, e à segunda as 

patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de 

cultivares. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o órgão brasileiro 

responsável pelas marcas, patentes, desenho industrial, transferência de tecnologia, 

indicação geográfica, programa de computador e topografia de circuito integrado. A 

Biblioteca Nacional, localizada no estado do Rio de Janeiro e os seus postos 

estaduais de Escritórios de Direitos Autorais são responsáveis pelo registro e 

averbação das obras artísticas e intelectuais. 

No que tange aos chamados "conhecimentos tradicionais", existem várias 

discussões entre juristas, comunidades locais e organizações mundiais de proteção 

da Propriedade Intelectual acerca da adequação desse tema ao sistema patentário 

atual. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) trata 

conhecimentos tradicionais como um novo tema a se definir, instituindo o “Comitê 

Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos, 

Conhecimento Tradicional e Folclore”, para estudar formas de regulamentar o 

assunto. 

No Brasil 

No Brasil, está disciplinada principalmente pelas leis 9.279/96 (Marcas e Patentes),[2] 

9.456/97 (Cultivares),[3] 9.609/98 (Software)[4] e 9.610/98 (Direitos Autorais),[5] além 

de tratados internacionais, como as Convenções de Berna, sobre Direitos Autorais, e 

de Paris, sobre Propriedade Industrial, e outros acordos como o TRIPs (Trade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_intelectual#cite_note-0�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Geisel�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_industrial�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%ADnio�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patente�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marca�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_industrial�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_da_Propriedade_Industrial�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patente�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_industrial�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_de_tecnologia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indica%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurista�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Propriedade_Intelectual�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_intelectual#cite_note-1�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_intelectual#cite_note-2�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_intelectual#cite_note-3�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_intelectual#cite_note-4�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_da_Uni%C3%A3o_de_Berna�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris�
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Related Intelectual Property Rights). É também preceito Constitucional, estando 

arrolado entre os Direitos e Garantias Fundamentais, com previsão nos incisos 

XXVII, XXVIII e XXIX, em consonância aos incisos XXII e XXIII, do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

 
 
2.3 Criatividade 
 
Criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências, lacunas 

no conhecimento, desarmonia; identificar a dificuldade, buscar soluções, formulando 

hipóteses a respeito das deficiências; testar e retestar estas hipóteses; e, finalmente, 

comunicar os resultados" (Torrance, 1965) 

 

 

No site, http://criatividadeaplicada.com/, foi publicado um artigo, Primeira Página 

sobre a criatividade dizendo que, “em 1968, os pesquisadores  George Land e Beth 

Jarman realizaram uma reveladora pesquisa sobre criatividade com um grupo de 

1.600 jovens nos EUA. O estudo se baseou nos testes usados pela NASA para 

seleção de cientistas e engenheiros inovadores. No primeiro teste as crianças 

tinham entre 3 e 5 anos e 98% apresentaram alta criatividade; o mesmo grupo foi 

testado aos 10 anos e este percentual caiu para 30%; aos 15 anos, somente 12% 

mantiveram um alto índice de criatividade. Teste similar foi aplicado a mais de 

200.000 adultos e somente 2% se mostraram altamente criativos. (...) 

(...) O declínio da criatividade não é devido à idade, mas aos bloqueios mentais 

criados ao longo de nossa vida. A família, a escola e as empresas têm tido sucesso 

em inibir o pensamento criativo.” O desenvolvimento da criatividade requer que 

abandonemos nossa zona de conforto e nos libertemos dos bloqueios que impedem 

o pleno uso de nossa capacidade mental. Hoje a criatividade é usada como 

ferramenta de gestão por diversas empresas para gerar soluções e inovações em 

seus negócios. 

Uma organização criativa e inovadora exige uma atenção contínua a quatro fatores 

chaves para o fomento da criatividade: 

1.    Pessoas talentosas e capacitadas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_Fundamentais�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal�
http://criatividadeaplicada.com/�
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2.    Liderança inovadora 

3.    Um ambiente acolhedor e estimulante 

4.    Estrutura e sistemas que promovam a geração e intercâmbio de idéias. 

 

A criatividade organizacional requer que as empresas façam escolhas estratégicas 

com relação ao recrutamento e seleção de seu pessoal. As organizações inovadoras 

e competitivas se caracterizam pela atração e retenção de pessoas talentosas com 

uma ampla gama de interesses, curiosas e ávidas por novos conhecimentos, 

dispostas a enfrentar desafios e preparadas para assumir riscos. 

As pessoas muito criativas não desistem facilmente de seus objetivos e persistem na 

busca de soluções, mesmo quando o caminho se mostra longo e os obstáculos 

parecem intransponíveis. Elas têm uma atitude positiva e vêem em cada problema 

uma oportunidade de exercitar a criatividade e conceber algo novo e valioso. As 

organizações criativas precisam de pessoas que combinem talento com curiosidade, 

mente aberta, persistência e espírito de equipe. 

 

 

Esse sistema de organização deve ser apoiado por uma estrutura que enfatize o 

esforço criativo e que incluam prêmios e reconhecimento para encorajar a 

criatividade entre seus profissionais. Lembrando, que trabalhadores motivados são 

mais criativos e dispostos a desenvolver desafios. 

Líderes inovadores têm visão, percebem as boas oportunidades. Eles conseguem 

ver além dos limites de sua organização e do tempo presente, entendem as 

tendências mais gerais e percebem o que precisa ser feito. Comunicar sua visão e 

as necessidades de mudanças de forma articulada e clara é uma habilidade 

fundamental para motivar e engajar suas equipes no processo de mudança. Líderes 

inovadores vivem um estado de permanente questionamento sobre o que fazem, 

como fazem e quais os resultados.” 

Vale salientar, inteligência não é evidência de criatividade. A criatividade, por outro 

lado, é a capacidade de gerar novas idéias, conhecimentos e produtos. Nesse 

sentido, os indivíduos criativos, diferentemente dos inteligentes, apresentam outros 

padrões comportamentais além daqueles apresentados anteriormente, que o fazem:  

Pensam e elaboram idéias e soluções com facilidade.  
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Adaptam idéias e soluções, abandonando abordagens antigas e adotando novas 

idéias e formas de pensar.  

Apresentam idéias originais e incomuns.  

Utilizam o raciocínio divergente e convergente.  

Identificam e avaliam dificuldades e deficiências em idéias e produtos.  

Redefinem idéias e abordagens antigas de um modo novo.  

 
 
3. Estratégia 
 
3.1 Missão / Visão 
 
 
Empresa NobelPack 

  

Missão - Surpreender e fortalecer nosso relacionamento com os clientes, 

fornecedores, colaboradores e acionistas. Apresentar as melhores soluções em 

embalagens com qualidade, tecnologia e atendimento, mantendo padrões de etica e 

responsabilidade socio-ambiental. 

  

Visão - Ser empresa lider e reconhecida como a melhor empresa de embalagens no 

segmeot em que atuamos, através da excelencia no atendimento, qualidade e 

atualização tecnologica. 

 
 
 
3.2 Missão / Visão 
 

Um dos aspectos mais importantes, senão o mais diretivo e o que mais orienta, para 

o pleno exercício da liderança compartilhada, é o estabelecimento de Missão, Visão 

e Valores da sua empresa. 

Se você tem dúvidas sobre isto, então atenção! 
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Este é um aspecto da liderança, muito falado, pouco compreendido, e pior, 

raramente aplicado com propriedade. E muitas vezes não aproveitando a sua 

enorme potencialidade, como demonstraremos. 

Sempre que alguém da sua empresa estiver em dúvida do que fazer, como agir, ou 

o que ou como decidir, em que se apoiar numa decisão, deve recorrer a este 

conjunto: Missão, Visão e Valores. Este é o principal papel deste conjunto. 

- "O que são, afinal, Missão, Visão e Valores (ou Crenças, ou Princípios)?"- , 

pergunta-me você? 

- "Para que servem Missão, Visão e Valores, afinal?" 

- "Como redigir cada um desses componentes? Há algum critério?" 

- "Como usar, na prática, a Missão, Visão e Valores para implantar um "cultura" que 

ajuda a definir o que a empresa é e a posição que ela ocupará na cabeça dos seus 

clientes e empregados?" 

Estas são perguntas feitas freqüentemente a nós, para as quais daremos aqui 

nossas respostas, sob a ótica da nossa visão, logo abaixo. 

Missão 

A missão deve responder o que a empresa ou a organização se propõe a fazer, e 

para quem.  

O enunciado da missão é uma declaração concisa do propósito e das 

responsabilidades da sua empresa perante os seus clientes: 

- Por que a empresa existe? 

 

- O que a empresa faz? 

- Para quem? 

O propósito é algo com muito mais significado do que a simples descrição do que é 

feito internamente; a missão retrata a verdade de que o resultado da empresa é 

maior do que a soma das partes do que é feito. 

Visão 

O enunciado da visão é a descrição do futuro desejado para a empresa. Esse 

enunciado reflete o alvo a ser procurado: 

- pelos esforços individuais; 

 

- pelos esforços das equipes e  
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- pela alocação dos recursos. 

O enunciado da visão deve conter tanto a aspiração, como a inspiração.  

A aspiração de tornar-se "algo", e a inspiração porque esse "algo" deve merecer e 

valer a pena ser concretizado, deve-se sentir orgulho em participar da construção 

dessa visão. Ou seja, deve ter luz suficiente (inspiração) para apontar o caminho que 

leva à concretização da aspiração, como diz o meu guru Alan Weiss. 

A visão precisa ser prática, realista e visível (nós não alcançamos aquilo que nós 

não vemos), pois não passará de uma mera alucinação, se ela sugerir ou propuser 

resultados inatingíveis. 

Visão, também não tem nada a ver com projetos ou sistemas, que devem ou se 

sonha verem implantados, a visão não deve apontar quaisquer "comos", ou 

declarações de intenções ou ainda de boa vontade. 

A visão deve ter o perfil que a empresa deve se tornar quando toda a boa vontade, 

intenções, esforços, recursos e projetos, que se tem na cabeça e no coração, 

passarem pelas mãos de todos os colaboradores para se tornarem realidade, por 

construção conjunta. 

O enunciado da visão, além dos aspectos de aspiração e inspiração, de ser prática, 

realista e visível, enfim deve facilitar a resposta às seguintes perguntas: 

- No que a empresa quer se tornar? 

 

- Qual a direção é apontada? 

 

- Onde nós estaremos? 

 

- O que a empresa será? 

 

- Em que direção eu devo apontar meus esforços? 

 

- Eu estou ajudando a construir o que? 

 

- Os recursos investidos estão levando a empresa para onde? 
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A Missão e a Visão  é a forma de você estar lá, presente em cada Hora da Verdade 

da sua empresa, sem precisar ir para lá. 

 
 
3.3 Competências Essenciais 
 
A Importância das competências essenciais para o desenvolvimento organizacional. 

Estudar sobre competências e adequa-las para a compreensão de cenários 

empresariais e aplicação de melhores práticas possibilita vislumbrar saídas que 

exigem habilidades, atitudes e conhecimento congruentes a cada realidade. Para 

introduzir o conceito de competência, Rocha e Salles (2005) consideram a 

capacidade de combinar, misturar e integrar recursos tangíveis (exemplo: infra-

estrutura ou recursos financeiros) e recursos intangíveis (exemplo: capital humano e 

a cultura da organização) em produtos e serviços. Os autores mencionam que há a 

discussão da existência de estudos que tratam da apreensão de competências pelos 

gestores e que se dividem naqueles que focam o individuo e aqueles que focam o 

coletivo. Na perspectiva do coletivo, as competências são discutidas em termos de 

competências distintivas da organização ou competências essenciais, envolvendo 

alémdas pessoas os diversos sistemas e rotinas das empresas.  

Conforme Ruas (2004), pode-se observar duas dimensões da competência, uma é a 

estratégia das organizações, importante para o desenvolvimento da competitividade 

e a outra a prática de gestão de pessoas. 

E existem duas vertentes teóricas para explicar a competitividade no contexto da 

estratégia organizacional, a de Posicionamento Estratégico, modelo desenvolvido 

por Porter (1989), “A lógica do posicionamento da firma na indústria expressa uma 

adaptação externa, na qual a escolha da estratégia correta permite à firma adaptar-

se à estrutura da indústria”(Leite e Porsse, 2003). 

A outra é a Gestão Estratégica Baseada em Recursos, por essa vertente a 

competitividade é resultante não só de oportunidades no ambiente, mas também dos 

recursos organizacionais internos. (Lima e outros, 2007). 

De acordo Fleury e Fleury (2003), o conceito desenvolvido por Prahalad e Hamel, 

(1990), define que competência essencial (core competence) são recursos 

intangíveis caracterizadas em: 

http://www.merkatus.com.br/10_boletim/41.htm�


17 

 

• relação aos concorrentes são difíceis de ser imitados; 

• relação a mercado e clientes são os recursos essenciais para que empresa possa 

promover produtos/ serviços diferenciados; 

• relação ao processo de mudança e evolução da própria empresa são o fator 

fundamental da maior flexibilidade que permite a exploração de diferentes mercados.  

Conforme Prahalad e Hamel,(1995 apud Rocha e Sales, 2005), as competências 

essenciais que mantêm o sucesso da empresa são o conjunto de tecnologia, 

habilidades e capacidades. E para desenvolver a competência essencial a longo 

prazo, Fleury e Fleury (2003) ressaltam a necessidade de um processo sistemático 

de aprendizagem e inovação organizacional. 

Há algo que noto nas empresas que tenho atuado é a dificuldade que Ruas (2005) 

apresenta em sua análise sobre a articulação das competências com a estratégia, 

constatou-se que a interação estratégica “que é sustentada de fato por um processo 

de priorização, definição, caracterização e legitimação de competências 

organizacionais” (2005) é algo de fácil compreensão por parte das pessoas, 

entretanto há dificuldades na interação operacional, que compreende a transição 

entre as competências organizacionais e as atividades do dia-a-dia.  

Outro dado apresentado por Ruas (2005), e que reforça a situação acima 

mencionada; é a pesquisa realizada por Pires e Marcondes (2004), ela aponta que 

executivos de um setor financeiro têm clareza dos conceitos de competência 

essencial, eles não têm clareza em como convertê-las com as competências 

individuais. Ou seja, da teoria para a prática há um desafio a ser superado. 

“A constante evolução das competências da empresa permite o sistemático 

refinamento e reformulação da estratégia competitiva e, a partir desta, são 

identificadas novas orientações para a formação das competências. A manutenção 

da relação dinâmica entre estratégia e competência é o principal objetivo dos 

processos de aprendizagem.” (FLEURY E FLEURY, 2003) 

Constatações como estas reforçam a importância em intensificar os processos de 

aprendizagem organizacional nas empresas. (Leite e Porsse, 2003, apud Argyris e 

Schon, 1978). E assim fazer uso das potencialidades que as competências 

proporcionam em ambientes que favoreçam o acompanhamento das mudanças que 

agem no cenário atual. 

 



18 

 

3.4 Competências Essenciais 
 
Muito tem se falado a cerca dos desafios do papel do RH e da Gestão de 

Pessoas como sendo ferramenta estratégica das organizações. Apesar de tantas 

metodologias, “modismos” e “receitas de bolo”, algo que não fica muito claro é como 

realmente o RH pode fazer do processo de T&D uma grande arma para aumentar 

vantagem competitiva e atingir os objetivos e metas da organização. 

Segundo Chiavenato, os principais processos na Gestão de 

Pessoas são: Agregar, Aplicar, Recompensar,Desenvolver, Manter e Monitorar. 

Tais processos estão diretamente ligados ao processo de T&D (Treinamento e 

Desenvolvimento). 

Mas afinal o que é T&D? 

Treinamento: “educação profissional que visa adaptar o homem ao 

trabalho em determinada empresa, preparando-o adequadamente para o 

exercício de um cargo podendo ser aplicado a todos os níveis ou setores 

da empresa”. Barreto (1995); 

Desenvolvimento: “aperfeiçoar as capacidades e motivações dos 

empregados a fim de torná-los futuros membros valiosos da organização”. 

(MILKOVICH e BOUDREAU, 2000); 

O Treinamento é voltado para o condicionamento da pessoa; para a execução de 

tarefas. Já oDesenvolvimento é voltado ao crescimento da pessoa em nível 

de conhecimento, habilidade e atitude. 

Níveis de T&D 

Gerencial ou de gestão à Para posições executivas ou gerência. 

Técnico à Para ocupantes de posições técnicas. 

Médio àPara certas posições, em face de algumas limitações (por 

exemplo, escolaridade) 

Amplo à Para todas as posições (curso na área das relações humanas). 

Etapas do processo de T&D: 

1ª Diagnóstico à “Por que” e “para que”, “quem” e “quando” treinar e desenvolver; 

2ª Planejamento à Qual a melhor forma de treinar e desenvolver e “o que”, “como”, 

“quanto”, “quando” e ensinar e “quem” irá fazê-lo; 
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3ª Implementação à Analise dos principais fatores que podem afetar a 

implementação: a qualidade dos participantes e dos recursos, facilidades de 

comunicação, envolvimento da administração superior; e flexibilidade do programa; 

4ª Avaliação à Acompanhamento de todo o processo permitindo que os possíveis 

desvios possam ser contornados por meio de feedbacks. 

“A função do gestor de pessoas não é só de identificar as necessidades do 

processo, mas também de fornecer os meios necessários para a aplicação dos 

programas”. 

É fácil perceber o quão estratégico se tornou o papel de T&D, encarregado de 

manter atualizados todos os quadros da empresa, desde a alta direção até o “chão 

de fábrica”, para enfrentar novas tecnologias que são extremamente rápidas na sua 

alteração. 

O mercado vive em constante mudança, novos softwares, novos processos, 

inovações permanentes, novas relações de trabalho se constroem. Por isso, o papel 

do profissional de T&D é imprescindível em uma organização, ele passa a ser a 

“peça-chave” para direcionar o desenvolvimento de pessoas e agregar valores à 

organização. 

 

3.5 Alianças Estratégicas 
 
A aliança estratégica é a união de duas ou mais empresas que possuem um objetivo 

comum entre si. Podem se unir de diversos modos e também podem ter um tempo 

certo para se atingir o objetivo ou ser permanente. 

As alianças estratégicas têm se tornado bastante frequente entre empresas do 

mundo todo e que não necessariamente atuam no mesmo setor. A formação de 

alianças entre empresas tem mostrado bons resultados ao longo dos anos e 

continua sendo usada como forma de ganhar vantagem competitiva. Existem três 

modelos de alianças mais comuns que são utilizados pro grande parte das empresas 

que adentram nesse mercado de alianças. Esses modelos são mais usualmente 

utilizados pelas organizações quando essas ingressam em uma aliança estratégica.                                                              

O primeiro modelo representa grande parte das alianças formadas e que é chamada 

de alianças sem participação acionaria, onde empresas parceiras concordam em 

trabalhar juntas, mas não assumem participação acionaria. 
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  O segundo modelo é pouco usual, não estando presente em muitas das 

alianças formadas. Chamada de alianças com participação acionaria por é 

exatamente oposto do primeiro modelo e que dessa forma as empresas parceiras 

suplementam os acordos com participação acionaria uma da outra. 

  O terceiro e último modelo são tratados por como joint-ventures, que é a 

criação de uma empresa independente das empresas parceiras. Na qual as 

parceiras investem e compartilham lucros. 

  Assim como para qualquer outro estudo envolvendo plano de negócios da 

empresa, as estratégias estão presentes de forma intensa na formação de alianças 

entre as empresas. A estratégia é usada de forma geral no dia-a-dia das empresas e 

nos modelos de administração atual como ferramenta de alta competitividade.  

As oportunidades que surgem junto à formação de uma aliança estratégica são 

muitas. Mas o que é preciso ressaltar que essas oportunidades, assim como os 

objetivos de cada empresa que ingressa em uma alianças, nem sempre são 

semelhantes. Existe uma gama muito grande de oportunidades para as empresas 

que aderem a uma aliança estratégica, dentre elas está o aprendizado de ambas as 

partes. Mesmo que os objetivos com a formação da aliança sejam diferentes, as 

oportunidades de absorção de aprendizado acontece de forma mutua. 

Outra oportunidade buscada em uma aliança é a economia de escala, onde 

parceiros se unem com a intenção de produzir mais e melhor, que por sua vez trará 

uma economia de escala na produção de um determinado item. 

Também utilizada como uma oportunidade dentro das alianças, a entrada em novos 

mercados e outras culturas, tem se mostrado um motivo bastante utilizado entre as 

empresas que buscam aliança como parceria. Além de ser utilizada para abrir portas 

em outras culturas, a aliança auxilia as empresas parceiras a sair de um 

determinado segmento onde não queira mais atuar, por exemplo. Um fator também 

encontrado em algumas alianças se trata da divisão de risco entre os parceiros para 

gerenciar as incertezas do ramo de atividade onde operam. Esse fator é comum ser 

encontrado em empresas de biotecnologia. 

 

Ilustração de uma metodologia para a formação de alianças 



21 

 

 

 
 

 

 

 

3.6 Planejamento Estratégico 
 
 

1. Definição do Negócio 

PRINT REMANUFATURAS trabalha com reciclagem de cartuchos e toner’s 

de impressoras e futuramente dentro de um plano de atuação, pretende trabalhar 

com a venda de equipamentos de informática e manutenção de impressoras e 

copiadoras em geral. 

 

 

2. Missão 
Contribuir para a reciclagem de cartuchos de tinta e toner´s de impressoras e 

copiadoras, evitando o desgaste ambiental, principalmente no que diz respeito ao 



22 

 

uso dos recursos naturais não renováveis, oferecendo um produto que apesar de 

similar, tenha uma relação custo X benefício, promovendo ainda a qualidade e 

economia compatível com as necessidades dos clientes de um mundo globalizado e 

exigente. 

 
 
3. Visão 
Como empreendimento a PRINT Remanufaturas, tem a visão em curto prazo 

de estabelecer-se como referência na área de recarga de cartuchos e toner´s de 

impressoras e copiadoras na região de Guaraí e cidades circunvizinhas. E em longo 

prazo estabelecer-se como referencia na cidade de Guaraí expandindo sua área de 

comercialização para os seguintes produtos e serviços: Remanufaturas, Manutenção 

de Impressoras e Venda de equipamentos e assessórios de informática (Mouse, 

Teclados, Cartuchos Originais, Suprimento de peças de informática e suprimento 

para a área de Impressoras e copiadoras em geral) 

 

 

4. Objetivos Estratégicos 
Ter 15% do mercado dos cartuchos de impressoras jato de tinta 

remanufaturados e 30% do mercado de recargas de toner´s de impressoras laser 

remanufaturados com seis meses de atuação. Após um ano de atuação começar a 

trabalhar com a manutenção especializada de impressoras Laser e Jato de tinta, 

sempre com profissionais capacitados e com garantia de qualidade. A partir deste 

momento o empreendimento deve estar configurado para atender as cidades de 

Guaraí, Colinas, Araguaína, Palmas e Gurupi, para isso deve se fazer um estudo em 

cada região, para definir qual a melhor forma de atuação. 

 

 
5. Estratégia de Marketing 
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5.1  Estratégia de Entrada no Mercado 
Como nova entrante a PRINT REMANUFATURAS deve começar com uma 

linha de clientes definidos que serão os porta vozes do empreendimento e serão 

também os primeiros a responder sob as expectativas futuras da empresa. 

 

5.2  Efeitos de Sazonalidade 
Nos período de férias escolares e férias de fim de ano, a demanda pelos 

produtos terá um decréscimo acentuado, porém as promoções e liquidações serão 

intensificadas. 

 

5.3 Canais ou Formas de Distribuição 
A empresa contará com um departamento de logística, encarregado de 

distribuir os produtos e também estipular rotas de entrega e pontos de distribuição 

adequados. 

 

5.4  Diferencial Competitivo 
Como já foi dito o diferencial competitivo perante a concorrência dentro de 

Guaraí, será a profissionalização no primeiro instante, e posteriormente o modelo de 

relacionamento com os clientes e ainda por fim, a maneira com que a PRINT 

REMANUFATURAS adequasse às necessidades reais dos clientes, por meio dos 

processos de pós-venda. 

 

 

 

6. Plano Financeiro 
O Investimento terá duas fontes de recursos financeiros, uma oriunda de 

financiamento bancário, com recursos do FAT – Fundo de Amparo ao 

Trabalhador e outra de recursos próprios, ou seja, 60% de cotas para o 

proprietário e 40% de cotas para seu sócio. 
 
Após a conclusão deste plano, notamos que mecanismos de reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final estão sendo pesquisados e colocados em 
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prática pelas indústrias fabricantes, gerando assim um novo tipo de oportunidade de 

negócio. 
Nos últimos tempos, tendo em vista que para fabricar um cartucho de Inkjet/Toner é 

necessário, em média de 2 a 5 litros de petróleo, observamos que a economia que 

se consegue com esta atividade, não é somente a nível financeiro. 

Quando surgiu a atividade de recarga de cartuchos era considerada como 

complementar a renda, principalmente para famílias que não supriam suas 

necessidades apenas com um emprego de carteira assinada, ou seja, ela surgiu 

basicamente como uma atividade informal, uma forma de trabalhar por conta própria, 

iniciar uma nova atividade para complementar o orçamento doméstico, reduzir 

custos, ter seu próprio negócio sendo o empreendedor o seu próprio patrão. 

Esta atividade é uma excelente opção para ter consideráveis ganhos em pouco 

tempo; concluímos então que através de estudos realizados e da análise 

apresentadas a viabilidade do empreendimento torna-se possível e seu retorno, 

devido à profissionalização da atividade, pode ser considerado garantido. 

 

 
3.7 Planejamento Estratégico 
 
“Não basta conhecermos onde queremos chegar (definir o Objetivo e a Meta); é vital 

escolher o caminho (a Estratégia)”. 

Kenishi Omae, consultor da Mckinsey 

 

Definição 
 

Ferramenta da administração, o planejamento estratégico é construído a partir da 

visão empreendedora dos líderes de uma empresa. É o que define a missão 

organizacional e formula as políticas, valores, objetivos e metas, atuais e futuras, 

que poderão orientar a trajetória da organização. Sua função é viabilizar os meios 

para sua integração com as demais funções administrativas. 

Estruturação do planejamento estratégico: 
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A

dcontar, Belém, v. 5, n.1. p. 15-34, junho, 2004 

Podemos dizer que dentre todas as funções administrativas que compõem o 

planejamento estratégico, as seguintes são as mais importantes: 

 

Visão - apresenta o que a instituição quer representar no ambiente que está 

inserida. Fornece um mapa da direção e um critério para medição do êxito. Deve ser 

bastante coerente para criar uma imagem identificável do futuro, ser bastante 

convincente para gerar comprometimento com o desempenho, enfatizar o que pode 

ser e esclarecer o que deve ser. 

 

Missão - reflete a razão de ser da empresa, o que ela é e o que ela faz para 

satisfazer a necessidade do ambiente externo. Deve ser clara e objetiva e facilitar a 

definição das estratégias. 
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Valores - entendimentos e expectativas que descrevem como os profissionais da 

organização se comportam e sobre os quais todas as relações organizacionais estão 

baseadas. 

 

Análise SWOT (Forças, Fraquezas,  Oportunidades e Ameaças) - é uma ferramenta 

de gestão muito utilizada pelas organizações como parte do planejamento 

estratégico dos negócios. Sua idéia central da análise SWOT é avaliar os pontos 

fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da organização e do 

mercado onde ela está atuando. 

 

Objetivos estratégicos - referencial do planejamento estratégico, o que a empresa 

busca atingir. Devem ser escritos de forma que possam ser medidos, comparados e 

avaliados. Os objetivos são os anseios de ordem macro, aqueles que a organização 

define de forma a cumprir sua missão de negócio, em busca de sua visão. Indicam 

intenções gerais da organização e o caminho básico para se chegar ao destino que 

se deseja. 

 

Estratégias e plano de ação - A estratégia trata, basicamente, de decidir o que 

atingir e como se deve fazer para chegar lá. Tendo-se estabelecido as estratégias é 

necessário definir claramente quem será o responsável pela execução de 

determinada ação, como e quando será implementada, qual será o cronograma a 

ser seguido e qual será o custo. 

 

Então um planejamento estratégico de sucesso deve: 

 

Descrever a missão, visão e valores da organização; 

Objetivar novas áreas de negócio potenciais e explorar cada mercado sobre as 

ameaças e oportunidades que surgem, identificando e avaliando alternativas 

estratégicas; 

Entender as prioridades atuais e futuras dos segmentos-alvo de clientes e 

desenvolver um modelo de negócio vantajoso que irá diferenciar a empresa de seus 

competidores de forma lucrativa; 
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Analisar as forças e fraquezas da companhia em relação aos competidores e 

determinar quais elementos da cadeia de valor a empresa deve executar 

internamente ou comprar fora; 

Definir as expectativas de acionistas e estabelecer objetivos claros e alcançáveis 

para o negócio; 

Preparar programas, políticas e planos para implementar a estratégia e ter um 

Planejamento de Cenários e Contingências para poder responder prontamente às 

mudanças no ambiente; 

Estabelecer uma estrutura de organização que dê suporte nos processos de 

decisão, sistemas de controle e de informação e planos de contratação e 

treinamentos; 

Monitorar desempenho; 

Considerações Importantes 

O plano estratégico nada mais é do que uma consolidação de idéias, que por si só 

não produzem resultado algum. É necessário que essas idéias sejam 

implementadas para que a organização obtenha o melhor da estratégia.  

Necessita de constantemente reavaliação e reformulação, pois o processo todo – 

formulação e implementação – não é construído apenas apoiado em questões 

concretas, leva em consideração as mudanças bruscas nos contextos dentro e fora 

da organização,  imprevisíveis, muitas vezes. 

A efetividade prática no alcance dos objetivos organizacionais, está diretamente 

ligada a sua capacidade de movimentar a organização e alinhá-la dentro do que o 

plano estratégico propõe, com a adaptabilidade que esse processo exige. Fazer com 

que todos da empresa entendam os caminhos pelos quais a empresa seguirá para 

alcançar o plano desenvolvido. Como toda função de gestão o planejamento 

estratégico requer dinâmica permanente de planejamento, execução, 

monitoramento, avaliação, ajustes e reajustes. 

 
3.8 Planejamento para Contingências 
 
 
Um plano de contingência, também chamado de planejamento de riscos, plano de 

continuidade de negócios ou plano de recuperação de desastres, tem o objetivo de 
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descrever as medidas a serem tomadas por uma empresa, incluindo a ativação de 

processos manuais, para fazer com que seus processos vitais voltem a funcionar 

plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando 

assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos a corporação, 

como a fuga de acionistas, grandes perdas de receita, sanções governamentais, 

problemas jurídicos para os dirigentes, abordagens maliciosas da imprensa, fuga de 

funcionários para os concorrentes e até mesmo, em casos extremos, o fechamento 

da empresa. Dada a grande importância deste processo seu custo deve estar 

incluído no escopo de novos projetos. Os planos de contingência devem se 

concentrar nos incidentes de maior probabilidade e não nos catastróficos que, 

normalmente, são menos prováveis de acontecer. Paralelamente, determinados 

tipos de falhas com alta probabilidade de ocorrência podem, pelo tipo e duração de 

seus efeitos, não justificar qualquer medida de contingência.  

 

1.1Confecção de um Plano de Contingência  
O plano de contingência deve ser desenvolvido envolvendo todas as áreas sujeitas a 

catástrofes, tanto as de sistema de informática quanto as de negócio e não deve ser 

de exclusiva responsabilidade da área de Tecnologia da Informação da organização. 

Seus itens deverão estar todos documentados e a atualização desta documentação 

deve ser feita sempre que necessário. Testes periódicos no plano também são 

necessários para verificar se o processo continua válido. O detalhamento das 

medidas deve ser apenas o necessário para sua rápida execução, sem excesso de 

informações que podem ser prejudiciais numa situação crítica.  

Os procedimentos mais simples de contingência são: manter backup regular das 

bases de dados, manter um 'site de contingência' sempre atualizado, possuir 

ferramentas seguras para acesso aos dados remotamente para o caso da 

impossibilidade chegar até o prédio da empresa (VPN ou acesso discado, por 

exemplo), ter cópias completas e atualizadas de servidores vitais para o 

funcionamento da empresa (principalmente os que requerem muito tempo para 

reconstituição), manter senhas em local seguro mas de fácil acesso a pessoas 

chaves da empresa no caso de uma emergência.  

Um plano de contingência mais elaborado normalmente tem um custo elevado, pois 

envolve alocação de pessoas, sites alternativos, hardware redundante subutilizado, 
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etc. Normalmente o site alternativo possui recursos menores do que o site de 

produção, visando reduzir custos e atendendo apenas o suficiente para manter os 

serviços vitais da empresa. A partir de uma análise é possível relevar o que é 

realmente importante para a empresa, comparando os custos para se criar a 

contingência de um determinado item e o eventual prejuízo gerado pela falta da 

contingência deste mesmo item.  

Para se criar um plano de contingência mais eficaz, normalmente as grandes 

empresas utilizam as regras abaixo descritas, com algumas variações mínimas:  

Identificar todos os processos de negócio da organização;  

Avaliar os impactos no negócio, ou seja, para cada processo identificado, avaliar 

o impacto que a sua falha representa para a organização, levando em consideração 

também as interdependências entre processos. Como resultado deste trabalho será 

possível identificar todos processos críticos para a sobrevivência da organização;  

Identificar riscos e definir cenários possíveis de falha para cada um dos 

processos críticos, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada falha, 

provável duração dos efeitos, conseqüências resultantes, custos inerentes e os 

limites máximos aceitáveis de permanência da falha sem a ativação da respectiva 

medida de contingência;  

Identificar medidas para cada falha, ou seja, listar as medidas a serem postas em 

prática caso a falha aconteça, incluindo até mesmo o contato com a imprensa;  

Definir ações necessárias para operacionalização das medidas cuja implantação 

dependa da aquisição de recursos físicos e/ou humanos (por exemplo, aquisição de 

gerador e combustível para um sistema de contingência de energia elétrica);  

Estimar custos de cada medida, comparando-os aos custos incorridos no caso da 

contingência não existir;  

Definir forma de monitoramento após a falha;  

Definir critérios de ativação do plano, como tempo máximo aceitável de 

permanência da falha;  

Identificar o responsável pela ativação do plano, normalmente situado em um 

alto nível hierárquico da companhia;  

Identificar os responsáveis em colocar em prática as medidas de contingência 
definidas, tendo cada elemento responsabilidades formalmente definidas e 

nominalmente atribuídas. Deve também existir um substituto nominalmente definido 
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para cada para cada elemento. Todos devem estar familiarizados com o plano 

visando evitar hesitações ou perdas de tempo que possam causas maiores 

problemas em situação de crise. A equipe responsável deverá ter a possibilidade de 

decidir perante situações imprevistas ou inesperadas, devendo estar previamente 

definido o limite desta possibilidade de decisão;  

Definir a forma de reposição do negócio aos moldes habituais, ou seja, quando 

e como sair do estado de contingência e retornar ao seu estado normal de operação, 

assim como quem são os responsáveis por estas ações e como este processo será 

monitorado.  

 
3.9 Estratégias de Crescimento 
 
As empresas fazem suas estratégias de crescimento quando são capazes de fixar 

seus objetivos, metas, políticas internas e também necessitam ser serem geridas por 

profissionais de ampla visão do mercado em que atua seja em níveis locais até 

mesmo mundiais.  

 

A busca pela excelência do desempenho empresarial não é algo que se consegue 

do dia para a noite, porém existe um fator essencial para chegar com maior 

qualidade e agilidade nos objetivos da empresa e este fator é o humano. Não se 

Pode trabalhar com agilidade e qualidade em uma equipe de baixa capacitação e 

liderança fraca, ambos tem de estar em harmonia no desempenho das atividades. 

Segundo CHIAVENATO e CERQUEIRA o estado de excelência é: O estado de 

excelência é aquele em que se alcançam, simultaneamente, eficácia e eficiência. A 

eficácia relaciona-se com resultados e a eficiência com custos. Excelência da 

gestão, portanto, é alcançada quando a gestão é, ao mesmo tempo, eficaz e 

eficiente. Em outras palavras, a liderança gera resultados planejados com custos 

programados. 

A liderança é um agente de transformação, e isto significa envolver questões do 

processo integral que compõe uma organização, isto faz com que se desenvolva um 

sistema formal de gestão de mudanças partindo da liderança e atingindo todas as 

partes integradas e mais importantes da organização e devendo haver adaptações 

durante as mudanças. Com tudo para a empresa obtenha seu crescimento e 



31 

 

importante colocarmos a genialidade de sua equipe, havendo um sistema integrado 

de liderança, onde se falam a mesma linguagem sobre os objetivos, buscando 

através da negociação e do acordo, sua diferenciação para o crescimento. Com 

estes diferencias gerar sua missão e as funções da organização, sendo praticada 

não como uma instituição vocacional mas como um instrumento de geração e 

interpretação a cenários de projeção organizacional. 

 

Toda empresa, seja uma grande multinacional, seja uma empresa iniciante, enfrenta 

o mesmo desafio: como fazer o negócio prosperar, de modo que os lucros cresçam. 

Com muita freqüência, porém, as empresas têm dificuldade em manter o 

crescimento, porque se tornam avessas ao risco, optando pelo aumento incremental 

mais seguro do produto e por melhorias de serviços, em vez de se lançarem em 

projetos mais compensadores, de grande envergadura, porém mais arriscados.  

O crescimento inexpressivo pode ser evitado se entenderem melhor os riscos 

inerentes aos diferentes níveis de inovação, e assim promover o equilíbrio entre a 

inovação de grande porte e de pequeno.  

Uma combinação de fatores pode dificultar a manutenção do crescimento. 

Primeiramente, porque as empresas, via de regra, atuam em mercados saturados e 

de preços competitivos — pressionadas por consumidores que se acham eles 

mesmos espremidos — sendo obrigadas a competir por ganhos incrementais de 

ações com rivais que seguem estratégias semelhantes. Uma resposta a esse 

desafio consiste em explorar novos mercados não saturados com novos modelos de 

negócios, oferecendo a seus clientes uma melhor experiência de consumo.  

Em outros casos, o crescimento decepcionante pode decorrer de barreiras 

organizacionais (como incentivos de curto prazo que subvertem os objetivos de 

longo prazo), culturas avessas ao risco e recursos de inovação de qualidade inferior.  

  

Existem diversos motivos pelos quais as empresas enfatizam cada vez mais as 

inovações de pequeno porte. Há muito estabelecidas, as empresas que adotam 

esse tipo de inovação talvez sofram de “visão de túnel”, isto é, não conseguem 

captar logo no início os sinais de oportunidade emitidos pelo mercado, que são 

aproveitados pela concorrência. 
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Empresas que evitam os projetos de inovação de grande porte acreditam também 

que possíveis retornos virão apenas no futuro distante e a um risco muito alto. 

Contudo, a aversão ao risco impõe custos que precisam ser entendidos e evitados. 

Embora o retorno concreto ocorra apenas no futuro, os mercados acionários o levam 

em conta em suas expectativas de ganhos. Se a imagem que a empresa passa é de 

uma organização atolada em mercados de crescimento moroso, vulnerável a 

tecnologias emergentes e destituída de um histórico convincente que assegure um 

impulso de crescimento futuro, os preços de suas ações serão afetados. 

  

Na verdade, a aversão ao risco pode trazer conseqüências ainda mais limitadoras. É 

mais sadio avaliar adequadamente os riscos e então buscar soluções criativas que 

atenuem a exposição a ele. Os riscos de mercado são muito maiores do que os 

riscos próprios de produtos, porque as incertezas são maiores, há mais 

concorrência, canais e consumidores. Se o mercado for inteiramente desconhecido, 

a empresa nem sequer sabe o que não sabe — e não é fácil saber o que é preciso 

saber. Os riscos de mercado não são apenas menos controláveis do que os riscos 

tecnológicos, eles tendem também a aparecer posteriormente no processo de 

desenvolvimento do produto, e são mais difíceis de solucionar. Uma outra 

complicação é o fato de que uma marca existente não tem significado algum em um 

mercado ‘novo para a empresa’. Não se trata de simples falta de conscientização. 

Uma vez que os possíveis consumidores não têm experiência alguma do produto, 

consideram o novato uma aposta arriscada, portanto precisam de uma persuasão 

especial para experimentá-lo. 

   

O esforço de “imaginação revolucionária” tem como objetivo alterar o equilíbrio a 

favor dos projetos de inovação de crescimento de grande porte dando à empresa 

permissão para se afastar da tirania de sucessos passados. Com isso, a companhia 

pode assumir riscos calculados no momento em que se afasta dos critérios que até 

então regeram os negócios da empresa.  

Atualmente, uma empresa deve selecionar uma estratégia de crescimento que 

resulte em aumento de vendas ou da participação de mercado, se espera que esse 

crescimento possibilite um aumento do valor da empresa. O crescimento pode ser 

atingido de várias maneiras.  O crescimento interno é conseguido por meio do 
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aumento das vendas, da capacidade de produção e da força de trabalho. Algumas 

empresas buscam deliberadamente esse caminho para o crescimento, em vez de 

tomar os rumos alternativos da aquisição de outras empresas. O crescimento interno 

não inclui apenas o crescimento do mesmo negócio, mas também a criação de 

novos negócios, seja em direção horizontal ou vertical.  

Algumas empresas optam pelo crescimento através da aquisição de outras 

organizações. Na integração vertical, envolve o crescimento através da aquisição de 

outras organizações num canal de distribuição. Quando uma organização adquire 

outras companhias que a suprem, ela se engaja na integração inversa. A 

organização que adquire outras empresas que estejam mais próximas dos usuários 

finais do produto (atacadistas, varejistas) está engajada na integração direta. A 

integração vertical é usada para obter maior controle sobre uma linha de negócios e 

aumentar os lucros através de maior eficiência, ou melhor esforço de vendas.  

Na integração horizontal, envolve o crescimento através da aquisição de empresas 

concorrentes numa mesma linha de negócios. É adotada num esforço para 

aumentar seu porte, vendas, lucros e participação potencial no mercado de uma 

organização.  

Na diversificação, envolve o crescimento através da aquisição de empresas em 

outras indústrias ou linhas de negócios. Quando a empresa adquirida tem produção, 

tecnologia, produtos, canais de distribuição e/ou mercados similares aos da empresa 

compradora, a estratégia é chamada de diversificação relacionada ou concentrada. 

Ela é utilizada quando a organização pode adquirir maior eficiência ou impacto no 

mercado através do uso de recursos compartilhados. Quando a empresa adquirida é 

de uma linha de negócios completamente diferente, a estratégia é chamada de 

diversificação não-relacionada ou conglomerada.  

Uma empresa também pode crescer através de fusões e "joint ventures", Na 

fusão, uma companhia se une a outra para formar uma nova organização. Na joint 
venture, uma organização trabalha com outra num projeto específico, muito grande 

para ser controlado somente por ela, tal como alguns elementos do programa 

espacial. 

O pensamento estratégico pode-se enquadrar, como sendo a primeira etapa da 

análise estratégica e está como a primeira de 3 fases da estratégia: Análise 

estratégica; Formulação da estratégia; e Implementação da estratégia. 
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No contexto empresarial é sabida a importância da aplicação de um modelo de 

estratégia empresarial, mas é frequente as empresas limitam-se a produzir e a 

vender bons produtos ou serviços aos seus clientes sem terem uma estratégia pré 

definida. Contudo, mesmo sabendo que é fundamental a consistência da aplicação 

da estratégia, os gestores tendem a só a utilizarem uma gestão estratégica nos 

períodos de pior desempenhos, quando os objectivos não estão a ser alcançados. O 

sucesso não poderá ser alcançado desta forma, pois a estratégia deve ser algo 

consistente e sustentável, definida como o conjunto de acções e decisões da 

empresa, que visam de uma forma racionalizada, proporcionar aos clientes mais 

valor do que o oferecido pela concorrência. 

Certamente, o objetivo de qualquer organização é vender produtos e/ou serviços 

que os consumidores atribuam valor, visto que só assim estarão dispostos a pagar 

para o adquirir. Contudo, não chega proporcionar valor ao cliente, é necessário faze-

lo melhor que a concorrência, a nível do preço, performance, rapidez e/ou serviço, 

senão não se consegue alcançar o nível de rentabilidade exigida pela empresa. 

 
 
3.10 Gerenciamento da Mudança 
 
Gestão da mudança é uma área de estudo em administração que possui o enfoque 

na necessidade de constante adaptação das organizações contemporâneas. Pois, 

são dotadas de paradigmas que fazem parte de sua cultura organizacional, esses 

paradigmas são comuns e regem o comportamento das pessoas, resultando muitas 

vezes no estabelecimento de culturas burocráticas e funcionais, as quais exigem 

uma atitude inovadora e eficiente. A intensidade e a volatilidade das pressões 

internas e externas impõem esses desafios para as empresas, fomentando a 

necessidade real da mudança e assim, a quebra de paradigmas. 

A mudança organizacional pode significar desde uma alteração de posição no 

mercado, mudança na sua função social, modificação no seu direccionamento 

estratégico com possível alteração na sua missão e visão e reavaliação das suas 

práticas nos diferentes níveis de autoridade e responsabilidade.A mudança é tida 

como processo natural ao longo da existência das organizações. Para que um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradigmas�
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processo de mudança tenha sucesso, deve existir liderança, confiança do 

accionistas e tempo. 

 

Etapas de uma de Gestão de Mudança 

Contratação de um líder com o perfil adequado a este tipo de processo. Terá que 

possuir um conjunto de competências, entre as quais destaco, a experiência em 

situações similares e grande capacidade de liderança. 

Definição de objetivos estratégicos, após negociação com os acionistas. 

Envolvimento da organização nos objetivos, devendo o gestor promover a sua 

descentralização. 

Definição da nova missão da empresa. 

Envolvimento de toda a organização na missão. 

Constituir uma equipe/departamento de mudança. 

Contratação de quadros necessários ao processo de mudança. 

Dispensa de quadros não envolvidos no processo. Os colaboradores não envolvidos 

neste tipo de acção, caso permaneçam na organização, poderão ser uma importante 

condicionante no sucesso da mudança. 

Atribuição de poderes a um reduzido número de pessoas. 

Não deverão ser delegadas autoridades. 

Promover rápidas melhorias do desempenho, pois estas motivam as equipes e dão 

credibilidade externa ao projeto. 

Apesar da importância do líder, a organização terá que criar condições, para não 

depender excessivamente deste gestor na atividade corrente. 

 

Segundo John Kotter, existem 8 etapas para um processo de mudança bem 

sucedido: 

Criar um sentido de urgência. – Ajuda os outros a verem a necessidade de mudança 

e a importância de agir de imediato. 

Trabalho de equipe. – Certifique-se que há um grupo forte orientando a mudança, 

com capacidade de liderança, linhas de ação, credibilidade, capacidade de 

comunicação, autoridade, capacidade de análise. 

Desenvolver a visão e a estratégia da mudança. – Esclareça como o futuro será 

diferente do passado, e como se pode fazer que o futuro seja uma realidade. 
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Comunicar para melhorar a compreensão. – Certificar que é possível compreender e 

aceitar a visão e a estratégia. 

Motivar e capacitar aqueles que querem participar. – Remover todas as barreiras 

possíveis, para aqueles que querem ajudar e afastar os que estão contra o 

processo. 

Obter pequenas vitórias. – Produzir alguns sucessos com a maior brevidade 

possível, ainda que não sejam consolidados, mas permitem credibilizar o processo 

da mudança. Começa por ganhar algumas batalhas, para depois vencer a guerra. 

Não desistir. – Ser exigente e mais rápido após os primeiros sucessos. Ser 

implacável com a instituição da mudança passo a passo, obstáculo a obstáculo, até 

a visão se tornar uma realidade. 

Criar uma nova cultura. – Asseguar a aplicação das novas formas de 

comportamento, e certificar que se conseguiu, até se confundirem com a própria 

cultura da organização, na qual se expressa o modo de vida, o sistema de crenças e 

valores e a forma de interação e de relacionamento típicos de determinada 

organização. 

 

 

3.11 Gerenciamento da Mudança 
 
As organizações devem mudar para se manterem atualizadas com as variações 

ocorridas no ambiente ao seu redor.  A vantagem das mudanças é a organização 

poder usar as melhores práticas para maximizar sua eficiência e produtividade, além 

de alcançar ou ultrapassar suas metas organizacionais.  A paralisação ou o 

congelamento da organização provoca o acúmulo de mudanças necessárias, o que 

ocasionará uma crise.  O gerenciamento contínuo das mudanças minimiza os riscos, 

além de permitir que a organização colha benefícios. 

As pessoas resistem às mudanças. Seja devido à inércia ou ao medo do 

desconhecido; as pessoas, em geral, opõem-se ativamente às mudanças ou, pelo 

menos, as realizam lentamente, em um ritmo que consideram administrável. Para 

mudar uma organização, é preciso entender essas forças e canalizá-las para que 

dêem espaço às mudanças, em vez de se oporem a elas. 

http://www.wthreex.com/rup/manuals/intro/im_bp.htm�


37 

 

"Nada é mais difícil do que a introdução de uma nova ordem. O inovador tem como 

inimigos todos aqueles que se saíram bem nas condições antigas, e seus 

defensores são aqueles que podem se sair bem em novas condições”.- Nicolau 

Maquiavel, 1513 d.C. 

De forma bem simplificada, encaramos as forças da mudança como uma fórmula: 

Sofrimento + vontade = mudança 

Essa fórmula parte do princípio de que as mudanças são essencialmente 

impulsionadas pelas emoções. Sofrimento e vontade são as forças que nos impelem 

a efetuar mudanças e a aceitá-las. O sofrimento é o elemento catalisador para iniciar 

a mudança. Enquanto a vontade é a força que nos empurra em direção a uma meta. 

Uma transição bem-sucedida envolve o conhecimento e o domínio do nível 

perceptível de sofrimento e a vontade de obter a uma solução. Isso é o que D. 

Connor chama de gerenciar os problemas e vender as soluções. 

O primeiro identifica e comunica o problema real e o motivo da necessidade de 

mudar. Algumas vezes, encontrar a causa original de um problema pode ser muito 

difícil, mas em última análise, é muito valioso para iniciar a mudança. Em nossa 

experiência, verificamos que a causa original de muitos problemas é o processo, ou 

melhor, a ausência de processo. 

A resposta aos problemas envolve duas atividades - a venda de soluções e o 

planejamento de transições. Não basta descrever a meta ideal. Para definir uma 

solução, você também precisa de um caminho que o conduza do ponto atual até 

essa meta e no qual alguns itens intermediários têm que estar claramente definidos. 

As mudanças não acontecem apenas porque o gerenciamento assim o quer. É 

preciso identificar os agentes de mudança - o conjunto de pessoas que assumirão a 

missão de fazê-la acontecer. 

Os agentes de mudança devem entender o elemento de sofrimento, formular a 

natureza real do problema e informá-la à organização para que ela tome 

conhecimento de sua própria situação. Em seguida, os agentes de mudança 

deverão formular e descrever tanto a meta quanto o caminho para alcançar essa 

meta e, mais uma vez, informá-los às várias áreas da organização. Esse é um 

comunicado complicado. É muito fácil fazer generalizações sobre problemas e 

soluções. "Todos devem ser parte atuante da equipe" é uma generalização sobre 

como as pessoas devem agir. Contudo, não é suficiente para impulsionar uma 
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mudança. Para provocar uma mudança, os agentes - os campeões - devem 

comunicar-se em termos de atividades tangíveis e quantificáveis. Para falar dos 

níveis de abordagem, J. Jellison faz uma analogia com a visão que um piloto de 

avião tem do solo em diversas altitudes: 

A 9000 metros de altitude - possibilidade de: 

Visualizar somente o problema, ou até mesmo os sintomas dos problemas, mas não 

a solução. "O grupo de desenvolvimento não tem conhecimento suficiente da 

tecnologia de objetos”. 

A 6000 metros - solução em nível alto: 

Ainda há poucos elementos concretos para iniciar uma ação. "É preciso melhorar a 

comunicação entre as equipes”. 

A 3000 metros: As ações são específicas, mas não há qualificação de escopo. 

"Crie um modelo de casos de uso para capturar os requisitos funcionais da próxima 

geração do sistema”. 

No solo - solicitações concretas: 

As ações e as medições são comunicadas. Nesse nível, você sabe exatamente o 

que a organização precisa fazer. "O design de cada subsistema conterá de 1 a 3 

diagramas de classe, com umas 7 a 10 classes." 

Naturalmente, o nível correto dependerá de quem receberá a mensagem. O valor 

real de um agente de mudança é poder entender a solução geral e, em seguida, 

articular cada passo usando uma linguagem realista e concentrar-se em uma 

mudança de cada vez. 

Para implementar uma mudança de processo com sucesso, a organização deve: 

Identificar os agentes de mudança nos vários níveis da organização. 

Planejar a mudança em pequenos passos razoáveis e mensuráveis. 

Comunicar as mudanças usando linguagem realista e apropriada ao nível da 

organização. 

 

 
3.12 Avaliação do Meio Ambiente 
 

As atividades humanas, principalmente as industriais, são sistemas potenciais de 

geração de acidentes que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde pública. 
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Logo, seus processos devem ser submetidos a uma Análise de Riscos, na qual as 

possibilidades de acidentes sejam avaliadas em relação à sua probabilidade de 

ocorrência e à magnitude dos danos. A Análise de Riscos envolve a identificação, 

avaliação, gerenciamento e comunicação de riscos ao meio ambiente e à saúde 

pública. Permite antecipar e atuar sobre eventos ambientalmente danosos, de forma 

a planejar ações de controle, montar equipes e a agir em emergências. 

Do ponto de vista legal, a publicação da Resolução Nº 1, de 23/01/86, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que instituiu a necessidade de 

realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento de atividades modificadoras do meio 

ambiente, os estudos de análise de riscos passaram a ser incorporados nesse 

processo, para determinados tipos de empreendimentos, de forma que, além dos 

aspectos relacionados com a poluição crônica, também a prevenção de acidentes 

maiores fosse contemplada no licenciamento. 

Este artigo irá tratar de forma introdutória os aspectos e ferramentas da Gestão 

de Risco, a qual, evidentemente, é imprescindivelmente é parte integrante do 

Sistema de Gestão Ambiental em função da exigência legal e do retorno sócio, 

ambiental e financeiro que gera para o empreendimento. 

 

2. O RISCO 
O Risco é definido como a medida de perda econômica e/ou danos à vida 

humana (neste caso, fatalidades) resultante da combinação entre a frequência de 

ocorrência de um evento indesejável e a magnitude das perdas ou danos 

(consequências). 

O risco está sempre associado à chance de acontecer um evento indesejado, 

assim, deve-se entender que perigo é uma propriedade intrínseca de uma situação, 

ser ou coisa, e não pode ser controlado ou reduzido. Por outro lado, o risco sempre 

pode ser gerenciado, atuando-se na sua freqüência de ocorrência, nas 

consequências ou em ambas. 

 

3. ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS 
De acordo com a EPA -1998, o Estudo de Análise de Riscos (EAR) deve sempre 

envolver as seguintes etapas:  
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• Identificação de Riscos: constitui-se numa atividade voltada para o 
desenvolvimento da estimativa qualitativa ou quantitativa do risco, baseando-se 
na engenharia de avaliação e emtécnicas estruturadas para promover a 
combinação das frequências e consequências de um acidente.  

• Avaliação de Riscos: constitui-se em um processo que utiliza os resultados da 
análise de riscos para a tomada de decisão quanto ao gerenciamento de riscos, 
através da comparação com critérios de tolerabilidade de riscos previamente 
estabelecidos. 

• Gerenciamento de Riscos: é a formulação e implantação de medidas e 
procedimentos técnicos e administrativos, que têm por finalidade prevenir, 
controlar ou reduzir os riscos existentes numa instalação industrial, tendo 
também como objetivo, manter essa instalação operando dentro de requisitos de 
segurança considerados toleráveis. 
Normalmente, o Estudo de Análise de Riscos é aplicado às empresas que 

produzem, operam, armazenam, consomem, geram ou transportam quantidade 

expressiva de substâncias perigosas, especialmente tóxicas e inflamáveis, como 

ocorre nas atividades químicas, farmacêuticas; petróleo, petroquímico, gás, dotadas 

de sistemas de refrigeração (alimentícias, de bebidas, frigoríficos, etc), de produção 

de água tratada, transporte por oleodutos, gasodutos; usinas termelétricas a gás, 

entre outros. Outras instalações que operem com riscos diferenciados, com 

explosivos ou reativos, não são focos destetrabalho e deverão avaliadas caso a 

caso. 

 

4 . CONCLUSÃO 
O sucesso das atividades industriais relacionadas com a química exige a 

existência de um Sistema de Gestão Ambiental eficaz. Dentro deste, a Gestão de 

Riscos é uma exigência legal, para a maioria das atividades, e uma poderosa 

ferramenta, uma vez que permite avaliar, dentro de critérios científicos, a 

probabilidade de ocorrência de não conformidades e a sua magnitude, permitindo 

planejar ações, montar equipes e agir em emergências. 

A metodologia da Análise de Risco constitui na identificação, avaliação da 

frequência e magnitude de prováveis acidentes, de forma a gerenciar os riscos 

ambientais inerentes às atividades do empreendimento. 

 
 
4. Gestão Comercial 
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4.1  Análise de Mercado 
 
A Análise de Mercado apresenta o entendimento do mercado da empresa, seus 

clientes, seus concorrentes e quanto a empresa conhece, em dados e informações, 

o mercado onde atua. A análise do mercado permite ainda se conhecer de perto o 

ambiente onde o produto/serviço se encontra. O mercado está composto pelo 

ambiente onde a empresa e produto se localizam, pela concorrência e pelo perfil do 

consumidor. A definição do mercado leva em conta:  

• Análise da Indústria/Setor  
• Descrição do Segmento de Mercado  
• Análise SWOT do produto/serviço  
• Análise da Concorrência  

1. Análise da Indústria/Setor  

A análise da indústria deve apresentar as informações a respeito do tamanho, 

crescimento e estrutura da indústria/setor em que sua organização está inserida. 

Inicia-se com a coleta de informação do setor ao qual pertence o produto/serviço. 

Essa informação é geralmente discriminada em termos dos objetivos e pode estar 

relacionada com a estrutura da indústria e do setor em termos estatísticos, práticas 

de marketing e o composto de marketing. Essa informação pode ser usada para 

monitorar mudanças no setor e aproveitar as oportunidades decorrentes dessas 

mudanças em nichos específicos.  

2. Descrição do Segmento de Mercado  

Definido o setor em que atua e seu mercado geral, você também quer e precisa 

saber identificar e clarificar quais porções particulares, ou segmentos deste mercado 

são seu alvo. O segmento de mercado é definido a partir das características do 

produto, estilo de vida do consumidor (idade, sexo, renda, profissão, família, 

personalidade etc) e outros fatores que afetam de uma maneira direta o consumo do 

produto, como localização geográfica por exemplo. O mercado-alvo não é aquele 

que você gostaria: é aquele que pode consumir o seu produto. Geralmente, para 

segmentar um mercado é necessário ter um conhecimento mais abrangente, não 

somente qualitativo mas também quantitativo do mesmo. Para uma análise inicial 

procure responder às seguintes questões:  
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• Qual o market-share (participação de mercado) dentre os principais 
concorrentes?  

• Qual o potencial de mercado?  
• O mercado encontra-se bem atendido?  
• Quais as oportunidades para o seu produto/serviço obter uma maior 

participação?  
Um segmento de mercado é um conjunto de clientes que tem necessidades e 

desejos em comum. Ao agrupar clientes semelhantes, você pode satisfazer suas 

necessidades específicas de forma mais eficaz. Quanto mais recursos e opções 

esses clientes demandam, mais razões você tem para dividi-los em grupos. A figura 

6 apresenta uma forma esquemática de como definir o segmento de mercado para 

seu produto/serviço. Para isso, deve-se responder, basicamente, às seguintes 

perguntas:  

• Quem está comprando?  
• O que está comprando?  
• Por que está comprando?  

 

Quem está Comprando? 

Uma boa forma para se determinar quem está comprando seu produto ou serviço, é 

conhecer seus hábitos e como eles vivem. Se seus clientes são outras empresas, 

descubra como eles operam seu negócio. Pense em seus clientes nos seguintes 

termos: 

• Geografia (onde eles moram?). Ex.:  
o País, Região, Estado, Cidade, Bairro etc.  

http://www.planodenegocios.com.br/dinamica_artigo.asp?tipo_tabela=artigo&id=30##�
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o Qual a proximidade de seus vizinhos mais próximos?  
o Qual é a temperatura da região onde vivem no verão?  
o Quanto tempo leva para chegar ao aeroporto?  

 

• Perfil (Como eles são?). Ex.:  
o Pessoas: Idade, Sexo, Tamanho da Família, Educação, Ocupação, 

Renda, Etnia, Nacionalidade, Religião etc.  
o Empresas: Setor, Porte da Empresa, Número de Funcionários, Anos no 

Negócio, Faturamento etc.  
 

• Estilo de Vida (O que eles fazem?). Ex.:  
o Pessoas: Passatempos, Hábitos ao assistir TV, Atividades sociais, 

Afiliação a clubes, Preferências para férias etc.  
o Empresas: Proteção do meio ambiente, Doações a eventos 

beneficentes, Investimento no treinamento dos funcionários, Oferta de benefícios 
aos funcionários, Promoção de funcionários da empresa etc.  

 

• Personalidade (Como eles agem?) Pode-se classificar em cinco os tipos 
básicos de personalidade:  

o Inovadores (5% da população): Correm todos os riscos; Jovens e bem 
educados; Familiarizados com novas idéias e tecnologias; Têm computadores 
portáteis e estão conectados a redes; Informados por fontes externas.  

o Primeiros adeptos (10% da população): Líderes de opinião em suas 
comunidades; Avaliadores cautelosos; Abertos a argumentos bem justificados; 
Respeitados por seus companheiros etc.  

o Maioria inicial (35% da população): Evitam riscos sempre que possível; 
agem de forma deliberada; Não experimentam novos produtos, a não ser que se 
tornem populares etc.  

o Maioria tardia (35% da população): Céticos; Extremamente cautelosos; 
Desapontados com outros produtos; Relutantes com novos produtos, 
Respondem apenas à pressão de amigos etc.  

o Retardatários (15% da população): Esperam até o último momento; 
Esperam até os produtos ficarem desatualizados; Ainda hesitam! Etc.  

O que está comprando?  

Uma descrição de clientes baseada no que eles compram permite que você os veja 

de uma perspectiva com a qual está bastante familiarizada: seus próprios produtos e 

serviços. Depois de criar segmentos de mercado baseados no que seus clientes 

compram você pode abordar as necessidades de cada grupo, modificando os 

seguintes aspectos de seu produto ou serviço.  

• Características  
• Embalagem  
• Preço  
• Opções de entrega  
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As características referem-se a todas as especificações de um produto ou serviço. 

Quando você agrupa os clientes em função das características do produto que eles 

procuram, descobre que os clientes têm muito em comum. Suas semelhanças 

incluem:  

• A freqüência com que usam o produto (pouco, moderadamente, muito)  
• Sua habilidade em usar o produto (novatos, intermediários, especialistas)  
• O que eles fazem com o produto (lazer, educação, negócios)  
• Que tipos de clientes são (consultores, revendedores, usuários)  

A embalagem envolve muito mais do que caixa, o papel ou plástico. A embalagem 

refere-se a tudo o que cerca a oferta de um produto, incluindo:  

• Propaganda do produto (rádio, TV, revistas, cartazes, camisetas)  
• Promoções (vendas nas lojas, cupons, desenhos)  
• Marketing (resenhas em livros, campanhas telefônicas, endosso de 

celebridades)  
• Manutenção do produto (garantias, serviços de atendimento ao cliente, 

centros de serviço)  
Mais uma vez, é comum os segmentos de mercado identificados com base nos 

critérios de embalagem refletirem atributos de clientes semelhantes aos segmentos 

baseados em características do produto: freqüência de uso, nível de sofisticação, 

aplicação do produto e tipo de usuário.  

O preço de um tipo específico de produto ou serviço tende a criar diferentes grupos 

de clientes. Os clientes que são sensíveis ao preço estão em um segmento; os que 

estão dispostos a pagar por um certo nível de qualidade estão em outro. Mas o 

preço não é o único fator financeiro que pode levar a diferentes segmentos de 

mercado. Outros critérios incluem:  

• Financiamento disponível  
• Opções de leasing  
• Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta  
• Acordo de troca  

A distribuição e a entrega determinam como os clientes recebem seu produto ou 

serviço. Nesse caso, os segmentos de mercado baseiam-se em geral em onde os 

clientes compram, por exemplo:  

• Depósitos  
• Centros de desconto  
• Lojas de Departamento  
• Butiques  
• Catálogos  

http://www.planodenegocios.com.br/dinamica_artigo.asp?tipo_tabela=artigo&id=30##�
http://www.planodenegocios.com.br/dinamica_artigo.asp?tipo_tabela=artigo&id=30##�
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• Internet  
Os segmentos de mercado baseados na entrega também podem considerar outros 

critérios, como: disponibilidade total de horário (lojas de conveniência); 

disponibilidade total de local (postos de gasolina); disponibilidade garantida (vídeo 

locadoras); sensibilidade ao horário (floricultura, pizzarias, frutas e vegetais).  

Por que está comprando? 

Quando se trata realmente de satisfazer as necessidades dos clientes a longo prazo, 

você não pode se esquecer de fazer as seguintes perguntas:  

• O que seus clientes estão procurando?  
• O que consideram importante?  
• O que os motiva?  
• Qual é sua percepção das coisas?  
• Como fazem suas escolhas?  

Quando agrupa seus clientes usando as respostas a essas perguntas, você cria 

segmentos de mercado baseados nos benefícios que os clientes estão procurando. 

Como esses segmentos de mercado descrevem seus clientes a partir do ponto de 

vista dos clientes, e não do seu, oferecem melhor oportunidade para que você 

satisfaça as necessidades específicas de um grupo inteiro de clientes. 

3. Análise SWOT do Produto/Serviço  

Avalie os pontos fortes e fracos dos seus principais concorrentes em relação ao seu 

produto/serviço. Dessa maneira, será mais fácil para você tentar tornar os pontos 

fracos deles em oportunidades e melhorar seu produto/serviço de maneira a tentar 

eliminar as ameaças dos concorrentes e os riscos envolvidos. Resumindo, faça uma 

análise SWOT do seu produto/serviço.  

4. Análise da Concorrência 

A concorrência deve ser avaliada em relação a produtos/serviços e à organização 

(nesse caso, sua análise já ocorreu na etapa de planejamento estratégico). De que 

maneira o produto ou serviço pode ser comparado ao do concorrente? De que 

maneira ele está organizado? Ele pode tomar decisões mais rápidas do que você? 

Ele responde rapidamente a mudanças? Tem uma equipe gerencial eficiente? A 
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concorrência é líder ou seguidor no mercado? Eles poderão vir a ser os seus 

concorrentes no futuro? Consulte a seguinte lista de perguntas sobre a concorrência:  

• Produto ou serviço  
o De que maneira é definido um produto ou serviço competitivo?  
o Como ele se parece com o seu e com os outros?  
o De que maneira ele é diferente do seu e dos outros?  
o A concorrência é especialista ou oferece variedade?  
o Quais características do seu produto ou serviço satisfazem seu 

mercado alvo?  
o Quais pontos fracos e fortes da concorrência você pode explorar?  
o Em que estágio tecnológico você se encontra em relação à 

concorrência?  
o Quanto inovador você é? Comparado à concorrência você se ajusta 

rapidamente às mudanças tecnológicas?  
o Que imagem o consumidor associa à concorrência?  

 

• Preço  
o Qual é a estratégia de preço do concorrente?  
o Como é seu preço em relação ao do concorrente?  
o Que margens de lucro o concorrente pratica?  

 

• Praça  
o Onde está localizado o concorrente?  
o Como é sua localização em relação à dele?  
o Ele tem espaço para crescer?  

 

• Promoção  
o De que maneira a concorrência faz a propaganda?  
o Quanto eles gastam em propaganda?  
o Qual a mensagem?  
o A propaganda da concorrência é efetiva?  

 

• Gerenciamento  
o Como é a equipe gerencial do concorrente?  
o Qual é seu conhecimento e sua competência?  
o Que políticas de recrutamento eles utilizam?  
o Eles oferecem treinamento ao seu pessoal?  
o Qual a política de salários?  

 

• Finanças  
o O negócio do concorrente é lucrativo?  
o Qual o faturamento; com que volumes de venda; com que participação 

de mercado?  
o Eles investem em P&D?  
o Qual a estrutura de capital deles? E o fluxo de caixa?  
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Qual o tamanho desse mercado? 

 

A definição de tamanho de mercado se dá através da análise de dados disponíveis 

no mercado, sejam eles exatos, como obtidos em pesquisas, avaliação da renda per 

capta, potencial de compra para o produto ou estimando o total de compra do 

mercado para seu produto ou serviço.  Você deve estimar em unidades, volumes, 

participação de mercado.  Porém é fundamental a colocação do tamanho do 

mercado em valores, pois dessa forma você terá condições de estabelecer metas 

consistentes. 

 
 
 
4.2  Análise de Mercado 
 
Quais os objetivos de uma análise de mercado? 

 

 Considerando o objetivo da contratação e seus requisitos, bem como as 

características do contratante, a equipe de planejamento da contratação deve 

efetivar um levantamento de informações sobre o mercado potencialmente 

fornecedor para a solução pretendida com vistas a: 

• identificar e avaliar os recursos disponíveis no mercado, especialmente no 

mercado local, e as possibilidades de ampliação da competitividade, sem perda de 

economia de escala; 

• levantar os preços correntes do mercado; 

• levantar as condições de aquisição e pagamento usualmente praticadas pelo setor 

privado; 

• levantar os padrões de desempenho e qualidade usualmente adotados no 

mercado; 

• estimar a homogeneidade ou heterogeneidade entre os fornecedores quanto à 

possibilidade de uso do direito de preferência nos casos de empate e/ou para 

inserção de mecanismos de estímulo às micro e pequenas empresas. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-1#Fund97-1�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-1#Fund97-1�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-1#Fund97-1�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-1#Fund97-1�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-2#Fund97-2�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-2#Fund97-2�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-2#Fund97-2�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-3#Fund97-3�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-4#Fund97-4�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-4#Fund97-4�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-5#Fund97-5�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-5#Fund97-5�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-6#Fund97-6�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-6#Fund97-6�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-6#Fund97-6�
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Dentre os vários desafios para realizar análises de mercado para dar suporte às 

contratações públicas estão: Como interagir com fornecedores para melhorar a 

compreensão das possibilidades do mercado? Como interagir com o mercado sem 

perder a isenção? Pode-se fornecer informação sem caracterizar acesso 

privilegiado? Os fornecedores atuais são considerados privilegiados? Há pouca 

orientação disponível sobre como realizar tais análises de mercado. Os fornecedores 

geralmente não têm interesse em gastar tempo e dinheiro para colaborar na análise 

se não tiverem alguma contrapartida em termos de vantagem ou privilégio. 

 

 

As análises de mercado poderão utilizar, entre outras, as seguintes fontes de 

informação: 

• Consultas diretas aos fornecedores (RFP); 

• Consultas a outros entes públicos adquirentes de solução semelhante;  

• Consulta/audiência pública; 

• Consultas Web / publicação do planejamento. 

 

 
 
4.3  Benchmarking 
 
Os Japoneses têm uma palavra chamada “dantotsu” que significa lutar para  

tornar-se o "melhor do melhor", com base num processo de alto aprimoramento que 

consiste em procurar, encontrar e superar os pontos fortes dos concorrentes.  

Esse conceito enraizou-se numa nova abordagem de planejamento estratégico. 

Durante a última década, ele tem produzido resultados impressionantes em 

companhias como a Xerox, a Ford e a IBM e é conhecido como Benchmarking. 

Benchmarking é um processo contínuo de comparação dos produtos, serviços e 

práticas empresariais, entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas 

como líderes. É um processo de pesquisa que permite realizar comparações de 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-7#Fund97-7�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-7#Fund97-7�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-7#Fund97-7�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-7#Fund97-7�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-7#Fund97-7�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-7#Fund97-7�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-7#Fund97-7�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-7#Fund97-7�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-8#Fund97-8�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-9#Fund97-9�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-10#Fund97-10�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contratacao_ti/001.002.050.107.186.html#Fund97-11#Fund97-11�
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processos e práticas "companhia-a-companhia" para identificar o melhor do melhor e 

alcançar um nível de superioridade ou vantagem competitiva. 

Benchmarking é... Benchmarking não é... 

Um processo contínuo Um evento isolado 

Uma investigação que fornece 

informações valiosas 

Uma  investigação que fornece 

respostas simples e "receitas" 

Um processo de aprendizado com outros Cópia, imitação 

Um trabalho intensivo, consumidor de 

tempo, que requer disciplina 

Rápido e fácil 

Uma ferramenta viável a qualquer 

organização e aplicável a qualquer 

processo 

Mais um modismo da administração 

Benchmarking fornece um senso de urgência para melhoria, indicando níveis de 

desempenho atingidos previamente num processo de parceiro do estudo. Um senso 

de competitividade surge à medida que, uma equipe, reconhece oportunidades de 

melhorias além de suas observações diretas, e os membros da equipe tornam-se 

motivados a se empenhar por excelência, inovação e aplicação de pensamento 

inovador a fim de conseguir sua própria melhoria de processo. 

 
 
4.4  Benchmarking 
 
Benchmarking é a busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao 

desempenho superior. É visto como um processo positivo e pró-ativo por meio do 

qual uma empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de 

melhorar como realizar a mesma ou uma função semelhante. O processo de 

comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas é chamado de 

benchmarking, e as cargas usadas são chamadas de benchmark. 

Apesar do seu neologismo, "Benchmarking" é mais do que uma simples combinação 

de palavras - exprime uma filosofia. Este processo não se limita na simples 
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identificação das melhores práticas, mas, principalmente, na sua divulgação através 

das diversas técnicas do Marketing. "Benchmarking é simplesmente o método 

sistemático de procurar os melhores processos, as idéias inovadoras e os 

procedimentos de operação mais eficazes que conduzam a um desempenho 

superior" (Christopher E. Bogan). 

Benchmarking é um processo sistemático e contínuo de avaliação dos produtos, 

serviços e processos de trabalho das organizações que são reconhecidas como 

representantes das melhores práticas com a finalidade de comparar desempenhos e 

identificar oportunidades de melhoria na organização que está realizando (ou 

monitorando) o benchmarking. 

De todas as definições encontradas sobre Benchmarking, destacam-se duas: 

O benchmarking é um dos mais úteis instrumentos de gestão para melhorar o 

desempenho das empresas e conquistar a superioridade em relação à concorrência. 

Baseia-se na aprendizagem das melhores experiências de empresas similares e 

ajuda a explicar todo o processo que envolve uma excelente "performance" 

empresarial. A essência deste instrumento parte do princípio de que nenhuma 

empresa é a melhor em tudo, o que implica reconhecer que existe no mercado quem 

faz melhor do que nós. Habitualmente, um processo de benchmarking arranca 

quando se constata que a empresa está a diminuir a sua rentabilidade. Quando a 

aprendizagem resultante de um processo de benchmarking é aplicada de forma 

correcta facilita a melhoria do desempenho em situações críticas no seio de uma 

empresa.[1] 

ou, ainda, uma definição mais sintética, mas igualmente objectiva: Processo 

contínuo e sistemático que permite a comparação das performances das 

organizações e respectivas funções ou processos face ao que é considerado "o 

melhor nível", visando não apenas a equiparação dos níveis de performance, mas 

também a sua ultrapassagem [2] A curiosidade histórica do termo vem das marcas 

("marks")que os viajantes deixavam nos bancos ("bench") de descanso para indicar 

a que distância estavam de Roma (a referência), a capital de um grande império da 

antiguidade. 

Os princípios do benchmarking 
Sistemático 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Benchmarking#cite_note-0�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benchmarking#cite_note-1�
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O Benchmarking não é um método aleatório de recolher informação, mas trata-se de 

um processo sistemático estruturado etapa a etapa, com o objetivo de avaliar os 

métodos de trabalho no mercado. 

Os outputs deste processo proporcionam às empresas comparar os seus produtos, 

serviços e métodos de trabalho com os das organizações representantes das 

melhores práticas. 

É um processo gerencial permanente, que requer atualização constante da coleta e 

análise cuidadosa daquilo que há de melhor externamente em práticas e 

desempenho para as funções de tomada de decisões e de comunicações em todos 

os níveis da empresa. Um processo que obriga ao teste constante das ações 

internas em relação aos padrões externos das práticas da indústria. 

É um processo de descoberta e de uma experiência de aprendizagem. Exige a 

identificação das melhores práticas e a projeção do desempenho futuro. 

A idéia por trás do benchmarking é de que ninguém é melhor em tudo. Então, 

"copiar" modelos de outras empresas significa "economizar" tempo e trabalho. 

Por definição, as "cópias" nunca serão iguais. Haverá sempre ajustes, adaptação e 

aprimoramentos, o que garante a "evolução" da idéia original. 

Vantagens e desvantagens do Benchmarking 
O Benchmarking é um dos mais úteis instrumentos de gestão para melhorar o 

desempenho das empresas e conquistar a superioridade em relação à concorrência. 

Baseia-se na aprendizagem das melhores experiências de empresas similares e 

ajuda a explicar todo o processo que envolve uma excelente performance 

empresarial . A essência deste instrumento parte do princípio de que nenhuma 

empresa é a melhor em tudo, o que implica reconhecer que existe no mercado quem 

faz melhor do que nós. Habitualmente, um processo de Benchmarking arranca 

quando se constata que a empresa está a diminuir a sua rentabilidade. Quando a 

aprendizagem resultante de um processo de Benchmarking é aplicada de forma 

correcta, facilita a melhoria do desempenho em situações críticas no seio de uma 

empresa. 

Benchmarking é: 

Um processo contínuo; 

Uma procura que fornece informação valiosa; 

Um processo de aprendizagem; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo�
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Um leque de oportunidades; 

Uma análise aos processos; 

Uma ferramenta de gestão, aplicável aos processos da empresa. 

Benchmarking não é: 

Um acto isolado; 

Um livro de receitas; 

Uma cópia ou uma imitação; 

Reinventar o que já foi inventado; 

Uma constatação de factos; 

Uma moda de gestão. 

As vantagens da análise de Benchmarking são, sem dúvida, mais numerosas que as 

desvantagens. Quer as pessoas, quer as empresas, todos gostam de ser como os 

melhores. E o Benchmarking é, precisamente, “espreitar” os melhores para ser como 

eles. Como vantagens pode-se identificar: 

Introduzir novos conceitos de avaliação; 

Melhorar o conhecimento da própria organização; 

Identificar áreas que devem ser objecto de melhorias; 

Estabelecer objectivos viáveis e realistas; 

Criar critério de prioridade no planeamento; 

Favorecer um melhor conhecimento dos concorrentes e do nível competitivo do 

mercado; 

Aprender com os melhores. 

No entanto, deve-se ter em conta que: 

Existem inúmeras empresas que negam ou distorcem os dados, apesar do Código 

de Conduta que se comprometem a respeitar, precisamente devido ao fato de que 

não querem que outras atinjam os patamares de excelência financeira, operacional, 

logística, social, ambiental, etc., porque, se os atingirem, terão mais um concorrente 

no mercado a concorrer com as mesmas “armas”; 

Por outro lado, existem empresas que invejam os indicadores de outras com 

dimensão diferente, ou que actuam num mercado que não é o mesmo, comparando 

o que não é comparável. Por vezes é errado e prejudicial para a própria empresa. 

Tipos de Benchmarking 
Benchmarking competitivo 
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Caracteriza-se por ter como alvo específico as práticas dos concorrentes. Na prática, 

é o menos usual uma vez que é quase impossível que as empresas se prestem a 

facilitar dados que estão ligados diretamente com a sua atividade à concorrência. 

Por isso muitas vezes é necessário contratar uma consultora externa para obter 

informações sobre o Benchmarking Competitivo. Além disso, tem como ojetivo 

atividades similares em diferentes locais, departamentos, unidades operacionais, 

país, etc. 

Benchmarking interno 
A procura pelas melhores práticas ocorre dentro da própria organização em 

unidades diferentes (outros departamentos, sedes, etc.). Tem como vantagens a 

facilidade para se obter parcerias, custos mais baixos e a valorização pessoal 

interna. A grande desvantagem é que as práticas estarão sempre impregnadas com 

os mesmos paradigmas. Este é o tipo mais utilizado. 

Benchmarking genérico 
Ocorre quando o Benchmarking é baseado num processo que atravessa várias 

funções da organização e pode ser encontrado na maioria das empresas do mesmo 

porte, como por exemplo, o processo desde a entrada de um pedido até a entrega 

do produto ao cliente. É neste tipo de Benchmarking que encontramos a maioria dos 

exemplos práticos e onde as empresas estão mais dispostas a colaborar e a ser 

mais verdadeiras. 

Benchmarking funcional 
Baseado numa função específica, que pode existir ou não na própria organização e 

serve para trocarmos informações acerca de uma atividade bem definida como, por 

exemplo, a distribuição, o faturamento ou embalagem. Alguns autores vinculam o 

conceito de benchmarking funcional ao benchmarking genérico, pela possibilidade 

dos mesmos serem utilizados sem se levar em consideração a concorrência direta 

da organização que aprende ou patrocina o estudo e a organização "investigada". 

Conceito 
Benchmarking é uma técnica que consiste em acompanhar processos de 

organizações concorrentes ou não, que sejam reconhecidas como representantes 

das melhores práticas administrativas. É um processo de pesquisa, contínuo e 

sistemático, para avaliar produtos, serviços e métodos de trabalho, com o propósito 

de melhoramento organizacional, procurando a superioridade competitiva. 
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Isto é, o benchmarking consiste na procura de melhores práticas de administração, 

como forma de ganhar vantagens competitivas. Faz uso de pontos de referências 

que funcionam em vez de criar algo novo. 

O Benchmarking é uma das mais antigas ferramentas de gestão. O seu propósito é 

estimular e facilitar as mudanças organizacionais e a melhoria de desempenho das 

organizações através de um processo de aprendizagem. Isto é feito de duas 

maneiras: 

1 – Identificando resultados excelentes, geralmente mensurados através de métricas 

ou indicadores. Tais resultados servem de estímulo para os esforços de melhoria e 

dão uma garantia que, através de esforços inteligentes, tais resultados poderão ser 

igualados. 

2 – Identificando as chamadas melhores práticas que, geralmente com alguma 

adaptação à cultura e às peculiaridades da organização, podem servir de referência 

para uma mudança que leve a melhores resultados. 

O objetivo principal de se fazer benchmarking é implementar mudanças que levem a 

melhorias significativas nos produtos e processos da organização e, 

consequentemente, nos seus resultados. Qualquer organização, pública ou privada, 

com ou sem fins lucrativos, de qualquer setor ou porte, pode utilizar o Benchmarking 

para entender e melhorar os seus processos [2]. 

O benchmarking é uma das formas mais eficazes de se estabelecer metas e tem um 

efeito motivacional grande junto às equipes. 

 
 
4.5  Pesquisas com Clientes 
 
Pesquisa de Satisfação de Clientes é uma das mais importantes ferramentas de 

Gestão Empresarial. 

 

O objetivo da Pesquisa de Satisfação de Clientes é mensurar o que os clientes 

estão pensando, sentindo e fazendo sobre os processos, produtos e serviços da 

organização – empresa ou área. 

 

O resultado final da Pesquisa de Satisfação de Clientes deve apresentar as 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Melhores_pr%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1�
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informações necessárias para a identificação de oportunidades de melhoria e para a 

elaboração de um plano de ações, se necessário. 

Exemplo de questionário de pesquisa com clientes:  
 

 

1.Qual seu nível geral de satisfação com a Empresa? 

 Percentual : 

 

  Muito Satisfeito4 40%   

 Satisfeito3 30%   

Indiferente2 20%  

 Insatisfeito1 10%  

 Muito Insatisfeito0 0%  

 

Total de participantes: 10 

 

2.  Qual a principal razão pela nota atribuída a seu nível geral de satisfação? 

   

 
 3.  Qual a principal ação corretiva que faria você nos dar a nota "Muito Satisfeito"? 

    

 4.  Confiabilidade 

  
Muito 

Satisfeito 
Satisfeito Indiferente Insatisfeito 

Muito 

Insatisfeito 

Total de 

respostas 

Quando algo é 

prometido em um 

certo tempo é 

cumprido. 

10% (1) 60% (6) 10% (1) 20% (2) 0% (0) 10 

Quando há algum 

problema com a 
0% (0) 60% (6) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10 

http://equestiona.com/cliente/ResultsText.aspx?ItemID=29365&ItemNumber=3&SurveyID=1567&Type=Text&ItemTypeID=6&DisplayHeader=�
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empresa, ela é 

solidária e o deixa 

seguro. 

Tem 

confiabilidade. 
0% (0) 60% (6) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10 

Fornece o serviço 

no tempo 

prometido. 

0% (0) 60% (6) 10% (1) 0% (0) 30% (3) 10 

Total de participantes  10 
 

  

 
5.  Empatia 

 

 Muito 

Satisfeito 

Indiferente Muito 

Insatisfeito 

Total de 

respostas 

 

Atenção 

individual 

20% (2)  

 

50% (5) 30% (3) 10  

Empregados 

dão a você 

atenção 

pessoal 

40% (4) 30% (3) 30% (3) 10  

Empregados 

sabem das 

suas 

necessidades 

70% (7) 10% (1) (2) 10 10  

 

Total de participantes10  

 

 6.  Presteza 

 Muito 

Satisfeito 

Satisfeito Indiferente   

Insatisfeito 

Muito 

Insatisfeito 

Total de 

respostas  
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Informa 

exatamente 

quando os 

serviços 

serão 

executados 

. 10% (1) 50% (5) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10  

 

Recebe 

serviço 

imediato 

0% (0)  60% (6) 20% (2) 0% (0) 20% (2) 10 

Empregados 

estão 

sempre 

dispostos a 

ajudar os 

clientes 

0% (0)  60% (6) 20% (2) 0% (0) 20% (2) 10 

 

Total de participantes: 10  

 7.  Segurança: 

 Muito 

Satisfeito 

Satisfeito Indiferente   

Insatisfeito 

Muito 

Insatisfeito 

 

Total de 

respostas  

 

Empregados 

são 

confiáveis.  

0% (0) 70% (7) 20% (2) 10% (1)  0%  10 

Empregados 

são 

confiáveis.  

0% (0) 70% (7) 20% (2) 10% (1) 

0% 

(0) 10 10 

Empregados 

são 

confiáveis.  

0% (0) 70% (7) 20% (2) 10% (1) 0% (0) 10 
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Total de participantes10  

 

 8.  Aspectos Tangíveis 

   Muito 

Satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito Muito 

Insatisfeito 

Total de 

respostas  

 

Equipamentos 

modernos 

0% (0)  40% (4) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 10 

Instalações 

físicas são 

visualmente 

atrativas. 

 

20% (2 50% (5) 20% (2) 0% (0) 10% (1) 10 

(Os 

empregados 

são bem-

vestidos e 

asseados.) 

 

10% (1 40% (4) 20% (2) 0% (0) 30% (3) 10 

 

Total de participantes  10  

 9.  Qual a probabilidade de você continuar a comprar nossos produtos e serviços? 

De1 á 10. 

Total de participantes 10  

 10.  Qual a probabilidade de você nos indicar para um amigo? 

 De 1 a 10. 

Total de participantes 10. 

 11.  Por favor, justifique a sua resposta com relação a probabilidade de nos indicar 

para um amigo. 

Total de participantes0  

12. Cargo. 

30 

 



59 

 

Menos de 1 ano --- 0 

0%  

Entre 1 e 2 anos---  4 

40%  

Entre 3 e 4 anos--  2 

20%  

Mais que 5 anos -- 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tempo de relacionamento:  

  

 
 

 

 

 Presidente 

 
3 

 
 

Diretor / Superintendente  1 10% 

 
 

Gerente  4 40% 

 
 

Coordenador / Supervisor  1 10% 

 
 

Especialista / Técnico / 

Analista  
1 10% 

 

Total participantes: 
10 
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4.5  CRM 
 

CRM (Customer Relationship Management) é uma expressão em inglês que pode 

ser traduzida para a língua portuguesa como Gestão de Relacionamento com o 

Cliente. 

 

CRM é um sistema integrado de gestão da interação com o cliente, constituído por 

um conjunto de procedimentos e de processos organizados e integrados a BPM 

(Business Process Management, ou modelo de gestão de negócios). Alguns 

softwares, que auxiliam e apóiam essa gestão, são comumente classificados e 

denominados como sistemas de CRM. Seu objetivo principal é auxiliar as 

organizações a conquistar possíveis clientes e a fidelizar os atuais, sempre tendo em 

mente alcançar a satisfação total, por intermédio do entendimento das suas 

necessidades e expectativas, formando uma visão de 360 graus dos ambientes de 

marketing. O CRM abrange três grandes áreas: automatização da gestão de 

marketing; automatização da gestão comercial, dos canais e da força de vendas; e 

gestão dos serviços ao cliente. 

 

O CRM é uma estratégia que permite à empresa como um todo ter uma visão única 

do cliente. A partir daí, poderá explorar melhor as oportunidades de negócio. Para 

isso, aproveita todas as interações que o cliente tem com a corporação para captar 

dados e transformá-los em informações que possam ser disseminadas pela 

organização. Dessa forma, todos os departamentos, entre eles call center, vendas, 

marketing, diretoria etc, podem ter acesso às mesmas informações sobre o cliente: 

quem é ele, quais são os seus gostos e preferências, quantas vezes ligou, 

reclamações que fez, sugestões que deu, quanto traz de valor para a empresa, entre 

outras. 

 

A gestão do relacionamento com o cliente permite o registro em tempo real de todos 

os contatos realizados por ele com a companhia, de forma centralizada. Esses 

registros independem do canal de comunicação usado (voz, fax, e-mail, chat, SMS, 

MMS, entre outros) e servem para reunir informações úteis e catalogáveis. Qualquer 

informação relevante para as tomadas de decisões pode ser registrada e analisada 
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periodicamente, para que sejam produzidos relatórios gerenciais dos mais diversos 

interesses. 

 

O CRM envolve pessoas, processos e tecnologia. Permite a criação de uma 

sistemática específica para adquirir mais conhecimento sobre o cliente ao longo de 

toda a sua vida, não apenas no momento em que realiza uma transação comercial 

com a empresa. O conceito ampara-se nos grandes papas do Marketing. 

 

Atualmente, um bom número de corporações já conhece seus clientes com essa 

profundidade. E por que isso é importante? Estudos feitos no mercado norte-

americano concluíram que, em um prazo de cinco anos, uma companhia perde 

metade dos seus clientes e gasta cinco vezes mais na conquista de um novo 

consumidor do que na retenção do antigo. Outro dado interessante é que um 

comprador satisfeito comenta sua compra com cinco pessoas, enquanto que um 

insatisfeito queixa-se da empresa com nove. Por esses motivos, os princípios 

básicos do CRM sustentam a necessidade de saber identificar, diferenciar (por seu 

valor e necessidades) e interagir com o cliente, para estabelecer uma relação de 

aprendizado contínuo e para oferecer um atendimento personalizado e satisfatório 

tanto para o consumidor, quanto para a empresa. 

 

Todas as informações relativas a esse relacionamento com o cliente precisam ser 

compiladas ou recuperadas no momento em que o contato ocorre. Assim, quando o 

cliente liga é imediatamente reconhecido e a empresa pode aproveitar esse 

momento para obter mais informações e também para oferecer novos produtos e 

serviços. Para isso, é preciso fazer uso intensivo da tecnologia da informação. Mas 

não apenas isso. Também é necessário mudar a cultura da organização, com o 

treinamento dos funcionários. Implementar tecnologias de CRM sem fazer o 

redesenho dos processos internos da empresa e sem criar um modelo de 

relacionamento e de atendimento ao cliente poderá ser apenas um projeto de 

informatização do call center ou da área de vendas, o que não conduzirá aos 

resultados esperados pela organização. 
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4.6  CRM 
 
O CRM ou (Customer Relationship Management) é um termo usado para o 

gerenciamento do relacionamento com o cliente ou ainda um sistema integrado de 

gestão com foco no cliente, que reune vários processos\tarefas de uma forma 

organizada e integrada. 

  

Como conceito: CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e 

antecipação das necessidades e potenciais de uma empresa. (Fonte: Gartner 

Group) 

 

Para auxiliar estas tarefas e rotinas automatizadas é necessário um software, 

geralmente chamado de sistema de CRM. Não que uma empresa não possa pensar 

em gestão comercial CRM sem ter um software. 

 

Um dos objetivos do “CRM”, é fidelizar clientes, embora este seja um termo confuso, 

pois leva a imaginar que você ganha um cartão com seu nome e alguns descontos 

ou milhas simplesmente... a fidelização vai muito além disso, como já comentei em 

um outro artigo, é buscar a satisfação total do cliente, antever necessidades e 

desejos, ser tratado com dignidade e respeito oferecendo produtos adequados ao 

cliente. 
 

Isso é feito através do entendimento das necessidades e expectativas do cliente, 

baseado lógicamente nas informações colhidas. 

 

CRM é principalmente cultura, sim, você leu cultura, pois de nada adianta um ótimo 

sistema se não existe uma cultura na empresa voltada para atender o cliente e obter 

informações úteis. 

 

No geral o CRM abrange três áreas: automação de gestão do marketing , gestão 

comercial e a gestão de serviços\produtos ao cliente. 

Essas tarefas e processos, que alimentam o sistema resultam no banco de dados de 
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informações, se utilizadas de forma adequada podem ser consultadas a qualquer 

hora e por qualquer departamento para uma tomada de decisão. 

 

Todas as atividades com o cliente devem ser registradas de uma forma padronizada, 

independente da forma de contato como: email, orçamento, twitter, orkut, contatos 

telefônicos e outras atividades ou informações sobre o cliente. Isso tudo depois é 

analisado e se torna fonte para relatórios gerenciais. 

 

Podemos dividir o CRM em três partes ou tipos: 

 

A parte operacional; que visa os canais de relacionamento, mas exatamente a 

criação de canais de vendas.  

A parte analítica; como o nome já diz é a análise dos dados e informações, de forma 

que os dados gerem um conhecimento voltado a criar negócios, a parte de 

inteligência do processo.  

Tem como objetivo identificar as necessidades dos clientes através do 

acompanhamento de seus hábitos.  

Por último a parte colaborativa; onde o foco é a obtenção do valor do cliente, 

fundamentada em conhecimento e interação com o cliente. 

Alguns autores citam o CRM também como uma estratégia de negócio, muito 

apoiado nos sistemas de informação. 

 

Existe um desafio grande em conseguir fazer a integração entre os sistemas de 

CRM e os sistemas atuais de uma empresa, reunindo todas as informações obtidas 

nos mais diversos canais de vendas, agrupando tudo isso em uma base de dados 

única e deixando disponível para todos os departamentos da empresa, lembrando 

sempre que o foco principal é o cliente. Alguns clientes que conheço utilizam o CRM 

diretamente com a ferramenta de BI (Inteligência de negócios) para ter uma análise 

melhor das informações. 
 

 

Ao adotar a estratégia de CRM a empresa interage com todos os clientes, conhece 

os seus hábitos, criando eventos, promoções e campanhas direcionadas, torna o 
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atendimento mais personalizado e consegue a fidelização do cliente. 

 

Uma empresa consegue identificar clientes potencias e estabelecer um 

estreitamento no relacionamento possibilitando que o mesmo passe a ser cliente 

efetivo. Contudo, para isto é preciso ter uma visão única do cliente com seus dados 

históricos, contatos e transações. 

 

CRM mantém seus clientes, aumenta seu faturamento, cria novos clientes e torna 

sua empresa referência no mercado. 

 
 
4.7  Gestão de Portfólio 
 
A gestão de portfólio é um tema que tem crescido bastante nos últimos anos. Esse 

crescimento pode ser relacionado com vários fatores. Dentre eles estão a busca 

pelos melhores projetos tanto em termos financeiros quanto estratégicos, e a 

necessidade de se alcançar os melhores resultados com o mínimo de recursos.  

A gestão de portfólio é um tema tratado tanto pela gestão de projetos quanto pela 

gestão de desenvolvimento de produtos. Existem grandes semelhanças entre o foco 

dados pelas duas áreas, uma vez que o desenvolvimento de produtos é 

normalmente gerenciamento por projetos. No entanto a gestão de portfólio pela 

abordagem da gestão de projetos pode ser considerada um pouco mais ampla, pois 

considera o gerenciamento de todos os tipos de projetos desenvolvidos dentro de 

uma empresa. Diferentemente da gestão de portfólio no processo de 

desenvolvimento de produtos que busca tratar apenas dos projetos dos produtos.  

A gestão de portfólio de projetos de produtos consiste em um processo de decisão 

realizado no inicio do processo de desenvolvimento de produtos onde é selecionado 

o conjunto de projetos de produtos que melhor atende aos requisitos e necessidades 

definidos pela empresa. Esses são os projetos que serão desenvolvidos e 

produzirão os produtos comercializados futuramente pela empresa.  

O processo de gestão de portfólio não possui um modelo padrão, pois cada empresa 

possui características que o tornam particular em cada uma. No entanto os objetivos 

que o processo deve atingir a fim de alcançar resultados satisfatórios podem ser 
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resumidos em 4: alinhar o portfólio com a estratégia da empresa, maximizar o valor 

do portfólio, balancear o portfólio e alocação dos recursos disponíveis.  

A gestão de portfólio usa de vários métodos para alcançar os seus objetivos. Dentre 

eles estão métodos de avaliação financeira de projetos, gráficos de bolhas, modelos 

de notas, avaliação de recursos, etc. Um fato notado pelos estudiosos da área é que 

cada método é mais apropriado para um determinado objetivo. Assim dependendo 

das necessidades da empresa um método pode se tornar mais atrativo do que outro.  

Um dos autores mais conhecido sobre gestão de portfólio em desenvolvimento de 

produtos é Robert G. Cooper. Ele possui uma extensa literatura publicada no tema.  

Outros autores provenientes da gestão de projetos com boas publicações no 

assunto são Harvey A. Levine, James S. Pennypacker e Lowell D. Dye.  

Ferramentas utilizadas na gestão de portfólio 

Valor Comercial Esperado (VCE) 

Este método busca maximizar o valor do portfólio considerando restrições 

financeiras, e introduz a noção de riscos e probabilidades. Ele determina o valor 

comercial de cada projeto para a empresa.  

O cálculo do VCE é baseado em uma árvore de decisão que aborda o valor presente 

líquido do projeto, as probalidades de sucesso técnico e comercial, e também os 

custos de comercialização e desenvolvimento.  

 
Figura 2 - Cálculo do VCE  

Modelos de Notas 
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O modelo de notas pontua os projetos em utilizando critérios pré-definidos. Alguns 

dos critérios tipicamente usados são:  

• Alinhamento com a estratégia.  

• Vantagem associada ao produto  

• Demanda de mercado  

• Capacidade de fornecer competências essenciais  

• Facilidade técnica  

• Retorno x risco  

A pontuação de cada projeto serve como base para a classificação. Nota-se que os 

critérios podem ser ponderados, permitindo um direcionamento dos projetos para um 

fator de maior interesse.  

 
 
5.  Gestão de Custos 
 
5.1 Análise de Valor 
 
As constantes mudanças ocorridas no mundo corporativo e a rapidez com que elas 

acontecem tem levado as empresas a uma busca incessante da melhoria de sua 

competitividade, como fator de sobrevivência no mercado. Como principais objetivos, 

as empresas estão buscando promover a eficácia da gestão da qualidade dos seus 

empreendimentos e a otimização da aplicação de seus recursos. 

 

 

2 – Um breve histórico da Engenharia e Análise do Valor 
A Engenharia e Análise do Valor surgiu na General Eletric (GE) na Segunda Guerra 

Mundial, quando o engenheiro Lawrence D. Miles aplicou seus conceitos baseados 

em observações ocorridas durante a guerra. Ele verificou que muitas mudanças 

ocorridas nos projetos originais resultaram em menores custos, melhorias na 

qualidade e no desempenho dos produtos. A escassez de materiais estratégicos 

forçou a adoção de materiais e processos alternativos para o desempenho das 

funções requeridas. 
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Seus conceitos mudaram o foco no processo de redução de custos, passando a ser 

analisadas as funções e não os componentes ou materiais. Tal aplicação resultavam 

em melhoria da qualidade, de desempenho e de satisfação do cliente. 

 

 

3 – A aplicação da Engenharia de Análise do Valor 
A Engenharia e Análise do Valor deve ser aplicada visando a redução dos custos e a 

melhoria da qualidade, aumentando o valor agregado para o usuário, podendo ser 

aplicada tanto em produtos quanto em processos de manufatura, procedimentos 

administrativos e projetos de construção, sendo aplicada basicamente do mesmo 

modo para cada tipo de estudo. Porém, há algumas diferenças na maneira como 

preparar os vários tipos de estudos e de como algumas técnicas são aplicadas. 

A Engenharia e Análise de Valor é um projeto de curta duração, que pode 

proporcionar também o melhoramento da comunicação e da relação entre os 

departamentos da empresa, o melhoramento do espírito de equipe e a criação do 

hábito do questionamento para promover o melhoramento contínuo. 

É um processo organizado que possibilita a melhoria do gerenciamento dos 

investimentos e vem sendo utilizado por empresas e órgãos governamentais. 

"A Engenharia e Análise do Valor é a aplicação sistemática, consciente, de um 

conjunto de técnicas que identificam funções necessárias, estabelecem valores para 

as mesmas e desenvolvem alternativas para desempenhá-las ao mínimo custo." ( 

Heller, 1971 ). 

A implantação da Engenharia e Análise do Valor é feita por uma equipe 

multidisciplinar coordenada por um especialista na área, sendo necessária a 

participação ativa de todos os colaboradores. 

Nos estudos de Engenharia e Análise do Valor, a equipe realiza uma segunda visão 

do projeto sob a ótica da análise das funções, afim de melhorar a situação atual. 

Esses estudos podem ser feitos em projetos antes de recursos significativos terem 

sidos gastos, objetivando minimizar o custo de mudanças. 

 

A utilização correta dos métodos de análise das funções e a seqüência dos passos 

organizados no plano de trabalho são essenciais para a aplicação da Engenharia e 
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Análise do Valor. Esses fatores a diferenciam de outras metodologias analíticas ou 

de solução de problemas. 

A seqüência metodológica é composta das seguintes fases: 

1.Fase preparatória – definição do objeto a ser analisado, composição do grupo de 

trabalho, determinação do objetivo percentual de redução de custo, prazo e 

planejamento as atividades. 

2.Fase informativa – obtenção das informações sobre o objeto de análise, dos 

custos e descrição e classificação das funções. 

3.Fase analítica – relação das funções e custos, determinação das funções críticas e 

formulação do verdadeiro problema. 

4.Fase criativa – obtenção, selecionamento e agrupamento de idéias. 

5.Fase de julgamento – avaliação das alternativas propostas, viabilização técnica e 

econômica e decisão. 

 

6.Fase de planejamento, execução e acompanhamento – apresentação da proposta, 

planejamento da implantação, padronização e acompanhamento de resultados. 

Nestas fases inúmeras ferramentas são indicadas para a obtenção dos resultados 

específicos de cada passo. Dentre elas podemos citar a análise das viabilidades ( 6 

V's ), análise ABC, GUT, DEI, cronograma de trabalho, gráfico de Pareto, diagrama 

de causa e efeito, brainstorming, brainwriting, FIRE, REI e folha de verificação. 

O objetivo de qualquer Engenharia e Análise do Valor é melhorar o valor do que está 

sendo estudado. É muito freqüente nos depararmos com decisões baseadas em 

apenas um critério, como o custo ou a qualidade. Essa abordagem não proporciona 

uma solução otimizada, já que um produto pode ter uma excelente qualidade e não 

possuir um preço acessível ou pode ser muito barato e não satisfazer às 

necessidades dos clientes. 

Portanto o que se almeja é a maximização da relação entre desempenho (qualidade) 

e custo, que é por definição, o conceito de Valor. 

Um programa de Engenharia e Análise do Valor é uma seqüência de ações que leva 

a um contínuo melhoramento de desempenho e portanto não tem fim. Portanto, para 

que um programa e melhoramento contínuo de desempenho tenha sucesso, deve 

contemplar os quatro critérios a seguir (Rummler e Brache 1994): 
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- estabelecer uma infra-estrutura, que possa ser sustentada sem mecanismos 

especiais; 

- ser dirigido ao mercado. Deve iniciar com um conjunto de metas e incluir um 

mecanismo de adequação ao longo do tempo; 

- envolver ações em vários níveis da empresa; 

- ser conduzido pelo envolvimento ativo da direção. 

A prática da Engenharia e Análise do Valor é um dos meios que a empresa pode 

utilizar para atingir seus objetivos. A multidisciplinaridade choca-se com a estrutura 

hierárquica tradicional das empresas. A necessidade de uma atuação e de um 

suporte permanente ao nível de ações de aperfeiçoamento faz necessária a 

presença de um coordenador para gerenciar a metodologia. 

O gerenciamento da Engenharia e Análise do Valor favorece o encadeamento do 

conjunto, e o trabalho de grupo é uma verdadeira ação de treinamento. O nível de 

qualidade e a pertinência das soluções obtidas para o problema tratado tornam 

autêntica a capacidade dos participantes. As economias obtidas com o projeto 

ultrapassam os custos envolvidos com o treinamento, mas a verdadeira finalidade é 

a implantação do processo e a mudança da maneira de pensar e agir. 

Para que a implantação da aplicação da Engenharia e Análise do Valor tenha 

consistência e seja duradoura, deve ser pensada de uma forma que ligue a 

estratégia ao desempenho e ao próprio objetivo da empresa. 

O paradigma clássico que consiste na procura contínua da redução de custos ou de 

vantagens monetária de curto prazo está se alterando. As empresas estão 

melhorando a imagem dos produtos, dos serviços e dela própria, trazendo ganhos 

futuros. 

A Engenharia e Análise do Valor já vem sendo aplicada nos Estados Unidos desde a 

década de 70, através de lei específica, quando o governo incorporou a metodologia 

aos procedimentos tecnocráticos de análise de projetos públicos de infra-estrutura. 

Esta medida tem proporcionado uma economia expressiva para os investimentos 

públicos americanos. 

No Brasil a PETROBRÁS obteve resultados expressivos com o emprego da 

Engenharia e Análise do Valor e em virtude disso criou o Programa de Otimização 

de Investimentos – PROTIN. Em 1999 o governo federal brasileiro criou o projeto de 

Engenharia e Análise do Valor em Empreendimentos de Transportes. 
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O estado de Minas Gerais, logo depois, incorporou a aplicação da Engenharia e 

Análise do Valor no Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – 

PMQP-H. O objetivo do programa mineiro é aplicar a metodologia de Engenharia e 

Análise do Valor nos setores rodoviário, de habitação, saneamento, equipamentos 

urbanos, ninas e energia, meio ambiente e transporte em geral. Em 2003 o governo 

editou a portaria 1.716 de 07/03/03 onde determina a aplicação da Engenharia e 

Análise do Valor em todos os projetos acima de dez milhões de reais. 

 
4 – Conclusões 
Engenharia e Análise do Valor é um método organizado que determina as funções 

essenciais de um projeto ou sistema, identificando nos projetos aqueles 

componentes que adicionam custos desnecessários ou desproporcionais, com o 

objetivo de reduzi-los ou mesmo suprimi-los, sem, contudo, prejudicar a qualidade, 

confiabilidade, segurança e/ou vida útil do projeto analisado. O objetivo final da 

Engenharia e Análise do Valor é estabelecer um equilíbrio de rendimento, qualidade 

e funcionalidade do projeto, ao mais baixo custo. 

A sua aplicação já é largamente utilizada em vários países e vem sendo apoiada por 

instituições públicas e privadas como forma de otimizar a aplicação de recursos em 

seus empreendimentos. 

Nas empresas, é importante que os conceitos dessa metodologia sejam transmitidos 

em todos os níveis, abrangendo a totalidade dos funcionários, pois possibilita a 

comunicação entre áreas diferentes. 

 

"Para ter sucesso, o programa de Engenharia e Análise do Valor deve tornar-se 

parte da cultura da empresa, não um culto." (Mudge, 1989). 

 
 
5.2 Gestão Baseada em Atividade 
 
O ABM (do inglês Activity Based Management) ou Gestão baseada em custeio por 
atividade é o modelo de gestão que utiliza o Custeio por Atividade (ABC – Activity 

Based Costing) para gerenciar a organização e a produção. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o�
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Já o ABC é um método de rastrear os custos de um negócio ou departamento para 

as atividades realizadas e de verificar como estas atividades estão relacionadas para 

a geração de receitas e consumo dos recursos. 

O ABC avalia o valor que cada atividade agrega para a performance do negócio ou 

departamento. 

Enquanto o ABC é o processo técnico para levantamento das atividades, 

rastreamento dos custos para as atividades e condução dessas atividades para os 

produtos e clientes, o ABM é um processo que utiliza as informações geradas pelo 

ABC para gerenciar uma empresa ou um negócio. 

Os custos não são incorridos, ou seja, eles não ocorrem espontaneamente; eles são causados; 

Princípios do ABM 

As atividades é que são gerenciadas, não os recursos e os custos (enfoque nas atividades); 

O foco está nos fatores geradores dos custos e nas atitudes para redução ou eliminação destes 

fatores geradores. A redução nos custos será conseqüência; 

Enfoque nas atividades direcionadas aos clientes em vez de atividades direcionadas ao interior 

da organização; 

As atividades devem ser ágeis (menor tempo do ciclo operacional), de menor custo e de maior 

qualidade; 

Foco na redução ou eliminação das atividades que não agregam valor, desnecessárias, 

duplicadas e as re-trabalhadas; 

Melhoria contínua das atividades; 

Preocupação em fazer a atividade correta em vez de fazer a atividade do jeito certo. 

Visões proporcionadas pelo ABM 
O ABM fornece novas fontes de informações e proporciona novas formas de análise 

da empresa. Essas novas visões do negócio desenvolvem e permitem uma melhor 

compreensão do comportamento dos custos melhorando o controle sobre eles. 

Visão de análise de linhas de produtos ou serviços 
O ABM reconhece a complexidade dos produtos e serviços e das relações entre as 

diversas atividades desencadeadas para a sua produção ou execução. 

Os custos são relacionados aos produtos segundo a quantidade de recursos 

consumidos pelas atividades necessárias para a fabricação de cada produto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Custo�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio�
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O ABM muda a forma como os custos indiretos são alocados aos produtos, 

permitindo identificar as causas do consumo dos recursos e detectar oportunidades 

para economia, além de oferecer subsídios para as decisões de preço. 

Visão da análise de clientes 
O ABM permite identificar negócios não rentáveis com clientes, canais de 

distribuição não rentáveis e o custo da demanda por produtos customizados e 

serviços extras demandados pelos clientes. 

Visão da análise organizacional 
O ABM permite, dentro da análise organizacional: 

Retratar os custos funcionalmente; 

Aprimorar a capacidade de criar e agregar valor; 

Buscar oportunidades de melhoria de custos; 

Eliminar ou reduzir ineficiências; 

Identificar os fatores geradores de custos e a forma de influenciá-los; 

Identificar atividades que não agregam valor. 

A análise organizacional baseada no ABM tem os seguintes estágios: 

Análise das atividades; 

Análise do valor das atividades; 

Visão da análise de processo do negócio 
A análise do processo do negócio através do ABM possibilita a melhoria da 

qualidade para o cliente final, a melhoria da eficácia e criação de vantagem 

competitiva. 

Passos para implantação do ABM 

Definição do escopo de análise 
Por que deve se definir um escopo para a análise? 

Deve ocorrer uma focalização dos recursos escassos nas áreas mais importantes do negócio; 

A análise pode continuar indefinidamente; 

Deve haver um controle para determinar quando o escopo estará terminado e se deverá iniciar 

nova fase ou um projeto novo. 

Como se define o escopo de análise? 

Treinamento geral e conscientização sobre o assunto; 

Definição dos objetivos estratégicos da empresa; 
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Seleção do escopo da análise (de acordo com os objetivos estratégicos). 

Levantamento das atividades e criação do mapa de atividades 
Nesta fase, deve ser elaborada uma lista de atividades com os gerentes de cada 

área e suas equipes, criando posteriormente um relatório onde conste não somente 

as atividades, mas também suas definições (dicionário de atividades). 

Após deve ser criado um mapa de atividades, que nada mais é do que a lista de 

atividades de cada área funcional da empresa. 

Cálculo do custo da atividade 
Neste passo, deve-se estabelecer o custo de cada atividade tendo por base as 

despesas de cada área e a lista de atividades. O conceito pode ser ampliado para 

identificação do resultado por atividade, utilizando a metodologia GECON, que 

permite identificar a receita (via preço de transferencia) os custos diretos 

(identificados exclusivamente com a atividade), e a margem de contribuição desta 

atividade para a formação do resultado economico da empresa 

Definição da medida de saída da atividade 
Medida de saída da atividade é o parâmetro através do qual são identificados e 

medidos os recursos gastos na realização de uma atividade, geralmente 

representados pelo número de ocorrências de cada atividade. 

Podem ser: 

Medida de saída de duração 

Considera a extensão de tempo despendido para realizar uma atividade. 

Medida de saída de transação 

Considera o número de vezes que uma atividade é realizada. 

Medida de saída de simplicidade ou homogeneidade 

Considera que toda atividade é simples ou homogênea quando a saída é do mesmo tipo que 

outros e exige similar esforço. 

Rastreamento do custo da atividade e determinação do objeto de custo 
Rastreamento é o processo de identificação de atividades específicas e de 

determinação de quanto do custo de cada atividade cabe ao objeto de custo. 

Objeto de custo é a finalidade para a qual a informação sobre o custo é necessária. 

Os principais objetos de custo são: 

Produto; 
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Cliente; 

Setor de mercado ou canal de distribuição; 

Fornecedor; 

Infra-estrutura. 

 Classificação das atividades 
As atividades devem ser classificadas em: 

NVA – Valor não agregado 

Não agregam valor e devem ser reduzidas ou eliminadas. 

VA – Valor agregado 

Agregam valor e devem ser otimizadas. 

SEC – Secundárias 

Devem ser reduzidas pois não agregam valor mas são imprescindíveis. 

Determinação do fator gerador de custo 
A análise do fator gerador de custo ressalta a relação causa-efeito-custo. 

 
 
6.  Gestão de Recursos Humanos 
 
6.1 Gestão do Conhecimento 
 
Vivemos um momento de importante transição do ambiente econômico, onde a 

gestão pró-ativa do conhecimento adquire um papel central para a competitividade 

tanto das empresas, como dos países. Isto, entretanto, nem sempre foi assim, pois, 

no passado, vantagens de localização, assim como o acesso à mão-de-obra barata, 

recursos naturais e ao capital financeiro tinham papéis muito mais determinantes. 

No Brasil, verifica-se que o recurso "conhecimento" vem aumentando 

aceleradamente sua importância para o desempenho empresarial e que os desafios 

impostos pela relativa e recente abertura econômica tornam a questão da gestão do 

conhecimento ainda mais fundamental para as empresas brasileiras. Acreditamos 

que sem estratégias empresariais, setoriais e nacionais muito bem concatenadas e 

rapidamente implementadas, fica muito difícil imaginar que as empresas brasileiras 
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conseguirão se tornar competitivas e, mesmo, sobreviver aos desafios impostos pela 

competição internacional. 

O modelo econômico de substituição de importações, adotado até recentemente 

pelo Brasil, privilegiava o "aprender ao operar". A abertura econômica e a 

competição interna e externa com empresas de países desenvolvidos, contudo, 

tornam outras formas de aprendizado muito mais relevantes e requerem uma 

reversão nas tendências de estagnação dos gastos públicos em C&T e de falta de 

cooperação entre as instituições de pesquisa e o setor público, além de um aumento 

nos gastos de P&D privados ainda muito baixos. 

Buscando corroborar as afirmações acima sobre a magnitude do desafio brasileiro, 

várias evidências encontradas em diversos estudos e bases de dados mostram que 

a relativamente recente abertura econômica vem impondo importantes desafios às 

empresas brasileiras e aumentando a necessidade do investimento em tecnologia, 

em educação e da gestão do conhecimento, de maneira geral. A Gestão do 

Conhecimento vai, no entanto, muito além, do investimento em tecnologia ou o 

gerenciamento da inovação. A Gestão do Conhecimento nas organizações passa, 

necessariamente, pela compreensão das características e demandas do ambiente 

competitivo e, também, pelo entendimento das necessidades individuais e coletivas 

associadas aos processos de criação e aprendizado: 

• De um lado, é evidente que estamos vivendo em um ambiente cada vez mais 

turbulento, onde vantagens competitivas precisam ser permanentemente, 

reinventadas e onde setores de baixa intensidade em tecnologia e conhecimento 

perdem, inexoravelmente, participação econômica. 

Neste contexto, o desafio de produzir mais e melhor vai sendo suplantado pelo 

desafio, permanente, de criar novos produtos, serviços, processos e sistemas 

gerenciais. Por sua vez, a velocidade das transformações e a complexidade 

crescente dos desafios não permitem mais concentrar estes esforços em alguns 

poucos indivíduos ou áreas das organizações. 

• Os trabalhadores, por sua vez, vêm aumentando, de forma considerável, seus 

patamares de educação e aspirações, ao mesmo tempo em que o trabalho passa a 

ter um papel central em suas vidas. De fato, verifica-se que os "indivíduos 

organizacionais", de forma crescente, se realizam sendo criativos e aprendendo 

constantemente. 
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Esta coincidência aponta, de um lado, para uma grande oportunidade: a de se criar 

círculos virtuosos de geração de conhecimentos. Estes ocorrem no momento em 

que as empresas cientes da necessidade de se reinventarem, de desenvolverem 

suas competências, de testarem diferentes idéias, de aprenderem com o ambiente e 

de estarem sempre buscando grandes desafios, adotam estilos, estruturas e 

processos gerenciais que desencadeiam processos semelhantes no nível individual. 

A revisão da literatura mostra que os processos de criação e aprendizado individual, 

de forma análoga ao processo organizacional, demandam e implicam em reinvenção 

pessoal, ou seja, estão associados a mudanças de modelos mentais, mapas 

cognitivos e de comportamentos, assim como à busca de grandes desafios e 

resoluções de tensões internas. Além do mais, também se verifica que os indivíduos, 

em seus processos criativos e de aprendizado, dependem de grande motivação 

intrínseca, assim como da interação com outros, da combinação de múltiplas 

perspectivas e experiências e, finalmente, de tentativas e erros pessoais. 

Os conceitos acima, bastante associados aos das "Learning Organizations" ou das 

"Knowledge Creating Companies", não são, todavia, facilmente traduzíveis, 

transferidos e aplicáveis à prática gerencial. É com esta perspectiva que se precisam 

analisar os "Facilitating Factors" ou "Enabling Conditions”, ou seja, as práticas, 

normas e processos que estimulam ou inibem a captação, geração, difusão e 

armazenamento de conhecimento pelas organizações. 

São vários os aspectos relacionados à Gestão do Conhecimento: papel da alta 

administração, cultura e estrutura organizacionais, práticas de gestão de recursos 

humanos, impacto dos sistemas de informação e mensuração de resultados, 

alianças estratégicas etc. Esta abordagem reflete nossa compreensão de que a 

Gestão do Conhecimento implica, necessariamente, na coordenação sistêmica de 

esforços em vários planos: organizacional e individual; estratégico e operacional; 

normas formais e informais. Em particular, quando se fala em Gestão do 

Conhecimento é necessário discutir: 

• O papel da alta administração na definição dos campos de conhecimento, no qual 

os funcionários da organização devem focalizar seus esforços de aprendizado, além 

do seu papel indispensável na definição de metas desafiadoras e na criação de 

culturas organizacionais voltadas à inovação, experimentação, aprendizado contínuo 
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e comprometidas com os resultados de longo prazo e com a otimização de todas as 

áreas da empresa; 

• As novas estruturas organizacionais e práticas de organização do trabalho, que 

diversas empresas, em diferentes setores e em diferentes países, estão adotando 

para superar os limites à inovação, ao aprendizado e à geração de novos 

conhecimentos, impostos pelas tradicionais estruturas hierárquico-burocráticas; 

• Quais são as práticas e políticas de administração de recursos humanos 

associadas à aquisição de conhecimentos externos e internos à empresa, assim 

como à geração, difusão e armazenamento de conhecimentos na empresa. Neste 

sentido, os princípios básicos - em alguns casos a partir de práticas emergentes - 

que deveriam estar norteando as várias políticas e práticas de administração de RH 

(recrutamento e de seleção de pessoal, planos de carreiras, treinamentos e 

remuneração), visando: 

• Melhorar a capacidade das organizações de atrair e de manter pessoas com 

habilidades, comportamentos e competências que adicionam aos estoques e aos 

fluxos de conhecimento (de valor) das mesmas; 

• Estimular comportamentos alinhados com os requisitos dos processos individual e 

coletivo de aprendizado, assim como aqueles que resguardem os interesses gerais e 

de longo prazo da empresa no que tange ao fortalecimento de suas "core 

competencies". 

• Como os avanços na informática e nas tecnologias de comunicação estão afetando 

os processos de geração, difusão e armazenamento de conhecimento nas 

organizações. A associação na literatura entre tecnologia de informação e gestão do 

conhecimento está relacionada ao uso de sistemas de informação para o 

compartilhamento de informações ou conhecimento. A Gestão do Conhecimento 

centra-se em três aspectos principais: foco nos ativos intangíveis (principalmente o 

fator humano), tornar a gestão do conhecimento algo explícito, incentivar e criar 

mecanismos que facilitem aos empregados o compartilhamento de seus 

conhecimentos. Em particular, várias tecnologias que podem ser empregadas para 

este fim: intranets, groupware, document management systems, data warehouses, 

desktop videoconferencing, electronic bulletin boards etc. 
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6.2 Gestão do Conhecimento 
 

Gestão do Conhecimento é uma viagem e não um ponto de chegada. É uma 

conquista e não uma aquisição. É mais ser do que ter. As empresas demandarão 

cada vez mais profissionais que saibam disso. 

Apontada como um novo vetor da administração moderna, a Gestão do 

Conhecimento (GC) é muito mais um modo de ser (praticar) do que um recurso que 

se pode comprar. 

Dedicada a zelar dos ativos intangíveis corporativos de valor, ela deve ser praticada 

amplamente por todos nas organizações, sendo relevante aprender, logo no início, 

que longe de ser algo que se compra, a GC é muito mais algo que se constrói com 

trabalho, coerência e dedicação.  

Gestão do Conhecimento é uma viagem e não um ponto de chegada. É uma 

conquista e não uma aquisição. É mais ser do que ter.  

Tratada como um modelo de gestão dedicado a alavancar, multiplicar e gerar 

riquezas a partir do capital intelectual e do conhecimento da organização, a GC é um 

conjunto de técnicas, posturas e condutas dedicadas ao zelo do saber 

organizacional. E não poderia ser diferente, pois que atualmente as verdadeiras 

promessas de geração de riquezas estão no conhecimento.  

O grande patrimônio deixou de ser terras, máquinas ou propriedades. A verdadeira 

capacidade da empresa prosperar, perpetuar e gerar riquezas está, de fato, muito 

mais no capital intangível do que no capital tangível.  

Só para ter uma idéia do valor do conhecimento em nossos dias, nós mandamos 

navios carregados de soja para os países ricos. Mas um navio de soja exportado 

pode valer menos que uma nova cultura de bactérias que importamos, por exemplo.  

A GC exige principalmente atenção e cuidados especiais para com as pessoas, uma 

vez que elas detêm e produzem o conhecimento genuíno. Além disso, nunca se 

deve perder de vista o desenvolvimento de estratégias baseadas no conhecimento.  
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Empresas como a Nike, Natura e Sony, entre outras, revelam em comum 

habilidades e, conseqüência do sucesso empresarial, muito mais o zelo dos ativos 

intangíveis, estratégias mercadológicas bem definidas para o conhecimento e 

alinhamento do capital intelectual.  

Este último (o capital intelectual), importante não apenas para o perfeito 

funcionamento e atuação da empresa, mas também pela forte influência positiva que 

exerce nos resultados da companhia de maneira direta e indireta, produzindo 

percepções de valor, desafio também do Marketing do Conhecimento (veja artigo ao 

lado). 

Embora a grande importância da aprendizagem e do conhecimento em nossas vidas 

e empresas, muitas pessoas e organizações ainda não sabem como lidar com estes 

recursos adequadamente.  

Considerando que a GC pode ser aplicada nas mais diversas esferas sociais, 

incluindo empresas privadas de qualquer porte, instituições de ensino e órgãos 

governamentais e que o conhecimento é o que faz a diferença em qualquer setor ou 

negócio, devemos rapidamente desenvolver habilidades novas que nos permitam 

lidar de modo otimizado com o conhecimento nestas instituições. 

Um dos grandes desafios em GC é conseguir olhar para toda a cadeia de 

conhecimento de valor e em toda ela atuar e melhorar os resultados e o 

desempenho.  

Não é exagero afirmar que mais eficazes serão e mais êxito terão os colaboradores 

e as empresas que se destacarem na tarefa de gerir o saber. Mais do que produzir 

os melhores bens de consumo, as empresas devem estender o saber e a aplicação 

eficaz do conhecimento também àqueles que comercializam, prestam serviços de 

manutenção, fazem o atendimento e estabelecem relacionamentos duradouros com 

os consumidores e demais stakeholders, capacitando todos ao êxito.  

Isso evidencia um estado de ser e de tratar a eficácia como uma questão do saber e 

ter a motivação e a liberdade para aplicar conhecimentos em benefício da 

prosperidade de todos. 
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Muitos dos desafios empresariais em nossos dias podem ser resolvidos e muitas das 

oportunidades podem ser aproveitadas a partir das práticas de Gestão do 

Conhecimento, sendo preciso estimular a aprendizagem e uso da GC em todos os 

níveis das organizações. Não por acaso, as empresas demandarão cada vez mais 

profissionais que saibam gerir recursos intangíveis, propósito da GC.  

Infelizmente, muitos gestores concluíram seus cursos superiores e continuam se 

formando sem conhecer a GC e se encontram despreparados para a gestão de 

recursos intangíveis corporativos de maior valor estratégico e “patrimonial”.  

Se o conhecimento se revela como o combustível essencial para todas as 

organizações em nossos dias, não é mais possível empregar pessoas que não 

saibam zelar do saber tão precioso, não dando também para deixar de preparar os 

colaboradores em ação para que aprendam a cuidar do conhecimento 

organizacional. 

Para a aplicação de gestão de conhecimento em empresas e apresentar seu estado 

atual de desenvolvimento, os seguintes procedimentos devem ser seguidos:  

• aplicação de mapas de conhecimento na representação e gestão de estruturas 

não-hierárquicas e auto-organizadas, 

• identificação e registro de temas relevantes levando em conta o conceito de 

dimensões de conhecimento, 

• especificação de ações e resultados que levem em conta bases e padrões 

segundo os quais o conhecimento é criado e transferido, 

• estruturação de ambientes indutores à gestão de conhecimento para a construção 

de interpretações abrangentes de maior credibilidade, 

• identificação de sintomas da má gestão do conhecimento, 

• promoção de características da gestão pró-ativa do conhecimento, 

• implementação de critérios para avaliar e medir resultados obtidos. 

São exemplos de processos de criação e transferência de conhecimento: 
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Espirais do conhecimento e de criação do conhecimento organizacional 
[Nonaka e Takeuchi, 1997] - Segundo os autores, "A criação do conhecimento 

organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito. Essa interação é moldada pelas mudanças entre diferentes 

modos de conversão do conhecimento que, por sua vez, são induzidos por vários 

fatores". 

Estudos de Cenários - Schwartz, em seu livro sobre cenários, afirma que para 

explicar o futuro, os cenários propostos devem usar certas "lógicas" ou enredos que 

interligam os elementos do sistema em estudo. Segundo o autor existem três 

enredos principais aparecendo com freqüência nos tempos atuais e que devem ser 

considerados para qualquer conjunto de cenários: "ganhadores e perdedores",  

"desafio e resposta" e "evolução". Existem também outros enredos comuns: 

"revolução", "ciclos", "possibilidade infinita", "soldado solitário", "minha geração". 

Segundo o autor: "Os projetistas de cenários raramente consideram os enredos 

individualmente. Eles consideram as maneiras segundo as quais os diferentes 

enredos lidam com as mesmas forças atuantes". 

Programas de Certificação de Qualidade - Foi possível identificar melhores 

resultados, nos serviços de instalações elétricas, em clientes certificados pelas 

normas de gestão da qualidade. A existência de um "movimento empresarial 

contínuo e bem sucedido de implantação da qualidade de produto" traz vantagens e 

benefícios quando se pretende melhorar a qualidade dos processos internos 

relacionados com as instalações elétricas. Os colaboradores conhecem o conceito 

de qualidade e tem interesse em trabalhar para a sua melhoria, sabem lidar com 

registros e reconhecem a sua importância, e, além disso, trocam experiências. 

Nove sintomas de má gestão do conhecimento:  

• a empresa repete erros. 

• existem trabalhos duplicados, 

• as relações com clientes são conduzidas com dificuldade, 

• as boas idéias não são partilhadas, 
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• a empresa compete em preço, 

• a empresa não consegue acompanhar os líderes de mercado, 

• existe dependência em indivíduos chave, 

• a empresa é lenta para lançar novos produtos, 

• a empresa não sabe indicar preço de serviços. 

 
6.3 Gestão de Equipes 
 
Não tem 
 
6.4 Networking 
 
A tradução literal da palavra é trabalhando em rede, mas ela adquiriu outro 

significado na nossa língua. Fazer networking é estabelecer uma rede de contatos 

ou relacionamentos que possam influenciar positivamente a carreira de um 

profissional.  Atualmente mesmo com uma formação sólida, experiência profissional 

e um currículo excelente muitos profissionais encontram dificuldade na hora de 

procurar uma boa colocação no mercado de trabalho, assim surge uma pergunta: O 

que falta a este profissional? A resposta é networking ou em outras palavras, uma 

boa rede de relacionamentos mantendo sua empregabilidade.  Adotar esta postura 

traz inúmeros benefícios ao profissional: acesso a boas oportunidades no mercado 

de trabalho, estará interado de informações relevantes para o seu dia-a-dia, 

divulgará o seu trabalho, prospectará novos clientes, será capaz de obter apoio 

financeiro para seus projetos, etc. 

Como vimos o networking é uma ferramenta que proporciona diversos 

benefícios para quem a utiliza, mas não podemos esquecer que ela deve ser sempre 

uma via de mão dupla, e como todo relacionamento deve ser alimentado 

periodicamente. Sempre que possível, entre em contatos com as pessoas de sua 

rede, com os mais próximos marque um happy-hour, aproxime pessoas que não se 

conhecem (com isso sua rede será ampliada e você será bem visto por todos) 
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recomende os serviços de pessoas da sua rede. Porém uma questão deve ser 

levantada: Conhecer alguém, pedir seu e-mail e enviar um currículo não é fazer 

networking e sim ser inconveniente. Para construir uma rede de contatos devemos 

sempre ter em mente que o relacionamento deve ser vantajoso para as duas partes, 

deve haver troca de conhecimentos, lealdade, sinceridade e respeito. 

Para expandir sua rede de contatos, faça uso de todas as ferramentas 

disponíveis: Família, amigos, colegas, associações, cursos. Você também pode e 

deve fazer uso das ferramentas tecnológicas: Redes sociais, diretórios de negócios, 

gerenciadores de contatos, fóruns de debate e comunicadores. 

Segundo José Augusto Minarelli (Networking, 2001) existem algumas atitudes 

para fazer seu networking ser cada vez melhor: 

1) Tenha interesse na pessoa, faça contato para saber como ela está e não apenas 

quando precisa de sua ajuda. 

2) Tenha pró-atividade, procure seus contatos. Saia da zona de conforto e não fique 

esperando eles tomarem a iniciativa. 

3) Seja um bom ouvinte, ninguém gosta de quem  não sabe ouvir. 

4) Seja objetivo e direto quando precisar da ajuda de alguém. 

5) Seja persistente e não desista quando houver um distanciamento,  a pessoa pode 

estar em um dia ruim. 

6) Sempre ajude seus contatos quando solicitado, mesmo que o benefício não seja 

imediato, porque provavelmente o laço entre vocês se tornará mais sólido. 

7) Sente-se perto de desconhecidos, é uma grande chance de conhecê-los. 

8) Não faça comentários negativos ou depreciativos sobre ninguém. 

Mas lembre-se, nem sempre é possível ter alguém na sua rede de contatos. 

Para isso é necessário que exista atração intelectual ou emocional, alguma área que 

seja comum aos dois, compromisso com a comunicação periódica contendo sempre 

o “dar” antes do “pedir” e encontros ocasionais cara a cara. Seguindo esses 

conselhos será mais fácil aumentar sua rede de contatos e fazer um networking mais 

eficiente. 
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6.4 Remuneração por Desempenho 
 
Várias organizações estão experimentando utilizar sistemas de remuneração 

voltados para o desempenho e abandonando, pelo menos em parte, os tradicionais 

métodos fixos de remuneração. Os novos modelos incluem planos de remuneração 

variável por meio do alcance de metas e objetivos, que deverão ser alcançados 

pelos indivíduos, e pelas equipes e pelaa empresa como um todo. 

 

A remuneração variável é de caráter seletivo e depende dos resultados alcançados. 

Esta variável é uma parte integrante da remuneração total que periodicamente, de 

acordo com as políticas da empresa, é creditada a favor do funcionário.  

 

Há uma forte vantagem para a empresa nesta modalidade de “benefício”, pois o 

funcionário só recebe mais dinheiro se a empresa tiver os ganhos de produtividade, 

negociada no início do exercício. Sem contar que, estudos recentes demonstram 

que a remuneração tradicional, por ser fixa, raramente exerce motivação nas 

pessoas para terem um desempenho melhor. Por este motivo, vem sendo 

introduzido este novo formato denominado remuneração variável, para incentivar e 

motivar pessoas e com isso, aumentar a produtividade dos funcionários e 

consequentemente da empresa. 
 
Estimulante e motivadora, a possibilidade de melhorar a remuneração é uma 

estratégia essencial para aumentar a produtividade da empresa. Através de 

criteriosa análise, empresas desenvolvem programas de recompensas, que incluem: 
Pagamento do salário base 

Aumento por mérito 

Salário variável 

Bônus por desempenho 

Campanhas de incentivos 

Programa de participação de resultados 

Outras abordagens alternativas 
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A partir de condições técnicas e metodológicas desenvolvidas, é possível, 

juntamente com a equipe da empresa, cumprir os objetivos de um programa tais 

como:  

Adoção de uma política salarial consistente, estabelecendo normas e critérios 

válidos para gerenciar admissões, promoções funcionais e desenvolvimento das 

competências profissionais dos colaboradores; 

Salários compatíveis com os níveis de complexidade do cargo, valorizando o senso 

de justiça e equidade interna; 

Recompensa pelo desempenho, estabelecendo formas próprias para o 

planejamento de resultados, formas de avaliação, acompanhamento e melhoria do 

plano individual de desempenho; 

 

Administração da folha de pagamento com a capacidade de pagar da empresa; 

Como desenvolver um sistema de Remuneração Variável ou de Incentivos na 
medida certa para sua empresa  

   

   

Um Programa de Remuneração Variável ou de Incentivos pode contribuir para 

melhorar o desempenho de áreas chave da empresa. Uma parte da remuneração 

desses profissionais pode ser atrelada ao sucesso do negócio ou desempenho 

dessas áreas.  

   

   

1- OBJETIVO DO TRABALHO 

  

Entre os principais objetivos de um Programa de Remuneração Variável ou de 

Incentivos podemos citar os seguintes: 

Melhorar o desempenho das equipes, atrelando uma parcela da remuneração dos 

profissionais aos objetivos e metas da organização.  

Servir como instrumento de comunicação das prioridades da empresa aos seus 

executivos, gerentes e profissionais.  

Desenvolver uma cultura gerencial de comprometimento e engajamento em relação 

aos objetivos de longo prazo da empresa.  
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Institucionalizar atitudes e estilos gerenciais que promovam a iniciativa de ação, a 

inovação, o foco em resultados e outros comportamentos que favoreçam o 

desenvolvimento e consolidação da empresa no mercado.  

 

O Programa de Remuneração Variável é um poderoso instrumento de comunicação 

das metas e objetivos da empresa, incentivando a identificação de oportunidades 

para melhorar o desempenho de cada área e o desenvolvimento dos negócios.  

  

2 - ESCOPO DO TRABALHO 

  

O trabalho de desenvolvimento do Programa de Remuneração Variável poderá 

incluir: 

Definição dos objetivos e filosofia do programa  

Definição do público-alvo do programa.  

Definição das metas e objetivos para o primeiro ciclo do programa.  

Definição dos indicadores de desempenho e da metodologia de mensuração dos 

resultados.  

Definição dos critérios de cálculo da remuneração variável.  

Elaboração das Normas e Procedimentos de Funcionamento do Programa.  

Definição da Forma de Comunicação e Lançamento do Programa.  

 

3 - DETALHES DE CADA FASE DO TRABALHO 
  
3.1. Definição dos Objetivos do Programa  
  

A definição dos objetivos do programa fornecerá a orientação para todo o desenho 

do programa. Nesta etapa a anáçise feita é a da empresa: 

o que a empresa espera obter como resultado do programa;  

seleção de objetivos específicos para o primeiro ciclo do programa;  

avaliação de como esses objetivos são percebidos pelo público-alvo do programa;  

definição final dos objetivos do programa.  

 

3.2. Definição do Público-Alvo 
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Nessa fase de analise com a empresa quais os cargos que serão incluídos no 

programa, em função dos objetivos estratégicos da empresa.  

  

3.3. Definição dos Indicadores de Desempenho  
  

Essa é a fase crítica no desenho do programa.  É aqui que a empresa passa 

mensagens claras a seus profissionais sobre aspectos como: 

o que a empresa espera de seus profissionais;  

o que a empresa considera ser responsabilidade de seus profissionais;  

o apoio que a empresa está disposta a dar a seus profissionais para atingir os 

resultados esperados.  

 

Para a definição dos indicadores de desempenho, a formação de um grupo de 

executivos das áreas que tenham as informações gerenciais relevantes sobre o 

desempenho da empresa (custos, receitas, produtividade, lucratividade e outras 

variáveis que interfiram no resultado final) são importantes. 

  

Esse grupo discute quais indicadores têm a maior probabilidade de ser: 

transparentes;  

fáceis de verificar a posteriori;  

aceitos pelos profissionais como sendo indicadores válidos para mensurar seu 

desempenho.  

Nessa fase é possível também, com a concordância da direção da empresa, ouvir as 

idéias e percepções de uma amostra dos profissionais que receberão o incentivo. 

Ouvir o público-alvo geralmente contribui para a escolha dos melhores indicadores 

de desempenho.  

 

3.5. Definição dos Critérios de Cálculo do Valor dos Incentivos  
 Simulações são feitas sobre os valores envolvidos no pagamento dos Incentivos. 

  

Essas simulações ajudarão a definir: 

A base que será utilizada para cálculo dos Incentivos;  
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A proporção representada pelos Incentivos em relação à base definida (geralmente 

um percentual);  

Eventuais restrições ou condições gerais que devem ocorrer para que o profissional 

receba o valor correspondente ao Incentivo. 

  

3.6. Elaboração das Normas de Funcionamento do Programa  
  

Essa é outra parte crítica do desenvolvimento do programa.  Normas por escrito 

facilitam a comunicação e entendimento do programa pelos profissionais que 

receberão os Incentivos.  

   

3.7. Definição da Forma de Comunicação e Lançamento do Programa 

  

Nessa fase toda assistência necessária à empresa na comunicação do programa 

aos seus profissionais, por uma consultoria é importante:  

 

Preparação de apresentações para grupos de profissionais;  

Preparação de informativos ou comunicados internos;  

Participação em de reuniões com grupos de profissionais para esclarecimento de 

dúvidas;  

Outros eventos ou reuniões que a empresa julgar necessários.  

 

3.8. Assistência "Pós-Venda" 

  

Após a conclusão do trabalho, toda a assistência necessária para a sintonia fina do 

Programa, visando  melhorar sua eficácia como motivador do bom desempenho é 

feita. 

 

 

6.5 Códigos de Ética Corporativa 
 
Existem dezenas de expressões que podem definir o papel social das empresas, 

sendo todas louváveis. Contudo, para o Instituto  
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Brasileiro de Ética nos Negócios, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

pode ser entendida como: 

“O comprometimento voluntário e permanente da empresa que adota e exerce a 

Ética nos Negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico, 

simultaneamente à preservação ambiental e a melhora da qualidade de vida de seus 

colaboradores e familiares, da comunidade local e da sociedade como um todo, e, 

assim, a empresa está avançando na direção da Sustentabilidade”.. 

Notemos que esta definição considera a Ética nos Negócios como a principal 

prioridade da empresa, porque acreditamos que a gestão responsável deve, 

necessariamente, ter como fundamento a Ética! 

Esta assertiva tem uma explicação lógica: Se uma empresa tiver atitudes éticas em 

seu dia a dia, se uma empresa for ética, naturalmente esta empresa também será 

socialmente responsável e ecologicamente correta. 

Então, nossa instituição acredita que exista sim uma Tripla Responsabilidade 

Empresarial (TRE) e, diferentemente do Triple Bottom Line, não considera a 

responsabilidade econômica, porque esta já está intrínseca na empresa, haja vista 

que sem desenvolvimento financeiro e lucro a empresa não subsistirá, mas sim a 

Responsabilidade Ética, a Responsabilidade Social e a Responsabilidade  

Ambiental, pois tais responsabilidades devem ser inseparáveis e até indistinguíveis, 

e somente o exercício de todas elas permitirá a uma empresa trilhar o caminho da 

tão sonhada, cada dia mais perseguida e, sem dúvida alguma, necessária, 

Sustentabilidade.  

Além disso, essas responsabilidades deverão estar presentes desde o planejamento 

estratégico, passando pela preocupação e a atenção a todos os stakeholders, até 

todas as ações colocadas em prática pelas empresas. 

De nada adiantará as empresas se dizerem socialmente responsáveis, 

ecologicamente corretas ou preocupadas com o desenvolvimento sustentável se não 

houver a interação, a integração e a sinergia das três responsabilidades 

mencionadas aqui. Ou seja, não existe responsabilidade social sem ética nos 

negócios; não existe responsabilidade ambiental sem ética nos negócios; e muito 

menos existirá sustentabilidade sem ética nos negócios. Ao contrário, teremos 

apenas a utilização do Marketing da Ética se uma determinada organização se auto-

intitulará empresa-cidadã, mas seu discurso corporativo for diferente das suas reais 
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práticas empresariais. Este, inclusive, é o principal problema encontrado no mundo 

dos negócios atualmente, pois existe um gigantesco abismo entre o que muitas 

empresas pregam e o seu modo de agir.  

Ou seja, ainda encontramos uma dicotomia entre a Reputação e o Caráter 

Empresarial. Para que você entenda melhor esta afirmação, basta analisar a 

definição para estas palavras: 

Reputação: é o que as pessoas dizem que a empresa é! 

Caráter: é o que a empresa realmente é! 

Porém, é preciso reconhecer que, ainda que se trate de uma prática empresarial 

apoiada nos manuais do marketing, isso de alguma forma tem beneficiado a 

sociedade, preservado o meio ambiente, e a sustentabilidade tem sido perseguida. 

Além do mais, é visível o crescimento do número de empresários e executivos que 

estão abandonando essa cultura suicida e estão adentrando, verdadeiramente, no 

universo seguro e lucrativo da Ética nos Negócios.  

Dessa forma, podemos dizer que a Ética nos Negócios deve envolver 

A preocupação com atitudes éticas e moralmente corretas que afetam ou venham a 

afetar todos os stakeholders envolvidos; 

A promoção de valores e comportamentos morais que respeitem os padrões 

universais de direitos humanos, de cidadania e da participação da sociedade; 

O respeito ao meio ambiente e a contribuição para sua sustentabilidade em todo o 

mundo; 

O maior envolvimento nas comunidades em que se insere a empresa, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico e humano dos indivíduos ou até atuando 

diretamente na área social, em parceria com governos ou isoladamente. 

Por todas essas razões, acreditamos que “a base e a aferição da atuação 

responsável de uma determinada empresa é a Ética nos Negócios” e ponto final. 

Anos atrás, essa afirmação soaria filosoficamente maravilhosa. Na prática, é utópica, 

e no mundo dos negócios, impraticável. Porém, atualmente, os empresários, 

dirigentes e executivos já se deram conta de que a Ética nos Negócios é algo sério e 

que começa a fazer sentido. Poderíamos ir até mais longe e dizer que “a Ética nos 

Negócios significa a sobrevivência das organizações” e o passaporte para a 

Sustentabilidade. 
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Afinal, o que é ética? 

Ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de 

explicar, quando alguém pergunta  

. Todavia, vamos começar recorrendo ao renomado professor Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira que afirma no Dicionário Aurélio, ser a Ética “o estudo dos juízos 

de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do 

ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja 

de modo absoluto”. 

A palavra Ética vem do grego Ethos e em seu significado original podia ser escrita 

com “e” minúsculo, significando morada, ou com “E” maiúsculo, significando 

costumes, sentido que mais se aproxima da idéia que temos hoje de moral, de 

virtude.  

Segundo Aristóteles, a Ética está na práxis, ou seja, em nossa conduta. Todas as 

noções que se tem de Ética, normativas ou não, baseiam-se em uma teoria que 

sustenta a racionalidade, a liberdade e a responsabilidade das pessoas, 

individualmente e entre si. 

A Ética tem, portanto, reflexos simultaneamente individuais e sociais. Agir 

eticamente é construir o próprio caráter em direção à virtude e é, também, ao 

mesmo tempo, construir o bem comum tal como o entendemos em nosso meio, em 

nossa comunidade  

Podemos concluir que, etimologicamente, ética e moral são palavras sinônimas  

A Ética tem a ver com o que é bom correto e justo, e pode ser representada pela 

honestidade e integridade de conduta em todas as áreas de nossa vida. Por 

exemplo, no mundo dos negócios, as empresas não têm vida própria, seus 

funcionários – desde os que trabalham no chão de fábrica até os de maior nível 

hierárquico na organização – é que dão vida à empresa. 

Então, o padrão de conduta de cada um dos colaboradores e o somatório das 

atitudes de todos é que determinará se uma empresa é Ética ou não. Logo, cada um 

de nós é responsável por construir a reputação e o caráter da empresa em que 

atuamos para que ela seja interna e publicamente reconhecida como uma empresa 

Ética – e repleta de virtudes, dentre elas: a honestidade, a transparência e a 

integridade de conduta – por todos os seus stakeholders. Nas análises dos códigos 

(identificados neste estudo, nos deparamos com algo bastante interessante e que 
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vale a pena destacarmos nesta introdução, servindo de exemplo e para nossa 

reflexão.  

O primeiro é a resposta a um questionamento: Como mantemos nossa integridade? 

“Diretrizes, regras e políticas não nos tornam honestos. Elas apenas delimitam o 

caminho que devemos seguir. Cada um de nós deve tomar a sua própria decisão, 

com base nos nossos próprios valores e na nossa coragem. Apenas quando 

tornamos o comportamento ético um reflexo tão natural quanto respirar, realmente 

tem Integridade. A integridade deve ser o ponto de partida de tudo o que fazemos. 

Quando tomamos decisões, nós as baseamos em nosso senso do que é certo ou 

errado. Desde que sejamos leais aos nossos ideais, sabemos que o que fazemos é 

o certo. Em longo prazo, a integridade funciona. A integridade não é fácil. Ela não 

nos permite tomar atalhos. Pode significar aceitar um sacrifício em curto prazo para 

criar um benefício em longo prazo. A integridade pode, às vezes, até nos tornar 

impopulares temporariamente. Quando encorajamos e apoiamos uns aos outros a 

tomarmos a decisão correta, a integridade deixa de ser difícil. Ela passa a ser a 

norma que todos seguimos e o elo que nos une.” 

E depois, o que chamamos de Teste da Ética: 

Quando você se deparar com um problema ou com uma situação confusa, 

responder a essas perguntas o ajudará a tomar uma decisão: 

1. Teste dos Valores 

A ação que proponho está de acordo com os valores da empresa? 

Ela é honesta e verdadeira? 

2. Teste da Política 

O que estou planejando fazer é consistente com o Código de Ética da empresa? 

3. Teste da Lei 

A ação que proponho é legal? Ela violará alguma lei ou regulamento? 

4. Teste da Imprensa 

Se o que eu fizer sair em um jornal ou na televisão ficarei orgulhoso de minhas 

ações? 

5. Teste dos Outros 

O que pensarão meu gerente, meu supervisor, meus colegas de trabalho e minha 

família do que estou planejando fazer? 

6. Teste do Espelho 
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Quais são as conseqüências da ação planejada? 

Como ela afetará outras pessoas? 

Quais são os custos? 

Como me sentirei comigo mesmo se fizer essa ação? 

Note que o Teste da Ética serve não só para o profissional, mas também para cada 

um de nós, quando tivermos que enfrentar algum dilema ético em nossa vida 

pessoal. Dentre todas as definições de Ética que tivemos conhecimento, a melhor 

delas e que nos faz refletir e repensar sobre nossas próprias ações,seja como 

pessoas ou como profissionais, é aquela descrita pelo professor Francisco da 

Silveira Bueno  

“Ética é a parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a 

sociedade”.52 

Cada vez mais temos refletido sobre o papel das empresas em nossa sociedade, 

dando maior ênfase não somente aos aspectos econômicos, mas, principalmente, 

aos sociais e ambientais. 

As decisões desses novos atores assumem uma importância crescente para o bem-

estar das comunidades locais e da preservação do meio ambiente onde estão 

inseridas e, portanto, eles são chamados a responder a critérios bem mais amplos 

do que uma simples lógica de maximização do lucro e de ações assistencialistas e 

filantrópicas para com a sociedade. 

Isso explica por que nos países mais desenvolvidos não somente os governos, mas 

também os investidores, os acionistas, os consumidores, a mídia e o público em 

geral, apresentam exigências cada vez maiores sobre o desempenho da empresa, 

atribuindo valor - além do puro resultado econômico - a aspectos como a qualidade, 

a imagem, a confiabilidade, e a reputação e o caráter da empresa em termos da 

Ética nos Negócios e das Responsabilidades Social e Ambiental. 

Em outras palavras, não se analisa somente o resultado econômico-financeiro, mas 

também a maneira como foi obtido, avaliando e premiando as empresas que 

possuem as “melhores práticas” nas relações com os seus interlocutores públicos e 

privados, quer pela qualidade dos produtos e serviços, quer pela excelência no 

atendimento, quer pela transparência e retidão de comportamento. 

A idéia inspiradora e motivadora da gestão responsável de uma empresa deve ser a 

sua  reputação, ou seja, ser publicamente reconhecida por todos os seus 
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stakeholders como uma empresa ética e socialmente responsável, empenhada em 

salvaguardar os direitos humanos e atenta às questões sociais e ambientais, pois a 

reputação é o recurso mais importante para o sucesso da empresa e representa um 

ativo intangível que agrega valor e é a base sustentável para o crescimento da 

empresa ao longo do tempo.  

Além disso, a reputação acaba contagiando o caráter da empresa! 

A importância da reputação deriva do fato de que esta permite a instauração de 

relações de confiança entre a empresa e os seus stakeholders internos 

(colaboradores, executivos e dirigentes) e os stakeholders externos (clientes, 

fornecedores, consumidores, investidores, acionistas, comunidades locais, 

administração pública, parceiros de negócios, financeiros, entre outros). E essa 

reputação corporativa representa, especialmente, um reconhecimento da sociedade, 

que dá às empresas a permissão para operar, sem a qual nenhuma empresa pode 

prosperar  

. Essas mesmas empresas, por sua vez, agradecem à sociedade, dizendo: 

Obrigado! 

A expressão “obrigado” pode ser interpretada como uma “fórmula de agradecimento 

por um serviço prestado ou obséquio recebido”   

É por essa razão que as empresas acabam “agradecendo” à sociedade através de 

ações responsáveis, seja de cunho social ou ambiental. 

É como se a empresa estivesse “obrigada” a devolver à sociedade e ao meio 

ambiente, parte daquilo que recebe de ambos. 

Definição 

“É a declaração do conjunto de direitos, deveres e responsabilidades empresariais 

para com todos os stakeholders e refletindo os princípios e os valores da empresa; a 

gestão social e ambiental; e o conjunto das normas de conduta para dirigentes, 

executivos e colaboradores, como também para os integrantes da cadeia produtiva, 

mediante os quais atuam as premissas que enriquecem os processos decisórios da 

empresa e orientam o seu comportamento. Além disso, deve ser o principal 

instrumento de governo e da gestão estratégica das empresas.” 

Importância 

O Código de Ética pode ser interpretado como a Lei Maior da empresa, sua 

Constituição, ou seja, o Código de Ética é uma “Carta dos Direitos e dos Deveres 
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Fundamentais” (morais), através do qual a empresa indica e esclarece as suas 

próprias responsabilidades éticas, sociais e ambientais, e, assim, este instrumento 

tem a função de explicitar um tipo de CONTRATO SOCIAL que liga a empresa aos 

vários grupos e indivíduos que interagem direta ou indiretamente no dia a dia de 

seus negócios. 

O Código de Ética é o instrumento através do qual todos estes stakeholders podem 

conhecer uma empresa, suas formas de atuação e suas normas de conduta tanto 

dela (empresa) como de todos os seus funcionários. 

Além disso, o Código de Ética é a principal ferramenta e a base de atuação da Tripla 

Responsabilidade Empresarial (TRE) e pode ser incorporado às empresas de todos 

os ramos de atividade e de qualquer porte que desejarem melhorar sua gestão e sua 

atuação responsável. 

Podemos dizer também que, por analogia, o Código de Ética possui a mesma força 

que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, há anos, vem cumprindo o seu 

papel protegendo a parte mais vulnerável das relações de consumo. Tanto é 

verdade que a FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos foi até o Supremo 

Tribunal Federal (STF) para evitar que as instituições financeiras tivessem que 

cumprir as determinações do CDC. Evidentemente que a suprema corte do país não 

deu ganho de causa aos bancos.  

Por isto, quando uma empresa decide adotar e divulgar seu Código de Ética, 

tornado-o público perante todos os seus stakeholders, estes poderão, inclusive, 

acompanhar e até exigir dela que tenha ações de acordo com o que ela mesma fez 

constar em seu Código de Ética.  

Existe outro instrumento corporativo, de igual valor e importância, no contexto das 

empresas socialmente responsáveis. Trata-se do BALANÇO SOCIAL ou do 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE – como vem sendo mais conhecido 

atualmente – tendo a principal função de informar e divulgar os avanços e as 

conquistas da atuação responsável da empresa a todos os seus stakeholders. 

Podemos concluir, então, que o “Código de Ética é a base de sustentabilidade moral 

e o alicerce ético que deve orientar e conduzir a gestão e as ações de empresas 

socialmente responsáveis”. 
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Relação Com o Contrato De Trabalho 

Podemos, também, afirmar que o Código de Ética é uma extensão do Contrato de 

Trabalho dos funcionários de uma empresa, ou seja, é uma “cláusula” adicional e, 

portanto, estabelece direito e deveres recíprocos. E isto é de fácil comprovação, 

bastando constatar aquilo que foi narrado num determinado Código de Ética 

analisado durante este estudo: 

“A Empresa espera de seus colaboradores a mesma conduta ética descrita no 

presente Código de Conduta Profissional dos Empregados, que passará a fazer 

parte dos contratos de trabalho a serem firmados, assim como dos futuros contratos 

com fornecedores e prestadores de serviço”. 

Notemos que esta relação jurídica contempla não só os colaboradores da empresa, 

mas também aos stakeholders de sua cadeia produtiva, estendendo e exigindo igual 

atuação responsável desses atores que prestam serviços ou comercializam seus 

produtos para a empresa. 

Do mesmo modo, em outro código analisado, encontramos uma advertência até 

para os ex-funcionários da empresa:  

“Este Código de Ética se aplicará aos colaboradores que vierem a se afastar da 

empresa, permitindo-nos reparar na Justiça quaisquer ações que possam causar 

prejuízo ou comprometer a imagem, o patrimônio, os resultados financeiros da 

Companhia e até mesmo a sua capacidade competitiva no mercado”. 

Vantagens e Desvantagens 

Para exemplificar e ilustrar as vantagens e desvantagens para a empresa resultante 

da elaboração, da adoção e da divulgação de um Código de Ética Corporativa, 

transcreveu um trecho do trabalho sobre o referido tema, elaborado por renomadas 

especialistas em Ética Empresarial, as professoras Maria do Carmo Whitaker e 

Maria Cecília Coutinho de Arruda: 

Conteúdo 

O Código de Ética Corporativo vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Originado 

da Declaração de Princípios (descrição da missão, visão, princípios e valores da 

empresa), passando pelo Código de Conduta (regras de conduta a serem 

observadas e cumpridas por todos os funcionários da empresa) e chegando aos 

atuais Códigos de Ética que podem contemplar num só instrumento: 

Missão e visão da empresa 
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Princípios e valores da empresa 

Princípios Éticos gerais 

Princípios gerais de justiça e equidade no relacionamento com os stakeholders. 

Gestão, tratamento, respeito e preservação do meio ambiente 

Gestão da Sustentabilidade 

Normas e padrão de comportamento da empresa e de seus colaboradores 

Organismos internos para reportar alguma desconformidade ao código 

Procedimentos e padrões de atuação e controle  (órgãos internos) 

 “A adoção de um Código de Ética é uma ótima oportunidade de aumentar a 

integração entre os funcionários da empresa e estimular o comprometimento deles. 

Ademais, o Código de Ética permite a uniformização de critérios na empresa, dando 

respaldo para aqueles que devem tomar decisões. 

Serve de parâmetro para a solução de conflitos e também protege, de um lado, o 

trabalhador que se apóia na cultura da empresa refletida nas disposições do código 

e, de outro lado, serve de respaldo para a empresa, por ocasião da solução de 

problemas de desvio de conduta de algum colaborador, acionista, fornecedor ou 

algum outro stakeholder. O Código de Ética costuma trazer para a empresa 

harmonia, ordem, transparência, tranqüilidade, em razão dos referenciais que cria, 

deixando um lastro decorrente do cumprimento de sua missão e de seus 

compromissos. 

É absolutamente imprescindível que haja consistência e coerência entre o que está 

disposto no Código de    

Ética e o que se vive na organização. Caso contrário, ficaria patente uma falsidade 

que desfaz toda a imagem que a empresa pretende transmitir ao seu público. “Essa 

é a grande desvantagem do Código de Ética”. 

Objetivos e metodologia da Pesquisa 

Esta pesquisa tem por objetivo principal demonstrar a importância de uma empresa 

em elaborar, adotar e divulgar seu Código de Ética e, especialmente, para servir de 

exemplo e motivação para que um número maior de executivos e empresários 

venham a adotar o mais importante instrumento da gestão responsável e do governo 

da empresa.  

Amostra 
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O universo desta pesquisa foi composto pelas 500 maiores empresas em 

faturamento listadas na Revista EXAME Melhores & Maiores (edição 2008) a qual, 

sem dúvida alguma, trata-se de uma das publicações de maior credibilidade do 

país.Observação: Os 50 maiores bancos por patrimônio não fizeram parte deste 

estudo; apenas foram mencionados aqueles que divulgam seu Código de Ética. 

Pesquisa e metodologia 

O método utilizado neste estudo foi simples e objetivo. A pesquisa foi realizada junto 

à maior e mais importante ferramenta de divulgação das empresas na atualidade: a 

internet. 

No mês de março de 2009 foram acessados todos os 500 websites das empresas 

listadas na referida publicação, levando-se em consideração as seguintes 

informações: 

Divulgação 

Foram consideradas as empresas que disponibilizam livremente o Código de Ética 

aos seus no website corporativo. As empresas que informam possuir este 

instrumento, porém não o divulgam, foram tratadas como aquelas que não 

disponibilizam este importante instrumento, ou por não possuírem ou por optarem 

em não divulgá-lo publicamente. 

Objetivos e metodologia 

Localização 

Verificação do local onde as empresas disponibilizam seus Códigos de Ética dentro 

do website corporativo. 

Destaque Página Inicial 

Verificar se a empresa dá “destaque” ao Código de Ética na página inicial. 

Relacionamento com os Stakeholders 

Se o Código de Ética contempla o relacionamento com os diversos públicos – os 

chamados “stakeholders” – em que a empresa interage no dia a dia dos seus 

negócios, inclusive o meio ambiente. 

Obrigatoriedade de Denúncia 

Existência de cláusula explícita contendo a obrigatoriedade de levar ao 

conhecimento da empresa, tanto pelos stakeholders internos como pelos externos, 

quaisquer desconformidades às determinações constantes no Código de Ética. 

Proteção ao Denunciante 
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Contempla-se cláusula explícita com a informação de que a empresa protegerá de 

qualquer tipo de represália aqueles stakeholders, especialmente seus 

colaboradores, que relatarem os fatos presenciados ou de conhecimento. 

Ações de Responsabilidade Social e/ou Ambiental 

Identificação das empresas que divulgam ações de responsabilidade social e/ou 

ambiental. 

Balanço Social ou Relatório de Sustentabilidade 

Identificação das empresas que elaboram e divulgam este importante instrumento. 

Sustentabilidade 

Verificar se já existe algum tipo de menção à Sustentabilidade no website das 

empresas pesquisadas. 

Empresa Estrangeira 

Houve a necessidade de se realizar pesquisa no website global para verificação da 

existência ou não do Código de Ética em empresas estrangeiras que não divulgam 

seu Código de Ética no website nacional, inclusive com a verificação de tradução 

para outro idioma, além do inglês. 

Nesta edição, foram indicadas as empresas estrangeiras que apenas divulgam seu 

Código de Ética no website global. 

A 2ª Pesquisa Código de Ética Corporativo, que teve seus resultados comparados 

com o estudo realizado no ano passado, confirmou a tendência empresarial de 

intensificação da adoção e divulgação dos Códigos de Ética, os quais, sem sombra 

de dúvida, são o principal instrumento da atuação responsável e da governança 

corporativa, contribuindo, inclusive, para a conquista da tão sonhada, perseguida e 

necessária Sustentabilidade.  

Há de se registrar também que um número ainda mais significativo dentre as 

maiores empresas em atuação no Brasil adotam, divulgam e se utilizam do Código 

de Ética, no dia a dia dos seus negócios, não só para sanar dilemas éticos e atingir 

os mais altos padrões de conduta funcional e de excelência do comportamento 

empresarial, mas também para apontar o norte para o cumprimento do que 

chamamos de Tripla Responsabilidade Empresarial (TRE).  

Os resultados demonstrados nas páginas a seguir, constituem um importante 

exemplo e um enorme incentivo para que qualquer empresa em atuação no país 

siga os passos vitoriosos das Maiores do Brasil! 
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Observação importante sobre o conteúdo desta pesquisa: 

Os textos constantes da Introdução da Pesquisa e que foram produzidos pelo 

Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios são de sua inteira responsabilidade e 

poderão não refletir a opinião das empresas patrocinadoras desta iniciativa bem, 

como das organizações que compõem o Apoio Institucional. (Ético-Sociale 

d´Impresa) idealizado na Itália em 1.999 pelo CELE – Centre for Ethics Law & 

Economics da Universidade Cattaneo Castellaza  

(www.liuc.it) e realizado em colaboração com um grupo de empresas, associações 

profissionais, empresas de consultoria e organizações  

sem fins lucrativos, firmemente convictos da necessidade e da utilidade da ética 

empresarial. A responsabilidade pela redação final do Projeto  

Q-RES é da equipe do CELE, que é coordenada pelo professor Lorenzo Sacconi, 

uma das maiores autoridades em Ética nos Negócios em  

todo o mundo, tendo autorizado o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios a utilizar 

e divulgar este excelente material em nosso país. O citado  

projeto foi devidamente traduzido pelo tradutor juramentado, Sr. Flávio Pellegrini, 

proprietário da Accademia Italiana Pellegrini, na cidade de  

Empresas Com Código De Ética 

Apenas 49 empresas destacam o Código de Ética em seu home Page, 

diferentemente do que foi identificado em relação ao destaque dado às ações de 

responsabilidade social e ambiental, as quais, evidentemente, são igualmente 

meritórias. 

Em grande parcela dos Códigos de Ética analisados é previsto o relacionamento 

com diversos stakeholders, indicando a crescente preocupação das empresas em 

atender e safistazer os interesses de todos os públicos que se relacionam no dia a 

dia dos seus negócios, inclusive, em muitos destes instrumentos, é destacado o 

comprometimento com a preservação e conservação ambiental. 

Esta mesma preocupação é verificada com o elevado percentual de empresas que 

explicitaram a obrigatoriedade dos stakeholders (internos ou externos) de reportarem 

ao superior hierárquico, à diretoria ou mesmo para algum departamento específico, 

como o de  

Recursos Humanos ou a Comissão de Ética, toda e qualquer desconformidade com 

aquilo que é imperativo no próprio código. 
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Entretanto, continua baixo o número de Códigos de Ética que expressam claramente 

que a empresa não permitirá qualquer tipo de represália ao stakeholder que prestar 

algum tipo de denúncia. Em muitos deles, é informado que o assunto será tratado 

confidencialmente, inibindo, de certa forma, o reporte de situações negativas as 

quais poderão macular o bom nome, a imagem e a reputação empresarial. 

Código De Ética x responsabilidade Social x responsabilidade Ambiental 

Mesmo com o significativo aumento do número de empresas que possuem e/ou 

tornam público o Código de Ética no web- site corporativo, a adoção deste 

instrumento ainda ocorre de forma tímida. 

Este ano, ficou mais evidente que a maior preocupação das empresas ainda é 

destacar suas ações de responsabilidade social e ambiental, comprovada pela 

elevação dos resultados:  

Sustentabilidade 

Identificamos um aumento expressivo no número de empresas que, de uma maneira 

ou de outra, já destacam o tema  

“Sustentabilidade” em seus website. 

Dentre as 500 maiores empresas em atuação no país, 127 (25,4%) já falam com 

seus stakeholders sobre este assunto.  

No ano passado era apenas 75, um aumento percentual de quase 60%.  

No contexto global atual, nada mais compreensível e natural em face da importância 

das empresas nas questões ligadas à  

Sustentabilidade, especialmente, sua influência junto à sociedade e seu poder 

transformador.  

Relatório De Sustentabilidade 

Dentre os 96 Balanços Sociais identificados nesta pesquisa, 13 (13,5%) passaram a 

se chamar “Relatório de sustentabilidade”, indicando uma tendência no meio 

empresarial nacional em linha com os mercados mais desenvolvidos do planeta. 

Vale destacar que neste estudo não foram considerados os  

Balanços Sociais constantes no chamado Balanço Anual ou Relatório Anual com as 

informações financeiras e aquelas referentes às ações sociais e ambientais 

corporativas. 
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Se todas as multinacionais divulgassem seu Código de Ética também no website 

nacional, o resultado total de empresas saltaria das atuais 189 para 271, 

representando 54,2% do universo pesquisado.  

Para o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, um resultado extraordinário e 

altamente motivador para as demais empresas seguirem os passos das 500 maiores 

do país. 

 

 
7.  Gestão Industrial 
 
7.1 Gestão da Qualidade Total 
 
Consiste numa estratégia de administração orientada a criar consciência da 

qualidade em todos os processos organizacionais. 

É referida como "total", uma vez que o seu objetivo é a implicação não apenas de 

todos os escalões de uma organização, mas também da organização estendida, ou 

seja, seus fornecedores, distribuidores e demais parceiros de negócios. 

Compõe-se de diversos estágios, como por exemplo, o planejamento, a 

organização, o controle e a liderança. 

Histórico 
O conceito de Qualidade foi primeiramente associado à definição de conformidade 

às especificações. Posteriormente o conceito evoluiu para a visão de Satisfação do 

Cliente. 

Obviamente a satisfação do cliente não é resultado apenas e tão somente do grau 

de conformidade com as especificações técnicas, mas também de fatores como 

prazo e pontualidade de entrega, condições de pagamento, atendimento pré e pós-

venda, flexibilidade, etc... 

Paralelamente a esta evolução do conceito de Qualidade, surgiu a visão de que o 

mesmo era fundamental no posicionamento estratégico da empresa perante o 

Mercado. 

Pouco tempo depois percebeu-se que o planejamento estratégico da empresa 

enfatizando a Qualidade não era suficiente para seu sucesso. O conceito de 



103 

 

satisfação do cliente foi então estendido para outras entidades envolvidas com as 

atividades da Empresa. 

O termo Qualidade Total representa a busca da satisfação, não só do cliente, mas 

de todos os "stakeholders" (entidades significativas na existência da empresa) e 

também da excelência organizacional da empresa. 

RESUMO  
 

No presente artigo enfatiza-se as principais ferramentas de Gestão Empresarial para 

a busca da qualidade nas organizações. Procurar-se-á descrever de maneira clara e 

objetiva a filosofia de cada técnica, proporcionando uma compreensão fácil e 

rápida... 

 
1. INTRODUÇÃO  

 

Além daquelas mudanças ocorridas recentemente o mundo está em constante 

transformação, e nada é mais constante do que a mudança. É inevitável que tudo 

mude ainda mais, por exemplo: se as pessoas mudam as regras do jogo, deve-se 

mudar o modo de jogar. De uma maneira geral, as empresas não acompanham as 

mudanças ocorridas, ou o fazem mais lentamente. Isso quer dizer que, via de regra, 

a organização e o modo de gestão das empresas não tem acompanhado as 

transformações do mundo dos negócios.  

Além de conhecer o que está mudando, é muito importante para o sucesso 

empresarial, observar as tendências ou para onde caminha a realidade. E mais 

importante do que saber e conhecer as mudanças, é necessário avaliar como elas 

afetam as empresas e o que deve ser feito para se adequar a essa realidade que se 

altera constantemente. A qualidade está inserida neste universo de mudanças que 

ocorrem todos os dias.  

Inúmeras são as definições de qualidade que se conhece, mas todas geralmente 

são baseadas no binômio cliente / utilizador, que a determina, e não a dupla 

produtor / fornecedor, como empiricamente se acredita.  

O conceito de qualidade é conhecido a milênios, porém como função de 

gerenciamento surgiu recentemente, sendo ontem diretamente relacionado à 

inspeção propriamente dita, e atualmente uma função imprescindível para o sucesso 
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estratégico de uma organização.  

Em virtude de tal realidade, surgiram no mundo corporativo inúmeras técnicas 

facilitadoras, normas e certificações que vêm auxiliar as organizações a buscarem a 

qualidade, ou seja, a ausência cada vez maior de defeitos.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

Relacionando-se à revolução do conceito qualidade no transcurso da história, 

reporta-se às primeiras décadas do ano de 1900, até 1960 aproximadamente, 

quando a produtividade era tida como fator primordial, ou melhor, buscava-se 

sempre a eficiência nos processos. Com o avanço das indústrias e o acirramento da 

competição industrial, no período entre 1960 e 1990, a visão organizacional da 

qualidade era global no negócio e preocupava-se com a eficácia. Ainda neste 

intervalo surge o conceito e a importância da qualidade com o renascimento e 

ressurgimento da indústria japonesa, que fez da qualidade uma arma para alcançar 

a vantagem competitiva.  

Nos dias atuais a partir da década de 90, a qualidade é abordada com uma visão 

global, ambiental e interdisciplinar, buscando-se a excelência e a efetividade, ou 

seja, firmar-se num segmento determinado.  

A qualidade é o principal fator de decisão dos clientes da década de 90. Deve-se ter 

em mente que os objetivos das organizações é de atender os requisitos dos 

consumidores e acionistas, isto é obtido através da maximização dos lucros, e ao 

atendimento das necessidades materiais, culturais e comunitárias. O sucesso da 

grande maioria das organizações depende do nível de satisfação dos requisitos que 

elas conseguem obter, e o alcance destes objetivos hoje em dia está cada vez mais 

difícil devido rápido aumento das demandas do mercado, à explosão dos custos que 

pode ser comprovada devido aos aumentos de salários, materiais, impostos etc, à 

necessidade de desenvolvimento de novos produtos para a manutenção da 

competitividade e ainda às conseqüências dos defeitos tornarem-se incalculáveis.  

A qualidade não é o esforço que o produtor coloca em seu produto, mas sim o valor 

que o consumidor obtém a partir do produto. A qualidade total é a qualidade de tudo 

o que é feito na empresa e não somente a qualidade do produto ou do serviço 
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somente.  

Nos dias atuais, é muito fácil saber o que é, como surgiu, como se obtém e como se 

empregam as técnicas de qualidade devido à inúmeras obras publicadas, periódicos 

do gênero, estudos e comprovações científicas, enfim, várias formas de aprendizado 

a respeito.  

O que se pode perceber é que até então a maioria das organizações sofria de um 

mal crônico que era conhecido como barreiras aos processos de qualidade:  

 

•A falta de um modelo adequado;  

• A falta de comprometimento das autoridades;  

• A falta de conhecimento e/ou o imediatismo;  

• O baixo nível de informação do nível gerencial;  

• A falta de escolaridade do trabalhador;  

• A falta de conscientização do consumidor;  

• A cultura do ganho financeiro;  

 

Tais aspectos citados, eram tidos como barreiras, hoje são “quebradas” , em grande 

escala, devido à imposição do mercado, que não admite mais organizações que 

desejem ser competitivas, cometam faltas como as citadas anteriormente como 

barreiras. A queda destas barreiras foi alcançada desde a alta administração até o 

mais baixo nível de trabalhador de chão de fábrica..  

 

2.1 Gerenciamento da Qualidade Total  
 

De acordo com Martins e Laugeni (1998, p.394 e 395 ), “para que se entenda melhor 

o conceito de gerenciamento da qualidade total, deve-se conhecer os programas e 

sistemas relativos à qualidade”, dentre os quais apresenta-se a seguir:  

 

 CQ Controle da Qualidade ( desde 1900 ), que é o desenvolvimento de sistemas  

que monitoram o projeto, o processo de fabricação e a assistência técnica de um 

produto ou de um serviço. 

CEP - Controle Estatístico de Processos ( 1945 ), é o controle da qualidade 

utilizando-se processos estatísticos. 
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CCQ - Círculos de Controle da Qualidade, qual seja a reunião de pessoas que 

investigam problemas de qualidade existentes ou potenciais. 

Sistema de Qualidade Amplo Empresarial ( 1980 ) sistema de gestão baseado na 

qualidade. 

Qualidade Garantida (1980) que consiste em realizar-se a cessão de uma garantia 

ao cliente assegurando que o produto ou o serviço oferecido é confiável. 

Qualidade assegurada enfoca que a qualidade está relacionada a aspectos de 

segurança e de responsabilidade civil quanto ao produto ou serviço vendido. 

Sistema ISO ( década de 80 ), sistema para a garantia da qualidade de produtos e 

serviços. 

Excelência Empresarial ( 1987 ), sistema de avaliação de empresa envolvendo 

múltiplos aspectos. 

TQM (total quality management) conceito de gerenciamento abrangente que envolve 

além dos aspectos da qualidade, as atividades de benchmarking, projeto de produto 

e processo, suprimentos, logística e solução de problemas, e está diretamente 

apoiado nas pessoas da empresa. 

 

2.2 Principais ferramentas para a busca da qualidade total  
 

a. Lista de Verificação  

A lista de verificação deve ser utilizada quando for necessário conhecer dados 

baseados em observações amostrais, com o objetivo de definir um modelo 

apropriado para a execução de uma determinada tarefa ou trabalho. Este é tido 

como o ponto lógico de início na maioria dos ciclos de soluções. A lista de 

verificação ao ser utilizada deve seguir as etapas abaixo?  

• definir claramente o evento em estudo;  

• definir o período de estudo;  

• construir um formulário claro e de fácil manuseio ( tab nº 01 );  

• coletar dados consistentes e honestamente;  

PROBLEMA MÊS TOTAL  

A 1 2 3 ..... ...... ....... 30  

B  

C  
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TOTAL  

( tab nº 01)  

 

b. Brainstorming ( “tempestade cerebral”)  
O brainstorming é uma técnica utilizada para auxiliar uma equipe a gerar ou criar 

diversas idéias no menor espaço de tempo possível. Na fase de geração, o líder da 

equipe revê as regras do brainstorming e os membros geram uma lista de itens. O 

objetivo é gerar a maior quantidade possível, não importando-se com a qualidade.  

Na fase de clarificação, a equipe repassa toda a lista para ter certeza que todos 

entenderam todos os itens. A discussão será feita após .  

Na fase de avaliação, que é a final, a equipe revê toda a lista para eliminar as 

duplicidades, irrelevâncias ou questões que por algum motivo qualquer esteja fora 

dos limites.  

O brainstorming para ter o resultado esperado, deve seguir algumas regras:  

• estabelecer o objetivo claramente;  

• cada membro da equipe deve expor uma idéia a cada rodada;  

• todas as idéias devem ser registradas onde possam ser vistas por todos: flip-chart 

ou quadro negro.  

• nenhuma idéia pode ser criticada ou rejeitada;  

• outras idéias podem e devem ser criadas a partir de idéias anteriores.  

 

c. Diagrama de Pareto  

É um gráfico de barras verticais que permite determinar quais problemas resolver e 

qual a prioridade. É executado tomando-se por base uma relação de problemas 

anteriormente detectados, e deve ser utilizada quando for preciso ressaltar a 

importância relativa entre vários problemas, com o objetivo de escolher um ponto de 

partida ( gráfico nº 01 ).  

 

 

d. Diagrama de Causa e Efeito ( espinha de peixe )  
Deve ser usado quando é necessário identificar, explorar e ressaltar todas as causas 

possíveis de um problema. Representa a relação entre um dado efeito suas causas 

potenciais. Os diagramas de espinha de peixe, são feitos para mostrar as interações 
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entre os fatores que afetam um processo.  

Existem alguns procedimentos utilizados para a confecção do diagrama de causa e 

efeito:  

• definir o problema de forma clara e objetiva;  

• definir as principais categorias das possíveis causas;  

• iniciar a construção do diagrama definindo o efeito dentro de uma caixa do lado 

direito e colocando as principais categorias como alimentadoras destas caixas;  

• executar um sumário brainstorming das possíveis causas dentro de cada uma das 

principais categorias;  

• analisar cada causa em particular para focalizar causas de cada vez mais 

específicas;  

• identificar e circular as causas que se pareçam com as raízes dos problemas;  

• coletar dados para verificar qual a causa que mais se parece com a raiz do 

problema, e isto pode ser obtido através do Diagrama de Pareto;  

Abaixo na figura nº 01, como forma de ilustração, segue um exemplo do diagrama 

de causa e efeito ou espinha de peixe:  

 

-----------------------------CAUSAS---------------------------------EFEITO-----------  

 
e. Benchmarking  

É o processo caracterizado pela avaliação dos produtos de uma determinada 

empresa perante aos líderes do mercado, em que ela atua. Vários são os aspectos 

analisados tais como retorno do investimento, indicadores de produtividade, custos 
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entre outros, que possam ser devidamente comparados. O objetivo principal do 

benchmarking, é aproveitar técnicas, gestões, rotinas e procedimentos utilizados 

pela concorrência, que possam ser adaptados à empresa que o executa.  

 

f. Ciclo PDCA  

O ciclo PDCA, foi desenvolvido por E.W. Deming, e deve ser aplicado quando for 

necessário orientar a preparação e execução de atividades planejadas visando o 

seu melhor desenvolvimento. As siglas PDCA, consistem na significação de quatro 

passos:  

• Plan ( planejar ): a equipe seleciona um processo ou atividade, ou equipamento 

que necessite melhoria. Após analisados vários aspectos dentre os quais sua 

viabilidade econômico - financeira, é desenvolvido um plano com medidas objetivas 

para obter a melhoria;  

• Do ( fazer ): implementação do plano definido na fase anterior;  

• Check ( verificar ): avaliação e se for o caso reavaliação do plano;  

• Act ( agir ): caso o sucesso seja alcançado, o novo processo se transforma em 

novo plano;  

 

Esquema do ciclo PDCA:  
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g. Programa 5 S  

O programa 5S é muito conhecido e administrado por algumas empresas que se 

preocupam com a sua produtividade. É um programa de educação que dá ênfase à 

prática imediata de hábitos saudáveis que permitem a integração de pensar, agir e 

sentir. As ações iniciais de quem é tocado pelo programa são de natureza mecânica: 

classificar, ordenar e limpar. Essas práticas promovem a imediata mudança do 

ambiente físico em torno da pessoa. As conseqüências a longo prazo são as 

profundas mudanças nas relações das pessoas consigo mesmas, com os outros e 

com a natureza. Por este motivo o 5 S é considerado o básico para qualquer 

programa básico de Qualidade.  

O 5 S consolidou-se no Japão a partir da década de 50. Antes de adotar o programa 

e traduzir as palavras para o português, foram realizados pesquisas para captar a 

verdadeira profundidade e ideologia do programa. Assim, ele demorou mais 4 

décadas para ser implantado aqui no Brasil, sendo lançado formalmente em maio 

1991.  

A prática constante dos 5 S, seguindo os padrões estabelecidos, constitui a base 

para o melhor desenvolvimento das atividades do dia-a-dia.  

Para chegar a um estágio de satisfação, é preciso praticar cada uma das palavras-

chave que fazem parte do programa 5 S: Organização, Ordenação, Limpeza e 

Disciplina. Estas palavras derivaram das palavras japonesas, respectivamente: Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke.  
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• Seiri ( organização ) : é separar o necessário do desnecessário;  

• Seiton ( ordenação ): é colocar as ferramentas, móveis, peças, documentos e tudo 

mais de que se usa para a execução das tarefas, no lugar certo e pronto para uso a 

qualquer momento e por qualquer pessoa.  

• Seiso ( limpeza ): é remover toda a sujeira do local de trabalho, das ferramentas e 

dos equipamentos, de maneira que o ambiente fique totalmente limpo.  

• Seiketsu ( conservação ): avaliar e administrar os resultados já conseguidos e 

imaginar como as coisas ainda podem ser melhoradas.  

• Shitsuke ( disciplina ) : seguir e aperfeiçoar as regras e procedimentos 

estabelecidos, visando ao constante crescimento profissional e humano.  

 

2.3 Gestão Estratégica da Qualidade  

 

Mesmo não sendo objetivo principal deste artigo, cabe ressaltar neste momento, 
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após enumerar e apresentar as principais técnicas para a busca da qualidade, 

alguns aspectos relativos à gestão estratégica da qualidade, o que em alguns casos, 

poderá levar as organizações a buscaram nela a vantagem competitiva, para 

atuarem no seu nicho mercadológico.  

Um esquema básico para apresentar as etapas para a busca da gestão cada vez 

mais apurada da excelência pode ser apresentado abaixo:  

 

Líder da Organização  

Dirigente Principal  

 

Clientes  

Fornecedores  

Concorrentes  

 

Estrutura do Trabalho  

Conhecimento  

Recursos Disponíveis  

Potencial Disponível  

 

Existe a necessidade de se atentar para que não haja uma preocupação excessiva 

com os negócios, há que se ter igual preocupação com a cultura, organizacional 

evitando que profissionais qualificados permaneçam isolados em suas “baias”, como 

já dizia Scoth Adams , por rejeitarem a nova gestão da organização.  

A gestão estratégica da qualidade deve ser definida a partir da análise de cenários, 

preocupando-se em ter uma visão de futuro, e a partir daí definir vetores de sucesso, 

que orientarão a definição da missão.  

Definida a missão, procede-se a análise organizacional identificando a cultura, o 

comprometimento organizacional e a qualidade de vida no trabalho. A partir deste 

passo, procede-se o planejamento para a melhoria e define-se o processo de 

qualidade.  

Esta etapa bem trabalhada e definida no interior da organização, compõe-se de 

passos a serem seguidos para por em prática a Gestão Estratégica da Qualidade.  
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7.2 Gestão da Qualidade Total 
 
O conceito de Qualidade foi primeiramente associado à definição de conformidade 

às especificações. Posteriormente o conceito evoluiu para a visão de Satisfação do 

Cliente. 

Obviamente a satisfação do cliente não é resultado apenas e tão somente do grau 

de conformidade com as especificações técnicas mas também de fatores como 

prazo e pontualidade de entrega, condições de pagamento, atendimento pré e pós-

venda, flexibilidade, etc...  Paralelamente a esta evolução do conceito de Qualidade, 

surgiu a visão de que o mesmo era fundamental no posicionamento estratégico da 

empresa perante o Mercado. Pouco tempo depois percebeu-se que o planejamento 

estratégico da empresa enfatizando a Qualidade não era suficiente para seu 

sucesso. O conceito de satisfação do cliente foi então extendido para outras 

entidades envolvidas com as atividades da Empresa.              

O termo Qualidade Total representa a busca da satisfação, não só do cliente, mas 

de todos os "stakeholders" (entidades significativas na existência da empresa) e 

também da excelência organizacional da empresa. 

 

Modelo Referencial 

Considerando a Qualidade Total como o estado ótimo de eficiência e eficácia na 

ação de todos os elementos que constituem a existência da Empresa temos a 

necessidade de modelarmos sua organização e o contexto no qual ela existe. Ao 

resultado desse processo de modelagem damos o nome de Modelo Referencial para 

Gestão da Qualidade. 

 

Princípios da Qualidade Total 

1. Total satisfação dos clientes 

2. Desenvolvimento de recursos humanos 

3. Constância de propósitos 

4. Gerência participativa 

5. Aperfeiçoamento contínuo 

6. Garantia da qualidade 
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7. Delegação 

8. Não aceitação de erros 

9. Gerência de processos 

10. Disseminação de informações 

 

Gestão pela Qualidade Total 

A gestão de uma organização, seja de manufatura ou de serviços, com ou sem fins 

lucrativos, do governo, social ou de família trata de duas coisas: as transações e os 

relacionamentos. 

A Gestão pela Qualidade Total (GQT) significa criar, intencionalmente, uma cultura 

organizacional em que todas as transações são perfeitamente entendidas e 

corretamente realizadas e onde os relacionamentos entre funcionários, fornecedores 

e clientes são bem-sucedidos (Crosby, 1998). 

Sob um ponto de vista mais amplo, a GQT não é apenas uma coleção de atividades, 

procedimentos e eventos. É baseada em uma política inabalável que requer o 

cumprimento de acordos com requisitos claros para as transações, educação e 

treinamento contínuos, atenção aos relacionamentos e envolvimento da gerência 

nas operações, seguindo a filosofia da melhoria 

contínua.                                                                                                                 

Embora a qualidade sempre tenha sido adotada por uma questão de sobrevivência 

(Segunda Guerra Mundial, Japão do pós-guerra, Ocidente perdendo mercado para 

os produtos japoneses, etc) seus princípios e técnicas promovem melhorias tais que, 

atualmente, as empresas de maior sucesso, são aquelas que adotam as ferramentas 

de gestão da qualidade. A Gestão pela Qualidade Total - GQT - é uma abordagem 

abrangente que visa melhorar a competitividade, a eficácia e a flexibilidade de uma 

organização por meio de planejamento, organização e compreensão de cada 

atividade, envolvendo cada indivíduo em cada nível. É útil em todos os tipos de 

organização.  

 

Ferramentas de Gestão de Qualidade 

Em plena revolução da qualidade e da organização das empresas, não se verifica 

ainda uma política intensiva dos conceitos da Qualidade Total, principalmente nas 
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empresas de pequeno e médio porte, normalmente por desinformação e não 

entendimento da linguagem técnica a respeito da Qualidade Total. 

Sobreviver em um mercado cada vez mais disputado representa o grande desafio 

das pessoas e empresas nos dias de hoje. Todos nós sabemos que vai sobreviver 

somente o melhor. Face as constantes mudanças no cenário, mais do que nunca, é 

necessário que mudemos algum paradigma com absorção de novos conceitos em 

termos de gestão de nossos negócios. Acreditamos que a prática intensiva de 

conceitos de qualidade nas atividades do dia-a-dia, somará pontos a sobrevivência e 

crescimento dos negócios. 

A Qualidade Total é uma filosofia de gestão baseada na satisfação dos clientes 

internos e externos envolvidos na empresa, ou seja, é um meio para atingir os 

objetivos e resultados desejados, e como tal, faz uso de um conjunto de técnicas e 

ferramentas integradas ao modelo de gestão. Sendo assim a seguir mostraremos 

alguma ferramentas para a Gestão de Qualidade. 

 

5´s 

A Ferramenta 5'S não é apenas um programa, mas uma filosofia de vida. Com o 

objetivo de tornar o ambiente de trabalho mais agradável e seguro, a empresa vem 

aplicando os princípios japoneses do 5'S. Este trabalho é considerado pela empresa 

a base para se atingir a Qualidade Total. Mediante treinamento e conscientização, 

os colaboradores são incentivados a implementaresm ações de melhoria para cada 

um dos princípios do 5'S. 

Os 5S são razoavelmente conhecidos na indústria, ao menos conhecidos como uma 

sistemática voltada para melhorar a aparência do ambiente de trabalho. 

E, realmente, é isto o que se mostra, à primeira vista, com seus 5 passos 

aparentemente dirigidos à simples organização do espaço: 

SEIRI (organização e senso de utilização) 

SETON (arrumação e ordenação) 

SEISO (Limpeza) 

SEIKETSU (padronização) 

SHITSUKE (disciplina) 
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No entanto, um programa 5S pode causar grandes transformações na empresa e 

alcançar resultados muito além do que se poderia supor de um programa assim tão 

aparentemente despretensioso. 

Através do 5S, os colaboradores são envolvidos na melhoria de tudo o que os rodeia 

e rodeia o seu trabalho, são convidados a usar sua criatividade e dar soluções, 

pessoais e em grupo, para pequenas melhorias, localizadas. Com isto, as pessoas 

começam a se sentir autorizadas a gerar mudanças, a gostar de realizar mudanças, 

e a tomar gosto por esta participação em melhorias que as afetam diretamente. 

Assim, aplicado corretamente, o programa 5S tem se mostrado a ferramenta mais 

eficaz para criar nas pessoas um senso de "pertencimento" que dá origem à 

motivação para participar mais fundo e contribuir melhor em todas as atividades. 

O 5S muda o relacionamento psicológico da pessoa com o seu trabalho, com os 

colegas e com a empresa, e vai alterando seus hábitos, atitudes, práticas, etc., isto 

é, vai alterando os padrões culturais do grupo, a cultura da empresa. 

Vale resaltar que nos 5’S assim como em qualquer outro sistema de gestão 

participativo o segredo do sucesso na implantação esta ligado diretamente ao fato 

de as mudancas serem feitas por todos os envolvidos(desde o Gerente até o 

Faxineiro), criando assim um senso de responsabilidade, que nos 4 primeiros "S" é 

moldado, e a disciplina e apenas a consequência do gosto de poder participar em 

decisões, por isso, todo cuidado é pouco, devemos icentivar mas nunca impor, sob o 

risco de não alcancar os objetivos. 

 

PDCA/SDCA 

O Ciclo PDCA foi muito difundido nas áreas de engenharia industrial. Trata-se de um 

método simples para organizar e sequenciar a busca soluções de problemas e 

melhoria de processos. Esta é a filosofia do ciclo PDCA. 

A primeira coisa a ser feita é um plano onde deverá ser investigado as causas e 

conseqüências dos problemas. Após o levantamento feito em cada área levantando 

os principais pontos relacionados abaixo, é elaborado um plano para que o problema 

deixe de acontecer ou que pelo menos se possa isolar o problema. 

Plano 

Problema    
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Descreva os possíveis problemas que são enfrentados pela empresa em alguma 

área. 

Por que está acontecendo o problema? Tem a ver com Material, Método, Mão de 

Obra, Máquina, Medida? Tem origem em outras áreas? Quais? 

Causas 

O que irá acontecer se o problema não for resolvido? Vai influir em outras áreas ou 

Clientes? Quais? 

Conseqüências 

Quais são as soluções possíveis para a resolução do problema ? A obtenção do 

maior número de informações depende de amigos, empregados etc. Após a 

sugestão deve ser feita uma análise criteriosa sobre todas as alternativas. 

Soluções Possíveis 

Tempo Estimado para a Resolução do Problema 

Defina um tempo certo para o resolver o problema 

Como você pode perceber, o Ciclo PDCA possui quatro letras que representam as 

seguintes palavra-chaves em Inglês: 

P - Plan (Plano): Consiste nas etapas acima. 

D- Do (Fazer): É o estágio de implementação do plano, onde é determinado o que 

fazer, quem irá fazer e quando deverá agir. 

C- Check (Verificar): É o estágio onde as pessoas envolvidas para resolução do 

problema ou melhoria do método atuarão para saber se as medidas tomadas para 

eliminação do problema ainda estão sendo tomadas. 

A- Action (Ação): É o momento em que, percebendo que o problema (falha) voltou, 

toma-se as medidas necessárias para correção. 

O ciclo PDCA é seqüencial, ou seja, cada vez que se chega na letra A, começa tudo 

de novo, na letra P. 

Para que serve isto? Simples! Sempre que se completa um ciclo considera-se que 

alguma melhoria no processo aconteceu. Portanto, toda vez que se "roda" o ciclo 

PDCA, algum novo problema será descoberto e o processo (Empresa) encontrará 

um novo nível de excelência.  As empresas americanas e japonesas utilizam este 

método a mais de 20 anos. Toda vez que eles "rodam" este ciclo, mais suas 

empresas se afastam dos concorrentes. Quando essa metodologia é incoporada por 

um tempo maior pode-se perceber o quanto que as empresas brasileiras estão 
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distantes com relação a gestão empresarial, pesquisa operacional ou engenharia de 

produção.   

Esta constante preocupação com a melhoria contínua representa pequenas 

reduções de custos. Talvez na cultura industrial brasileira, um número como 0,2% de 

redução seja insignificante, porém, para eles que pensam no longo prazo, 0,2% de 

redução durante 20 anos pode totalizar até 48% de redução de custos. O segredo 

destas potências econômicas estaria no enfoque de planejamento econômico global. 

No Brasil, planeja-se tudo a nível macro-econômico, dando-se maior valor às poucas 

empresa (mercados) que acumulam muito, são intensivas de capital e empregam 

pouco. No entanto, em economias maduras, é comum observar a pulverização dos 

negócios, focalizando a célula da economia na empresa, invertendo o projeto 

econômico. Esta inversão, potencializada pela extrema observação de vantagens 

competitivas regionais, facilitaria a atuação de pequenos empreendedores que, 

auxiliados por uma infra-estrutura informativa teriam maior eficiência competitiva. 

Ao invés de preocupar-se com macro-planejamentos que apenas excluem o grande 

somatório das micro e pequenas empresas, o governo poderia dar maior atenção ao 

controle monetário, assistência social e justiça fiscal, tanto na captação como na sua 

distribuição. O governo deveria, principalmente, construir uma infra-estrutura prática 

para que a micro e pequena empresa pudesse sobreviver num mundo 

descomplicado, sem burocracias e com melhor atendimento, permitindo, assim, que 

a vontade do empreededor, aliada a informação de conceitos gerenciais, fosse um 

novo propulsor em nossa economia. 

Enquanto estas coisa não acontecem, cabe as micro-empresas buscarem por conta 

própria a melhoria na gestão da célula da economia (A Empresa). Uma boa 

ferramenta pode ser o ciclo PDCA.  A representação do “ciclo PDCA” pode ser 

visualizada na figura 1. 
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O sistema de gestão como um conjunto integrado de missão, princípios, conceitos, 

valores, processos gerenciais e operacionais, destinado à identificação dos objetivos 

, ameaças e oportunidades, avaliação dos pontos fortes e fracos e a tomada de 

decisões, tem muito a se beneficiar com o “ciclo PDCA”. 

O PDCA, aplicado à solução de problemas é o caminho racional para atingir as 

metas. Ao analisar o PDCA, se a meta foi alcançada com eficácia então essa pode 

tornar-se uma 

“meta padrão” e o ciclo será novamente aplicado para manter o resultado. A figura 2, 

adaptada, demonstra o processo, onde a meta é mantida para a empresa em 

funcionamento num certo nível; neste caso pode-se chamar o método de SDCA 

(trocando o P pelo S de standard, o mesmo que padrão).  
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O método PDCA, de acordo Campos (1996), quando empregado para melhoria de 

resultado consta de:  

(a)   um ciclo de manutenção cujo objetivo é a previsibilidade dos resultados. Para 

isto, no ciclo de manutenção, deve-se cumprir os padrões, atuando no resultado e 

nas causas dos desvios, quando indicado no procedimento operacional;  

(b)   um ciclo de melhorias, pode ter como um dos objetivos obter  competitividade 

para a empresa através da melhoria contínua dos resultados. As melhorias são 

conseguidas pela análise do processo e adoção de novo padrão.  

A empresa procura não apenas sobreviver no mercado, mas também, conquistar 

novas fatias e para isso desenvolve novos projetos. O “ciclo PDCA”, aplicado no 

método para o desenvolvimento de novos projetos, tem como objetivo elevar o 

desempenho a níveis inéditos, ou seja, um melhoramento contínuo como   sinônimo 

de avaliação. 
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O método PDCA pode ser empregado, no sistema, para solucionar os problemas, 

manter as metas alcançadas, melhorar os resultados e até mesmo auxiliar o 

desenvolvimento de novos projetos. 

No sistema de gestão, o planejamento é uma antecipação do processo decisório, 

porque determina o quê, como e quando fazer, antes da execução. O ato de tomar 

uma decisão é apenas um dos itens importantes do que se denomina “ciclo de 

decisão”, que pode ser apresentado em quatro etapas: “tomada de decisão, 

implementação, avaliação e recomendação. 

Na fase de execução (Do) de um ciclo decisório, procurará determinar um ou mais 

caminhos de ação a serem seguidos, face à missão e metas da organização 

empresarial. 

No “ciclo de decisão”, uma vez escolhido o curso de ação, é necessário colocar em 

prática a fase mais difícil, a implementação da decisão, e posteriormente, avaliar os 

resultados obtidos, para propor as recomendações para manter os resultados 

alcançados ou corrigir o que for preciso. 

Portanto, as diversas áreas de atividades serão realimentadas por: decisão, 

implementação, avaliação e recomendação, resultando pontos a serem observados, 

quando da formulação de novo planejamento. 
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Assim, aplicando os princípios do PDCA ao sistema de gestão, haverá um fluxo 

constante de informações, necessárias ao ciclo de tomada de decisão, assegurando 

que os recursos materiais, financeiros, humanos e tecnológicos sejam empregados 

com eficiência para obter a eficácia da realização das metas estabelecidas, e como 

conseqüência, cumprir a missão da organização. 

 

FLUXOGRAMAS 

O fluxograma é um gráfico que demonstra a seqüência operacional do 

desenvolvimento de um processo, o qual caracteriza: o trabalho que está sendo 

realizado, o tempo necessário para sua realização, a distância percorrida pelos 

documentos, quem está realizando o trabalho e como ele flui entre os participantes 

deste processo. 

Como existe uma parafernália de tipos e denominações de fluxogramas diferentes, 

discorremos sobre o que se acredita ser o mais eficiente e eficaz na solução dos 

problemas processuais vivenciados nas empresas: o FAP - Fluxograma de Análise 

de Processos. Este fluxograma originou-se a partir do aperfeiçoamento do diagrama 

de blocos e do fluxograma utilizado na área de processamento de dados. 

Como instrumento de múltiplas funções, o FAP, mediante sua representação gráfica, 

permite visualizar e compreender melhor os processos de trabalho em execução, as 

diversas fases operacionais, a interligação com outros processos e todos os 

documentos envolvidos. 

A partir de uma visão sistêmica, possibilitará ao analista um conhecimento mais 

íntimo e profundo da situação atual, permitindo, também, uma análise técnica mais 

acurada e confiável, possibilitando como resultado uma proposta mais racional, mais 

coerente e com melhor qualidade. 

A elaboração de fluxograma de um processo integral, descendo até o nível das 

tarefas individuais, forma o embasamento da análise e do aperfeiçoamento do 

processo. A atribuição de partes do processo a membros específicos da equipe 

acelera a execução das tarefas, que, de outra forma, demandaria muito tempo. 

Toda situação e/ou processo apresentará problemas específicos de mapeamento. 

Por exemplo, a documentação disponível raramente é suficiente para mapear todas 

as atividades e tarefas, sem falar nas pessoas que executam essas tarefas. Tenha 
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cuidado com aquilo que a documentação determina como deve ser feito e como as 

coisas são feitas na realidade. 

Há muitos tipos diferentes de fluxograma. Cada um para cada aplicação específica. 

Você precisa entender pelo menos quatro destas técnicas para ser eficaz. São elas: 

1. Diagrama de blocos que fornece uma rápida noção do processo; 

2. O fluxograma padrão da American National Standards Institute (ANSI), que 

analisa os inter-relacionamentos detalhados de um processo; 

3. Fluxogramas funcionais, que mostram o fluxo do processo entre organizações ou 

áreas; 

4. Fluxogramas geográficos, que mostram o fluxo do processo entre localidades. 

 

Outros fluxogramas: 

FLUXOGRAMA FUNCIONAL: constitui um outro tipo de fluxograma. Ele retrata o 

movimento entre as diferentes áreas de trabalho, uma dimensão adicional que se 

torna particularmente útil quando o tempo de ciclo é um problema. Um fluxograma 

funcional pode ser elaborado com blocos quanto com símbolos padrões. 

FLUXO-CRONOGRAMA: apresenta além do fluxograma padrão, a indicação do 

tempo de processamento de cada atividade e do tempo de ciclo para cada atividade. 

Esse tipo de fluxograma permite algumas conclusões preciosas, quando se faz uma 

análise de custo da deficiência da qualidade, para determinar quanto dinheiro a 

organização está perdendo, pelo fato de o processo não ser eficaz e eficiente. 

Agregar a dimensão do tempo às funções já definidas, que interagem no processo 

facilita a identificação das áreas de desperdício de tempo e que provocam atrasos. 

FLUXOGRAMA GEOGRÁFICO: um fluxograma geográfico, ou superposto ao layout 

físico, analisa o fluxo físico das atividades. Ele ajuda o tempo desperdiçado entre o 

trabalho realizado e os recursos envolvidos dentro das atividades. 

 

ISO 

O que é ISO ?             

ISO significa Organização Internacional para Normalização (International 

Organization for Standardization ) localizada em Genebra, Suíça. A sigla ISO é uma 

referência à palavra grega ISO, que significa igualdade. 
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O propósito da ISO é desenvolver e promover normas e padrões mundiais que 

traduzam o consenso dos diferentes países do mundo de forma a facilitar o comércio 

internacional. A ISO tem 130 países membros. A ABNT é o representante brasileiro. 

A ISO trabalha com 180 comitês técnicos (TC) e centenas de subcomitês e grupos 

de trabalho. A ISO 9000 é uma série de cinco normas internacionais sobre o 

gerenciamento e a garantia da qualidade, que compreende a ISO 9000, ISO 9001, 

ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004. A ISO 9000 serve de roteiro para implementar a 

ISO 9001, ISO 9002 ou a ISO 9003. Estas três normas da qualidade podem ser 

entendidas pela diferença entre suas abrangências. A mais abrangente, a ISO 9001, 

incorpora todos os 20 elementos de qualidade da norma da qualidade; a ISO 9002 

possui 18 daqueles elementos e a ISO 9003 tem 12 elementos básicos. 

NBR ISO 9001: A norma ISO 9001 é utilizada pelas companhias para controlar seus 

sistemas de qualidade durante todo o ciclo de desenvolvimento dos produtos, desde 

o projeto até o serviço. Ele inclui o elemento do projeto do produto, que se torna 

mais crítico para os clientes que se apoiam em produtos isentos de erros. 

NBR ISO 9002 : A norma ISO 9002 é usada por companhias as quais a ênfase está 

na produção e na instalação. Esta norma da qualidade pode ser utilizada por uma 

empresa cujos produtos já foram comercializados, testados, melhorados e 

aprovados. Desta forma, há a possibilidade de a qualidade do produto ser alta. Estas 

companhias focalizam seus esforços para a qualidade na conservação e no 

melhoramento dos sistemas da qualidade existentes, em lugar de desenvolverem 

sistemas da qualidade para um produto novo. 

NBR ISO 9003 :  A norma ISO 9003 é dirigida para companhias nas quais sistemas 

abrangentes da qualidade podem não ser importantes ou necessários, como, por 

exemplo, as fornecedoras de mercadorias, nestes casos, a inspeção e o ensaio final 

do produto seriam suficientes 

NBR ISO 9004 :  Fornece orientações para a gestão da qualidade e os elementos do 

sistema da qualidade. Os elementos do sistema da qualidade são adequados para 

uso no desenvolvimento e na implementação de um sistema da qualidade interno 

abrangente e efetivo, com a finalidade de assegurar a satisfação do cliente. Não se 

destina a fins contratuais, reguladores ou de certificação. 
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Baseado nos 20 elementos da qualidade ISO 9001 - 1987. Existe uma 

correspondência de um para um entre os sistemas da qualidade da ISO 9001 e as 

políticas deste exemplo de manual da qualidade. 

Freqüentemente, o manual da qualidade é o documento núcleo necessário para a 

certificação. Os auditores do organismo de certificação revisam-no para ter certeza 

de que todos os elementos dos sistemas da qualidade da norma estão sendo 

tratados. Examinando o material que vem a seguir, você poderá conseguir 

compreender os pontos críticos das normas. 

Primeiro deveríamos rever vários pontos. A ISO 9001, que só tem sete páginas, é a 

norma contratual da qualidade ISO 9000 mais abrangente. O presente manual da 

qualidade é mais longo que a norma porque detalha especificamente ações, 

mediante as quais a norma pode ser satisfeita. Em certos sistemas da qualidade, o 

manual pormenorizado descreve ações coerentes com os quesitos da ISO 9001, 

mas que vão além deles. 

 

 
7.3 Gestão Enxuta 
 
O modelo Toyota de produção, que prevê fazer o máximo com o mínimo de 

recursos, deixa o chão de fábrica e começa a chegar à alta gestão. Veja como usá-lo 

para ser um profissional mais eficiente 

Nos anos 70, a Toyota se firmou como uma grande montadora mundial graças a um 

modelo de produção supereficiente, que eliminava desperdícios de tempo e de 

recursos por meio do aprimoramento contínuo de processos. O modelo Toyota, 

também conhecido como Lean Manufacturing, ou produção enxuta, foi adotado por 

todos os concorrentes da Toyota e por muitas empresas mundo afora, sempre com o 

objetivo de reduzir estoques, prazos e custos. Na estratégia de vendas diretas da 

Dell, por exemplo, esse modelo é imprescindível para que os computadores sejam 

fabricados ao gosto do cliente no menor intervalo de tempo possível. Agora, a 

produção enxuta deixou o chão de fábrica e começa a ser empregada também na 

alta gestão, em empresas como 3M, Embraer e Volkswagen. A ideia é a mesma: 

ganhar eficiência, aumentar o desempenho e cortar custos. "As companhias 

trabalham com orçamentos cada vez menores e metas cada vez mais altas, o que 
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tem tudo a ver com as premissas Lean, que pregam que os recursos são limitados, 

mas as oportunidades de melhoria são infinitas", diz Washington Kusabara, diretor 

da consultoria TBM, de São Paulo. "Se, por exemplo, um executivo aperfeiçoa a 

comunicação com os fornecedores, passando a conhecer melhor o trabalho deles, 

fica mais fácil conversar para evitar falhas.”  

 

Incorporar uma atitude Lean pode ser uma boa para a carreira, mesmo que a 

empresa em que você trabalhe não adote esse modelo formalmente. Isso porque a 

filosofia Lean é, na essência, uma maneira de pensar e enxergar questões de 

trabalho. "Diferente do executivo convencional, que tem foco só no orçamento e na 

análise das planilhas, o profissional Lean pensa no uso mais eficiente dos recursos 

para conseguir melhores resultados", diz José Roberto Ferro, presidente do Lean 

Institute do Brasil. "Ele está sempre atento para detectar desperdícios e melhorar 

processos." A seguir três conselhos para adotar a mentalidade enxuta e ser um 

profissional mais eficiente no dia a dia. 

 

FAÇA DIFERENTE  

Para formar gestores alinhados com a filosofia Lean, a empresa de tecnologia Ci&T, 

de Campinas, em São Paulo, criou em 2009 um programa de treinamento para 

desenvolver habilidades essenciais. "Houve uma mudança de mentalidade", diz 

Bruno Guiçardi, de 37 anos, sócio e diretor de operações da Ci&T. Quer um 

exemplo? Há pouco tempo, a empresa estava tendo dificuldade para contratar 

profissionais seniores para a área de TI. De 

olho nas oportunidades de melhoria, os executivos de recrutamento e seleção foram 

proativos e se reuniram com os gestores de TI e acabaram identificando a falha: 

estavam buscando os profissionais seniores nos mesmos locais e com os mesmos 

apelos com que recrutavam os mais jovens e menos experientes. Com a mudança 

de estratégia, as contratações de profissionais seniores triplicaram. Solução rápida e 

eficiente.  

 

BUSQUE O MELHOR  

Desenvolver a mentalidade enxuta é criar um hábito de ser obcecado por fazer 

melhor. Por hábito, entendam-se procurar todos os dias as oportunidades de ser 
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mais rápido ou de reduzir 

custos em cada tarefa que executar. É importante ir atrás das oportunidades, em vez 

de ficar esperando elas passarem na frente. "O profissional Lean só consegue ser 

realmente eficiente porque sai do escritório e vai aonde as coisas acontecem, e 

conversa com gente de outras áreas", diz José Roberto Ferro, do Lean Institute. 

Para detectar oportunidades de melhorias, 

o profissional precisa olhar para o negócio como um todo, e não apenas para seu 

setor. "É comum que o pessoal da área administrativa se concentre apenas na sua 

tarefa, como se estivesse num ambiente isolado", diz Edevaldo de Andrade, gerente 

executivo da Volkswagen, responsável pela área que, desde 2008, cuida de fazer 

uso eficiente dos recursos da montadora. "Nosso trabalho é fazer com que todos os 

colaboradores, do diretor ao operário, tenham claro que nosso objetivo comum é 

fazer carros e que esse objetivo é maior que as metas departamentais.”  

 

PENSE VERDE  

A opção pelo Lean, cuja filosofia é criar riqueza consumindo cada vez menos 

recursos, está alinhada com o conceito de sustentabilidade. Pensar dessa maneira 

ajuda o profissional a ver oportunidades de melhorias ambientais. A fabricante de 

cosméticos O Boticário, de Curitiba, no Paraná, aplica o conceito na sua fundação, 

que promove a educação ambiental e a preservação da mata atlântica. "O Lean 

surgiu no Japão, um país que sempre precisou importar matérias-primas e, por isso, 

o sistema prioriza o uso racional dos recursos. Hoje, pela consciência de que os 

recursos do planeta são finitos, as empresas se veem diante do desafio de produzir 

mais com o mínimo impacto possível, o que está na base do Lean", diz Washington 

Kusabara, da consultoria TBM. 

 

Fazendo mais com menos  

A origem da filosofia Lean está no modelo de produção adotado pela Toyota no pós-

guerra. Num cenário de escassez de matérias-primas e de recursos, a montadora 

japonesa precisou se tornar extremamente eficiente para competir com as rivais 

americanas. O modelo deu origem ao conceito de melhoria contínua: aprimorar 

constantemente os processos para oferecer o que o cliente quer, na hora em que 

precisa, com custo menor e qualidade superior. Para isso, o sistema enfatiza a 



128 

 

integração entre as equipes, de modo a favorecer o fluxo de informações, identificar 

e corrigir rapidamente os erros 

 

 
7.4 Kaisen 
 
Kaizen também é uma palavra japonesa, na qual o Kai significa mudança, e Zen 

significa para melhor. O sistema kaizen tem como premissa a melhoria contínua e 

sua filosofia consiste em um importante recurso na busca incessante da melhora de 

processos produtivos e administrativos, tornando-os mais enxutos e velozes. 

 

No que se refere à aplicação do sistema kaizen em uma organização, pode-se 

considerar o 

seguinte: 

 

-a alta administração da empresa passa a assumir os valores do kaizen 

(basicamente a melhoria contínua) como parte da política da qualidade; 

 

-a alta administração precisa instituir uma série de atividades para a promoção dos 

valores adotados. Isto pressupõe a disponibilização dos recursos necessários a 

todas essas atividades. Essas atividades podem variar de empresa para empresa e 

pode-se citar como exemplo o estímulo a formação de Círculos da Qualidade, 

Programas de sugestão, Programa 5S, Programas de treinamento em técnicas 

estatísticas e ferramentas da qualidade e principalmente técnicas de solução de 

problemas, entre outros. 

 

-o corpo de funcionários passa a incorporar no seu dia-a-dia práticas relacionadas 

com a melhoria contínua. Normalmente a melhoria se aplica ao desempenho dos 

processos, à satisfação do cliente (tanto externo quanto interno), à qualidade de vida 

na empresa (chegando às vezes a extrapolar o local de trabalho), à organização do 

ambiente de trabalho, à segurança pessoal, etc. 
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Para uma redução efetiva dos custos da produção, os desperdícios devem ser 

analisados e ponderados, pois tem uma relação entre si e são muitas vezes 

ocultados pela complexidade de uma grande organização. As sete categorias de 

desperdícios na produção são: 

 

Desperdício de Superprodução - É o desperdício de se produzir antecipadamente 

à demanda, para o caso de os produtos serem requisitados no futuro. 

 

Desperdício de Espera - Trata-se do material que está esperando para ser 

processado, formando filas que visam garantir altas taxas de utilização dos 

equipamentos. 

 

Desperdício de Transporte - O transporte e a movimentação de materiais são 

atividades que não agregam valor ao produto produzido e são necessárias devido às 

restrições do processo e das instalações, que impõem grandes distâncias a serem 

percorridas pelo material ao longo do processamento. 

 

Desperdício de Processamento - Trata-se do desperdício inerente a um processo 

não otimizado, ou seja, a realização de funções ou etapas do processo que não 

agregam valor ao produto. 

 

Desperdício de Movimento - São os desperdícios presentes nas mais variadas 

operações do processo produtivo, decorrentes da interação entre o operador, 

máquina, ferramenta e o material em processo. 

 

Desperdício de Produzir Produtos Defeituosos - São os desperdícios gerados 

pelos problemas da qualidade. Produtos defeituosos significa desperdiçar materiais, 

mão-de-obra, uso de equipamentos, além da movimentação e armazenagem de 

materiais defeituosos, inspeção de produtos, etc. 

 

Desperdício de Estoques - O desperdício de estoque interage fortemente com 

todos os outros desperdícios. 
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Pode-se considerar, que o kaizen é um complemento às práticas de re-engenharia. 

Enquanto a re-engenharia promove a melhoria através da inovação, isto é, 

substituindo os processos utilizados, o kaizen promove a melhoria através da 

eliminação de problemas identificados nos processos correntes. 

 
 
7.5 Kaisen 
 
Kaisen é uma palavra japonesa, onde “Kai”significa Mudar e “Zen” significa Para 

Melhor. Porém, a tradução que expressa melhor o significado da filosofia é “Melhoria 

Contínua“. 

O sistema de custo Kaisen, foi uma ferramenta de gestão industrial desenvolvida da 

necessidade de reestruturação à profunda recessão pela qual as indústrias 

japonesas passaram desde a década de 50 até o início da década de 90, que 

obrigaram as empresas a reduzir intensamente seus custos fixos e buscar a 

melhoria contínua de seus processos. 

Desta forma, o sistema de custo Kaisen, possibilitou às empresas japonesas e 

posteriormente às demais empresas do mundo, a redução de falhas, redundâncias e 

atividades desnecessárias, potenciais geradoras de custos e que reduziam 

consideravelmente sua margem de lucro.  

Uma gestão de custos eficaz é ainda mais necessária no atual ambiente de 

negócios, onde a competitividade acirrada dificulta a permanência no mercado e 

onde pequenas atitudes fazem muita diferença na geração de lucros e continuidade 

no mercado. 

A melhoria contínua significa a empresa estar a cada dia, e em todos os processos, 

introduzindo alternativas de redução de custos, mantendo a qualidade de seu 

produto ou serviço final. Esse resultado poderá ser obtido na empresa com a prática 

do método kaisen que como citado anteriormente significa melhoria contínua e 

constante. 

O custo kaisen prima por manter os níveis correntes de custo para os veículos 

manufaturados e trabalhar continuamente para reduzir os custos aos valores 

desejados pela empresa. Seu principal objetivo é a constante busca por reduções de 
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custos em todas as etapas da manufatura, auxiliando a eliminar a diferença entre 

lucros-alvo e lucros estimados. 

Com a forte pressão do mercado para a redução de preços e conseqüentemente a 

minimização das margens de lucro, o sucesso e continuidade da empresa estão na 

capacidade que ela tem de reduzir seus custos. Portanto, é fundamental que as 

empresas adotem algum método de gestão de custos que se adéqüe à sua 

realidade para que se torne possível a busca sistemática de reduções nos custos de 

seus produtos, até o patamar que permita a obtenção de um retorno satisfatório. 

O sistema kaisen em seu desenvolvimento tem como premissa a melhoria contínua 

e sua filosofia consiste em um importante recurso na busca incessante da melhora 

de processos produtivos e administrativos, tornando-os mais enxutos e velozes. 

Na aplicação do sistema Kaisen em uma organização, pode-se considerar o 

seguinte: 

a) a alta administração da empresa passa a assumir os valores do Kaisen 

(basicamente a melhoria contínua) como parte da política da qualidade; 

b) a alta administração precisa instituir uma série de atividades para a promoção dos 

valores adotados. Isto pressupõe a disponibilização dos recursos necessários a 

todas essas atividades. Essas atividades podem variar de empresa para empresa e 

pode-se citar como exemplo o estímulo a formação de Círculos da Qualidade, 

Programas de sugestão, Programa 5S, Programas de treinamento em técnicas 

estatísticas e ferramentas da qualidade e principalmente técnicas de solução de 

problemas, entre outros. 

c) o corpo de funcionários passa a incorporar no seu dia-a-dia práticas relacionadas 

com a melhoria contínua. Normalmente a melhoria se aplica ao desempenho dos 

processos, à satisfação do cliente (tanto externo quanto interno), à qualidade de vida 

na empresa (chegando às vezes a extrapolar o local de trabalho), à organização do 

ambiente de trabalho, à segurança pessoal, etc. 

Pode-se considerar que o Kaisen é um complemento às práticas de reengenharia. 

Enquanto a re-engenharia promove a melhoria através da inovação, isto é, 

substituindo os processos utilizados, o Kaisen promove a melhoria através da 

eliminação de problemas identificados nos processos correntes. 

Para uma redução efetiva dos custos da produção, os desperdícios devem ser 

analisados e ponderados, pois tem uma relação entre si e são muitas vezes 
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ocultados pela complexidade de uma grande organização. As sete categorias de 

desperdícios na produção são: 

1) Desperdício de Superprodução - É o desperdício de se produzir antecipadamente 

à demanda, para o caso de os produtos serem requisitados no futuro. 

2) Desperdício de Espera - Trata-se do material que está esperando para ser 

processado, formando filas que visam garantir altas taxas de utilização dos 

equipamentos. 

3) Desperdício de Transporte - O transporte e a movimentação de materiais são 

atividades que não agregam valor ao produto produzido e são necessárias devido às 

restrições do processo e das instalações, que impõem grandes distâncias a serem 

percorridas pelo material ao longo do processamento. 

4) Desperdício de Processamento - Trata-se do desperdício inerente a um processo 

não otimizado, ou seja, a realização de funções ou etapas do processo que não 

agregam valor ao produto. 

5) Desperdício de Movimento - São os desperdícios presentes nas mais variadas 

operações do processo produtivo, decorrentes da interação entre o operador, 

máquina, ferramenta e o material em processo. 

6) Desperdício de Produzir Produtos Defeituosos - São os desperdícios gerados 

pelos problemas da qualidade. Produtos defeituosos significa desperdiçar materiais, 

mão-de-obra, uso de equipamentos, além da movimentação e armazenagem de 

materiais defeituosos, inspeção de produtos, etc. 

7) Desperdício de Estoques - O desperdício de estoque interage fortemente com 

todos os outros desperdícios. 

 
 
7.6 Reengenharia 
 
A reengenharia, criada pelos americanos Michael Hammer e James Champy, no 

início da década de 90, é um sistema administrativo utilizado pelas organizações 

para se manterem competitivas no mercado e alcançarem as suas metas, 

reformulando o seu modo de fazer negócios, suas atividades e tarefas e/ou 

processos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Hammer�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio�
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A reengenharia para Stair e Reynolds (2002, p.39) é vista como “redesenho de 

processos, envolve a readequação dos processos empresariais, estruturas 

organizacionais, sistemas de informação e valores da organização objetivando uma 

guinada nos resultados dos negócios da organização”. 

Esta focalização no aumento da eficiência dos processos e, na obtenção de mais-

valias a curto prazo, implica melhorias em três níveis a destacar: redução de custos, 

redução de tempo e melhoria da qualidade dos serviços. 

Os princípios básicos desta “filosofia” de gestão, passam por reinventar e não 

evoluir, através do desenvolvimento de processos que promovam o “corte” com a 

organização existente. 

Um processo empresarial inclui o planejamento – considerado atividade interna – e a 

tomada de decisão – considerada atividade externa. Estas atividades modificam 

entradas em saídas. São elas que norteiam a execução do trabalho. 

Esta abordagem implicaria pôr em questão toda a forma de trabalhar da 

organização, com a redifinição total dos processos num corte claro com o passado. 

O primeiro passo é a definição de uma estratégia global, com recurso à recolha de 

informação e dados factuais sobre as necessidades e expectativas dos clientes e 

identificação das alterações a efetuar. A partir destes pressupostos estão criadas as 

condições para identificar a nova rede de processos da organização e otimizar a 

mesma, através da análise de valor de cada processo e eventual eliminação de 

atividades que não tragam mais-valias para a organização e/ou cliente. 

A metodologia da implementação de processos de reengenharia pode-se estruturar 

em quatro fases: 

1ª Fase: Preparação: consiste em listar os processos da empresa, selecionar um ou 

mais processos a redefinir e mobilizar recursos para o projeto; 

2ª Fase: Planejamento: devem-se garantir os meios (tempo, pessoas e 

orçamento(recursos)), estruturar as equipes de trabalho e distribuir tarefas; 

3ª Fase: Implementação: analisar os processos selecionados (responsável, 

envolvidos, pontos fracos e pontos fortes), reinventar o processo (visão 

cliente/resultado esperado), avaliar o impacto da mudança e implementar o mesmo; 

4ª Fase: Avaliação: medir e comunicar os resultados, controlar o processo e gerir o 

impacto das alterações nos outros processos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informa%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Processo_empresarial&action=edit&redlink=1�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrat%C3%A9gia�
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A reengenharia vem modificar o perfil do processo empresarial, proporcionando 

mudanças importantes para a Estrutura Organizacional, os Valores Organizacionais 

e os Sistemas de Informação. A reengenharia assumia o principio de “fazer mais, e 

eventualmente diferente, por menos”. Entretanto, essas mudanças criam 

resistências aos colaboradores que já se consolidaram numa forma de trabalho. Daí 

resulta a grande dificuldade para a organização: barrar essas resistências e fazer 

com que eles entendam os benefícios deste novo sistema. 

Esta abordagem da reengenharia teve de fato um impacto limitado na gestão, visto 

que foi pontualmente relacionada com processos de downsizing, ou seja, com 

processos de reestruturação interna que passam por redução do número de 

colaboradores nas organizações. 

 
 
7.7 Balanced Scorecard 
 
 

O clássico Chiavenato (1999), sob sua visão, descreve as etapas das organizações 

no decorrer do século XX e identifica-as em três eras: 

: 1ª Era da Industrialização Clássica - De 1900 a 1950. 

 A estrutura organizacional aplicada predominantemente era burocrática, 

centralizadora, funcional, inflexível, piramidal e rígida. 

:: 2ª Era da Industrialização Neoclássica - De 1950 a 1990. 

 Simplificando, grassava a ênfase na departamentalização por produtos e serviços, 

sob uma forma de estrutura mista e matricial. 

:: 3ª Era da Informação - Após 1990. 

 Neste momento houve a necessidade que um grande reposicionamento quanto aos 

modelos de negócio. O destaque está agora com estrutura ágil, flexível e fluida. 

Totalmente descentraliza cujo ambiente organizacional interage constantemente 

com as turbulências das constantes mudanças. Sua característica, portanto é 

mutável e imprevisível. 

 Concluímos que na era industrial a alocação de recursos fora pura e simplesmente 

financeira e física. Utilizava-se de índices financeiros de produtividade para se 

mensurar o desempenho. Essas premissas, no entanto, tornaram-se obsoletas na 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_Informa%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema�
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era da informação. O ambiente tornara-se perceptivelmente mais complexo. A 

vantagem competitiva necessitava de um esforço maior. 

 Os executivos necessitavam de indicadores sobre vários aspectos do ambiente 

corporativo e sobre o desempenho organizacional, sem estes não teriam como 

manter o rumo da excelência empresarial. Os funcionários, agora vistos quais 

colaboradores, devem agregar valor pelo que sabem e pelas informações que 

podem fornecer, esse conhecimento passa a ser um fator crítico de sucesso à 

medida que as organizações investem, gerenciam e desenvolvem comercialmente 

tal conhecimento como produto de suas empresas. 

 Nesse contexto, o Balanced Scorecard oferece aos executivos as ferramentas que 

necessitam para alcançar o sucesso no futuro. Este traduz a missão e a estratégia 

da sua empresa num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve 

qual base para um sistema de medição e gestão estratégica. Ainda persegue os 

objetivos financeiros e inclui os vetores de desempenho desses objetivos. 

 Mede, pois o desempenho organizacional sobre quatro perspectivas equilibradas: 

:: A perspectiva Financeira; 

 Para sermos bem-sucedidos financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos 

nossos acionistas? 

:: A perspectiva quanto ao Cliente; 

Para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes? 

:: A perspectiva quanto aos Processos internos da empresa; 

 Para satisfazermos nossos acionistas e clientes, em que processo de negócios 

devemos alcançar a excelência? 

:: A perspectiva do Aprendizado e dos Crescimento. 

 Para alcançarmos nossa visão, como sustentaremos nossa capacidade de mudar e 

melhorar? 

 Mas como o BSC (Balanced Scorecard) encaixa-se em toda a análise histórica 

descrita acima? 

 Bem, o BSC é uma nova abordagem para a Administração Estratégica, 

desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton em meados de 1990. 

 Reconhecendo algumas fraquezas e incertezas da abordagem prévia da 

administração, a abordagem do BSC provê uma prescrição clara sobre o que as 

empresas deveriam medir para equilibrar a perspectiva financeira. 
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 No seu cerne é um Sistema de Gestão - não apenas um Sistema de Medidas - que 

habilita as organizações a clarear sua visão e estratégia, traduzindo-as em ações. 

 O modelo tradicional de medidas financeiras não é abandonado, continua relatando 

acontecimentos passados numa abordagem da era industrial, mas adequadas para 

orientar e avaliar a trajetória das empresas na era da informação.  

O BSC complementa essas medidas do passado com medidas dos vetores que 

derivam da visão e da estratégia da empresa, as quais impulsionam o desempenho 

futuro. 

 Por isso a estrutura do BSC mede o desempenho organizacional sobre suas quatro 

perspectivas. 

 O BSC sugere que a empresa seja vista a partir dessas quatro perspectivas e, para 

desenvolver medidas, colete dados e os analise sobre o foco de cada perspectiva. 

 “O Balanced Scorecard é basicamente um mecanismo para a implementação da 

estratégia, não para sua formulação [...] qualquer que seja a abordagem utilizada [...] 

para a formulação de sua estratégia, o Balanced Scorecard oferecerá um 

mecanismo valioso para a tradução dessa estratégia em objetivos, medidas e metas 

específicos...” 

 Tratado inicialmente (1992) como um sistema de medição de desempenho baseado 

em indicadores, o Balanced Scorecard evoluiu e hoje é possível afirmar que se 

trata de uma ferramenta de gestão que organiza, de forma lógica e objetiva, os 

conceitos e as idéias preexistentes sobre gestão da estratégia. 

 O Balanced Scorecard (BSC) é a forma de planejar e controlar empresas unindo a 

rápida implantação com controles eficientes. Isso tornou mais eficiente a 

administração de empresas, em níveis antes impossíveis de ser alcançados.  

É um sistema integrado de gestão e implementação da Estratégia da Empresa e seu 

propósito é "... traduzir a missão e a Estratégia das empresas em um conjunto 

abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica", conforme definido pelo criador, Prof. Robert Kaplan 

da Harvard Business chool. 

 Talvez o Balanced Scorecard não tenha sido originado a partir dos conceitos da 

administração estratégica. Seu surgimento está relacionado às limitações dos 

sistemas tradicionais de avaliação de desempenho, o que não deixa de ser um dos 

problemas do planejamento estratégico apontados por Ansoff. Entretanto, conforme 
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sua evolução e uso, o instrumento tornou-se uma importante ferramenta de gestão 

estratégica. Mais que um exercício de medição, o BSC motiva melhorias não 

incrementais em áreas críticas, como desenvolvimento de produtos, processos, 

clientes e mercados. 

 O Balanced Scorecard é uma ferramenta que materializa a visão e a estratégia da 

empresa por meio de um mapa coerente com objetivos e medidas de desempenho, 

organizados segundo quatro perspectivas diferentes: financeira, do cliente, dos 

processos internos e do aprendizado e crescimento. Tais medidas devem ser 

interligadas para comunicar um pequeno número de temas estratégicos amplos, 

como o crescimento da empresa, a redução de riscos ou o aumento de 

produtividade. 

 Após o surgimento da ferramenta e suas aplicações iniciais em empresas 

americanas, tanto os autores como os executivos perceberam que seu escopo 

expandia os conceitos iniciais. Em concordância, observam que as empresas bem-

sucedidas do Balanced Scorecard revelaram um padrão consistente na 

consecução do foco e do alinhamento estratégico. "Embora cada organização 

abordasse o desafio à sua própria maneira, em ritmos e seqüências diferentes, 

observamos a atuação de cinco princípios comuns, que chamamos de princípios da 

organização focalizada na estratégia". 

Princípio 1: Traduzir a Estratégia em Termos Operacionais: não é possível 

implementar a estratégia sem descrevê-la. Os mapas da estratégia e os Balanced 
Scorecards cuidam das deficiências dos sistemas de mensuração dos ativos 

tangíveis da era industrial. Os elos na mensuração das relações de causa e efeito 

nos mapas da estratégia mostram como os ativos intangíveis se transformam em 

resultados (financeiros) tangíveis. O uso pelo scorecard de indicadores quantitativos, 

mas não-financeiros (como duração dos ciclos, participação de mercado, inovação, 

satisfação e competências), possibilita a descrição e mensuração do processo de 

criação de valor, em vez da simples inferência. 

Princípio 2: Alinhar a Organização para Criar Sinergias: Este princípio representa o 

desdobramento do BSC corporativo para as áreas de negócio e de apoio das 

organizações, de acordo com uma visão organizacional, de processos ou de 

funções.  
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Princípio 3: Transformar a Estratégia em Tarefa de Todos: As organizações 

focalizadas na estratégia exigem que todos os empregados a compreendam e 

conduzam suas tarefas cotidianas de modo a contribuir para seu êxito. Em muitos 

casos, adotaram-se scorecards individuais para a definição de objetivos pessoais. 

Finalmente, cada uma das organizações bem sucedidas vinculou a remuneração por 

incentivos ao Balanced Scorecard.  

Princípio 4: Fazer da Estratégia um Processo Contínuo: As empresas bem 

sucedidas na adoção do Balanced Scorecard implementaram um processo de 

gerenciamento da estratégia. Trata-se do que se chamou de "processo de loop 

duplo", que integra o gerenciamento tático (orçamentos financeiros e avaliações 

mensais) e o gerenciamento estratégico em um único processo ininterrupto e 

contínuo.  

Princípio 5: Liderança Executiva para Mobilizar a Mudança: O programa de 

Balanced Scorecard bem-sucedido começa com o reconhecimento de que não se 

trata de um projeto de mensuração, mas, sim, de um programa de mudança. 

 Na concepção de Olve, Roy e Wetter (1999), os principais benefícios conseguidos 

através da implantação do BSC, estão relacionados com: Fornecer à gerência um 

controle de dimensões estratégicas; 

: Comunicar, de forma clara, qual o benefício individual de cada funcionário para 

com a organização; 

:: Discutir como os investimentos relacionados com o desenvolvimento de 

competências, relacionamento com clientes e tecnologias de informação resultarão 

em benefícios futuros; 

:: Criar oportunidades para um aprendizado sistemático a partir de fatores 

importantes para o sucesso da organização; 

:: Criar consciência sobre o aspecto de que nem todos as decisões e investimentos 

realizados pela empresa resultarão em resultados imediatos de aumentos dos lucros 

ou redução dos custos. 

 Quando compreendido como um Sistema de Gestão Estratégica, o BSC viabiliza 

processos gerenciais críticos através das suas quatro perspectivas. 

 De início, o foco é a mobilização e a criação de impulso para o lançamento do 

processo. 

 Após a mobilização da organização, o foco se desloca para a governança.  
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Por fim, de maneira gradual, desenvolve- se um novo sistema gerencial – um 

sistema gerencial estratégico que institucionaliza os novos valores culturais e as 

novas estruturas em um novo sistema de gestão.  

As novas fases podem desenrolar-se ao longo de dois ou três anos.  

Uma contribuição significativa do Balanced Scorecard é o alinhamento de 

indicadores de resultado (lag indicators) com indicadores de tendência (lead 

indicators) de uma forma lógica e alinhada à estratégia. Stern identifica a 

complementaridade do BSC com outras ferramentas gerenciais e estratégicas, como 

o custeio ABC e o EVA, ressaltando que o custeio ABC auxilia os gestores a 

entender melhor a estrutura de custos e capital, o BSC amplia a visão da gestão 

para questões não-financeiras e o EVA orienta os gestores para a criação de valor, 

visão compartilhada por Shinohara. 

 Pode-se afirmar que o BSC considera diferentes grupos de interesse na análise e 

execução da estratégia. A análise dos envolvidos (stakeholders) proporciona 

elementos para comparar as várias perspectivas e chegar a uma decisão, 

ferramenta usada por Sauaia & Kallás para analisar o dilema de cooperar e competir 

em mercados oligopolísticos. 

 Outro benefício está relacionado à comunicação da estratégia na organização. O 

BSC descreve a visão de futuro da empresa para toda a organização, de modo a 

criar aspirações compartilhadas. Cria um modelo holístico da estratégia, mostrando 

a todos os funcionários como eles podem contribuir para o sucesso organizacional. 

 Para Campos, outro benefício do BSC é o direcionamento e foco nas ações. 

Embora provendo a gerência sênior com medidas adicionais, o Balanced 
Scorecard minimiza a carga de informações a analisar, porque, ao enfocar os 

objetivos mais críticos limitam o número de medições a usar. 

 Apesar de apresentar suas limitações, o planejamento estratégico ainda é um 

instrumento muito utilizado nas organizações, particularmente poderoso se aliado ao 

Balanced Scorecard mostrando-se uma ferramenta recente, em franca expansão. 

Seu uso, que era de 30% dos respondentes em 2000, aumentou para 56% em 2001. 

No item satisfação, aparece como a quarta colocada, com uma nota de 4,29 em um 

máximo de 5. 

 Algumas críticas têm sido salientadas na literatura. Young & O’Byrne colocam que 

alguns usuários do BSC confundem os fins com os meios. Investimentos em clientes 
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e relações com fornecedores e empregados não são a finalidade da empresa, mas 

um meio para agregar valor aos acionistas. Quando os gestores esquecem esse 

ponto fundamental, o Balanced Scorecard pode tornar-se um pretexto para 

defender a falha da empresa em produzir resultados financeiros superiores. Boyett & 

Boyett alertam para a questão da conexão entre os objetivos e indicadores do BSC: 

"Na vida real, a associação entre causa e efeito raramente é tão clara. Na maioria 

das situações, devemos nos contentar em incluir a maioria das medidas certas no 

scorecard, sem tentar imaginar qual é a relação entre elas". Tal limitação foi diversas 

vezes reconhecida por Kaplan & Norton, quando afirmaram que o BSC construído 

pela empresa é uma hipótese inicial. 

 A estratégia define uma lógica de como o valor será criado para os acionistas. 

Definem as ações e recursos requeridos para se atingir resultados desejados. Como 

tal é baseada em uma série de premissas que devem ser testadas. Um excelente 

conjunto de medidas não garante uma estratégia vencedora. A falha na conversão 

da performance operacional em resultados financeiros deve mandar os executivos 

de volta à "prancheta de desenho" para repensar sua estratégia ou seu plano de 

como implementá-la. 

 Diversas são as tentativas de se complementar a simplicidade do BSC com 

modelos mais complexos. Akkermans & Oorschot sugerem complementar BSC com 

a dinâmica de sistemas (system dynamics). 

 
 
7.8 Terceirização ou Outsourcing 
 
A prática do downsizing determinou uma reorientação empresarial que correspondeu 

a enfrentar um outro paradigma: questionar as atividades secundárias executadas 

internamente e redefinir a verdadeira missão da empresa. 

 

Com isso, o próximo passo foi responder à questão: Por que não reexaminar o papel 

da organização, transferindo para terceiros a incumbência pela execução das 

atividades secundárias , passando a empresa a concentrar todos os seus esforços 

na sua atividade principal, gerando com isso mais resultados. 
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O outsourcing expressão em inglês, que significa "terceirização" foi, então, 

desbravado e adotado de forma plena empresas, referenciado sempre pela 

concepção estratégica de implementação. 

 

No Brasil, a Terceirização se introduziu sob outro prisma. A recessão como pano de 

fundo levou também as empresas a refletirem sobre sua atuação. 

 

O mercado cada vez mais restrito, acabou determinando a diminuição das 

oportunidades, possibilitando que novas abordagens fossem aplicadas para buscar 

a minimização das perdas. 

 

O exemplo da aplicação em outros países rapidamente foi acolhido pelas nossas 

empresas pois o ambiente era propício. 

 

Ao mesmo tempo, a Terceirização demonstrava o outro lado da moeda: o fomento 

para a abertura de novas empresas, com oportunidade de oferta de mão-de-obra, 

restringindo assim, de certo modo, o impacto social da recessão e do desemprego. 

 

Os sucessos totais e parciais são decorrentes da formatação em que a Terceirização 

foi e está sendo implementada nas empresas. 

 

Importante destacar as palavras-chaves das definições de Terceirização e que 

assegurado o seu entendimento, abrem perspectivas de sucesso da aplicação da 

Terceirização, e que são: 

 

PROCESSO DE GESTÃO E PARCERIA 

O conceito processo de gestão entendida como uma ação sistêmica, processual, 

que tem critérios de aplicação (início, meio e fim) e uma ótica estratégica 

dimensionada para alcançar objetivos. 

 

O conceito de parceria, onde o fornecedor se integra num comprometimento de 

verdadeiro sócio do negócio do cliente. 
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VANTAGENS DA TERCEIRIZAÇÃO. 

*Focalização dos negócios da empresa na sua área de atuação; 

 

*Diminuição dos desperdícios, redução das atividades – meio, aumento da 

qualidade, ganhos de flexibilidade, aumento da especialização do serviço, 

aprimoramento do sistema de custeio, maior esforço de treinamento e 

desenvolvimento profissional; 

 

*Maior agilidade nas decisões, menor custo, maior lucratividade e crescimento, 

favorecimento da economia de mercado, otimização dos serviços, redução dos 

níveis hierárquicos, aumento da produtividade e competitividade, redução do quadro 

direto de empregados, 

 

*Diminuição da ociosidade das máquinas, maior poder de negociação, ampliação do 

mercado para as pequenas e médias empresas, possibilidade de crescimento sem 

grandes investimentos, economia de escala, diminuição do risco de obsolência das 

máquinas, durante a recessão. 

 

Com este quadro,pode-se refletir sobre os mais relevantes fatores positivos e 

restritivos da terceirização 

 
 
 
7.9 Gestão de Projetos 
 
Nos últimos anos, as pequenas e médias empresas nacionais vêm encontrando 

muitas dificuldades para enfrentar a concorrência dos produtos importados. Os 

problemas, que se referem aos sistemas produtivos, parecem insolúveis aos olhos 

dos empresários daquele segmento, evidenciando que eles necessitam de auxílio 

especializado para utilizar todo o potencial que seus negócios efetivamente têm. E 

esta ajuda pode ser encontrada na Engenharia de Produção.  

O histórico dessas empresas coincide em diversos pontos: a maioria nasceu com 

pouco capital investido; num pequeno armazém ou mesmo nos fundos da casa do 
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proprietário; poucos funcionários no início das atividades; as vendas eram feitas pelo 

proprietário, geralmente contando com um grande cliente que sustentava o 

empreendimento; o crescimento dos negócios exigia mais máquinas, adquiridas com 

financiamento ou capital próprio; o crescimento da empresa foi desordenado.  

  

2 - Lay Out  

A inadequação do arranjo físico é um dos pontos mais críticos das pequenas e 

médias empresas. A utilização desordenada do espaço acarreta várias perdas, como 

o excessivo tempo gasto no transporte dos materiais em processamento, a formação 

de filas de espera na entrada de máquinas, a falta de espaço para armazenamento, 

e grande quantidade de material em Stock.  

Já existem vários métodos de planejamento da disposição física, por exemplo, o 

SLP (Systematic Lay Out Planning), que permite minimizar o tempo de transporte, 

dando prioridade à proximidade de atividades produtivas com maior intensidade de 

fluxo. Outro instrumento conhecido é a matriz de tecnologia de grupo, cujo objetivo 

principal é fazer com que o agrupamento de peças produzidas em um mesmo 

conjunto de equipamento fique próximo e separado por células. Isto permite a 

diminuição das distâncias de transporte de materiais. 

3 - Manutenção  

Outro ponto problemático é manutenção e a limpeza dos espaços. "O problema de 

falta de espaço dentro do armazém pode ser facilmente resolvido com uma simples 

vassoura", aconselhava um especialista japonês em produtividade, que iniciava seus 

trabalhos em pequenas empresas, usando a filosofia dos 5 S. O espaço do armazém 

é nobre demais para o empresário e não pode ser desperdiçado para guardar lixo 

"que um dia pode ser utilizado".  

Ao se remover prateleiras e pilhas mal organizadas de sobras de materiais, 

equipamentos fora de uso ou de utilização esporádica, liberta-se um espaço 

precioso, onde pode ser instalado um equipamento ou bancada produtiva. Além 

disso, o fluxo do processo produtivo torna-se mais ágil, quando se eliminam os 

obstáculos ao transporte de materiais. O ganho de espaço ocioso pode evitar as 

despesas de arrendamento ou de construção de um novo pavilhão para a ampliação 

da capacidade produtiva.  

Uma percentagem elevada de empresas Nuno Aleixo 

mailto:nunoaleixo@pgg.pt�
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apresenta problemas na área destinada aos stocks de materiais. Estes vão desde a 

desordem crônica no armazenamento e localização inadequada dos stocks passam 

pelo bloqueio de corredores, perda de espaço, má utilização do espaço vertical e 

culminam com a inexistência de inspeção de recebimento de matérias-primas, 

originando paragens ou redução na velocidade do processo produtivo. Também o 

tempo gasto com transporte de materiais deve ser minimizado ou eliminado. O 

remédio para este mal é a redução drástica na necessidade de movimentação, na 

melhor adequação do arranjo físico e a escolha de métodos de transporte mais 

eficientes e baratos.  

4 - Métodos de Trabalho  

Como em Portugal ainda está enraizado a utilização de mão-de-obra intensiva, a 

inadequação dos métodos de trabalho leva a movimentos improdutivos e fadiga do 

operador. Problemas de ergonomia, a desorganização do local de trabalho e 

inadequação do projeto de ferramentas e equipamentos podem gerar uma perda 

considerável de produtividade.  

Nas  empresas, a reclamação principal é a constante incapacidade dos operadores, 

sua falta de iniciativa e repetição de erros. Porém, a maioria delas não investe em 

formação básica para os seus funcionários. A ferramenta indicada para esses casos 

é o desenvolvimento de métodos corretos de trabalho, a partir das sugestões dos 

operários mais experientes, a elaboração de procedimentos correspondentes e, por 

fim, partilhar os ganhos obtidos.  

A aplicação de ferramentas conhecidas pela Engenharia de Produção pode 

contribuir - e muito - para a melhoria da produtividade e redução das perdas no 

processo produtivo. As soluções existem e, embora exijam algum investimento, não 

podem mais ser ignoradas pelos empresários, pois são fatores condicionantes à 

sobrevivência de seus negócios. 

 
 
7.10 Integração Logística 
 
A gestão da cadeia logística é a integração dos processos do negócio do 

consumidor através dos fornecedores de produtos, serviços e informação, com o 

objetivo de acrescentar valor para o cliente . 
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Na cadeia logística padrão, as matérias-primas são procuradas e os bens são 

produzidos em uma ou mais fábricas, transportadas para armazéns como 

armazenamento intermédio, e depois transportadas para os retalhistas ou clientes. 

As estratégias utilizadas para obter uma cadeia logística eficaz consideram as 

interações entre os vários níveis da cadeia logística, de forma a reduzir o custo e 

melhorar o serviço prestado. A cadeia logística consiste nos fornecedores, centros 

de fabricação, armazéns e centros de distribuição, assim como matérias-primas, 

produtos no processo de fabricação, e produtos finais que circulam entre as fábricas. 

Assim a gestão da cadeia logística consiste numa série de aproximações utilizadas 

para integrar eficazmente fornecedores, fabricantes e lojas, para que a mercadoria 

seja produzida e distribuída nas quantidades ideais, na localização certa e no tempo 

correto, com o objetivo de satisfazer o nível de serviço e diminuir os custos ao longo 

do sistema. 

A cadeia logística não é composta apenas de movimentação de produto físicos entre 

empresas. Envolve, também, o fluxo de informação e capitais entre as mesmas 

companhias. A comunicação é um fator chave para a manutenção e gestão da 

cadeia logística. Os membros da cadeia logística têm de fazer tudo o que estiver ao 

seu alcance para melhorar as operações da cadeia, pois são essas medidas que 

permitem reduzir os custos e aumentar as receitas. 

 

Evolução da gestão da cadeia logística 

 

Cadeia logística é o grupo de fornecedores que supre as necessidades de uma 

empresa na criação e no desenvolvimento dos seus produtos. Pode ser entendido 

também como uma forma de colaboração entre fornecedores, retalhistas e 

consumidores para a criação de valor. Cadeia logística pode ser definida como o 

ciclo da vida dos processos que compreendem os fluxos físicos, informativos, 

financeiros e de conhecimento, cujo objetivo é satisfazer os requisitos do consumidor 

final com produtos e serviços de vários fornecedores ligados. A cadeia logística, no 

entanto, não está limitada ao fluxo de produtos ou informações no sentido 

Fornecedor → Cliente. Existe também um fluxo de informação, de reclamações e de 

produtos, entre outros, no sentido Cliente → Fornecedor. 
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As empresas e organizações, começaram a captar e a adoptar a mensagem 

logística apenas nos primórdios do século XX. Nos anos 1960, a logística tinha 

principalmente, uma vertente operacional, isto é, era vista como sistema de 

atividades integradas. Nos anos 1970, passou a ser caracterizada por ter uma área 

funcional e estratégica. Já nos anos 1980, a logística passa a ser vista como serviço, 

começam a aparecer os sistemas logísticos de informação e a logística como 

pipeline total, e nos anos 1990, surge a gestão da cadeia logística. Finalmente, na 

atualidade, a função logística interage basicamente com quatro setores das 

empresas: marketing, finanças, controlo da produção e gestão de recursos 

humanos, criando assim uma rede logística.  

 

 

 

 Cadeia logística interna 

 

A cadeia logística interna é a parte da cadeia logística que ocorre no interior de 

uma organização. Dada a organização de estruturas internacionais, mutidivisionais, 

em muitos negócios, é habitual a cadeia logística interna ter ligações espalhadas 

pelo mundo podendo, por isso, estas cadeias serem complexas. De modo a 

desenvolver e compreender a cadeia logística interna, é necessário recorrer à 

gestão da cadeia logística. Por vezes, os funcionários de uma dada divisão da 

empresa, vêem as outras divisões, da mesma empresa do mesmo modo que vêem 

os consumidores ou os fornecedores, o que, por vezes, causa conflitos entre as 

várias divisões de uma empresa. A utilização e desenvolvimento de mapas de 

processo (cartas de fluxo) ajuda a melhor compreender a cadeia logística interna das 

cadeias logística maiores. Este desenvolvimento é mais eficaz se forem utilizadas 

equipes com elementos das várias divisões. De modo a facilitar o processo de 

mapeamento das atividades, cada membro da equipe deve receber instruções 

acerca da convenção de mapeamento a ser utilizada, bem como outras informações 

necessárias. Cada membro da equipe deve registar cada passo da parte da cadeia 

logística que representa, juntamente com informações de desempenho. Após todos 

os passos terem sido registados pelos membros da equipe, as informações 

recolhidas são expostas numa reunião com todos os membros, de modo a proceder 
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à elaboração do mapa da cadeia de fornecimento interna. O comprador 

definitivamente passa a ter total visualização de todo o processo. 

Participantes na cadeia logística 

A cadeia logística é composta por grupos básicos de participantes. É composta 

pelos seus clientes e fornecedores, criando assim uma cadeia logística simples. As 

cadeias logísticas prolongadas contêm, os fornecedores dos fornecedores, ou os 

fornecedores finais, no início da cadeia logística prolongada. Contém, também, os 

clientes dos clientes, ou os clientes finais, no final da cadeia logística prolongada 

assim como empresas que fornecem serviços a outras empresas da cadeia logística. 

Estas fornecem serviços em logística, finanças, marketing e informações 

tecnológicas. 

 

 
Um diagrama da cadeia logística. A seta preta representa o fluxo de materiais e a 

seta cizenta representa o fluxo de informação. Os elementos são (a) fornecedor final, 

(b) fornecedor, (c) produtor, (d) cliente, (e) cliente final. 

Existem empresas na cadeia logística que desempenham funções diferentes. Umas 

empresas são produtores, distribuidores ou revendedores, outras empresas ou 

individuais, são clientes (consumidores finais de um determinado produto). 

Suportando essas empresas existem outras que lhes proporcionam os serviços 

necessários. 

 Produtores 

Os fabricantes de produtos são empresas que produzem matérias-primas e 

empresas que fabricam produtos finais. Estas organizações são dos mais variadas 

áreas. Estes fabricantes de produtos finais usam as matérias-primas ou 

subconjuntos dos outros produtores para criarem os seus próprios produtos. Os 

fabricantes podem criar produtos considerados «ativos intangíveis» como a música, 

entretenimento, software ou projetos.  

 Distribuidores 
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Os distribuidores são conhecidos como revendedores. Vão buscar, em grande 

volume, aos produtores para entregar aos clientes, ou seja, vendem os produtos em 

quantidades superiores ás que um consumidor normalmente compra. Para o cliente, 

o distribuidor entrega o produto onde e quando eles desejam. O distribuidor é, 

particularmente, uma organização que controla stocks de produtos, que compra de 

produtores e depois vende a consumidores. Esta organização tem várias funções, 

como promoção e vendas do produto, administração de stocks, operações de 

armazenamento, transporte do produto, suporte ao cliente e serviço pós-venda.  

 

Retalhistas   

  

Os retalhistas são uma organização que controla de perto as preferências e a 

procura dos clientes. Eles armazenam os stocks e vendem em quantidades 

pequenas ao público geral. Utilizam uma combinação de preços, selecção do 

produto, serviço e conveniência, para atrair os clientes.  

 Clientes 

Clientes ou consumidores são organizações que compram ou usam um produto. Um 

consumidor pode comprar um produto com o objetivo de incorporar noutro, 

vendendo posteriormente a outro cliente. Por outro lado, o cliente pode ser o 

utilizador/consumidor final do produto. 

 Fornecedores de serviços 

Os fornecedores de serviços são organizações que fornecem serviços aos 

produtores, distribuidores, retalhistas e clientes. Desenvolvendo uma perícia especial 

que se centra numa atividade particular da cadeia logística, por essa razão 

desempenham os serviços mais eficientemente e a um preço melhor que os 

produtores, distribuidores, retalhistas ou consumidores poderiam fazer por si 

próprios. Os fornecedores de serviços proporcionam diferentes tipos de prestações 

como: 

Serviço de transporte e armazenagem; 

Empréstimos e análise de crédito; 

Pesquisa de mercado e consultoria; 

Projectos do produto, serviços de engenharia, serviços legais e conselhos de 

gestão; 
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Informações tecnológicas e recolha de dados. 

Todos estes fornecedores estão integrados nas operações dos produtores, 

distribuidores, retalhistas e consumidores da cadeia logística.  

 

 

7.11 Gestão de Interfaces 
 
1. Definição do termo "interface" 

Interfaces = divisão do trabalho resultante pontos de transferência entre as áreas 

funcionais, divisões, projetos, pessoas,   Empresas, etc 

Um em cada 

• - Operação (off-site): Valor adicionado na rede de parcerias, alianças estratégicas, 
controladas em conjunto, fornecedores, etc 

três interfaces principais: 

• Operação - Cliente (off-site): ver Mercado e orientação para o cliente, a 
integração do cliente 

• Internamente: entre funcionários, departamentos, etc 
2. Quais são os problemas de interfaces? 

• Por Interface de separação no objetivo comum de encontrar e rastrear 
• Interfaces frequentemente expressa por diferentes sub-culturas (por exemplo, a 

língua, os horizontes de planeamento) 
• Conflitos; típico: departamento, local de alocação de recursos e conflitos 
• egoísmo Departamental 
• Distúrbios da Comunicação 
• Responsabilidades não está claramente definido 
• fluxo de informação pobres 
• Complexidade do problema 
  3. Objectivos da gestão da interface 

• Objetivo votação 
• Evite soluções ilha 
• Gestão de Conflitos 
• Tarefas de Tradução "pagar" 
• A formação de pessoal e motivação 
4. Soluções e instrumentos de gestão da interface 

Solução: Coordenação funcional + / temporal / integração espacial + redução da 

interface 
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• Divisões 
• Organização do Projeto 
• células de fabrico 
• multifuncional e cooperação externa interno (cooperação) / princípio do cliente 

interno 
• apartamento em estruturas organizacionais 
• Eliminação da Muda 
• menor número de fornecedores 
• processo de otimização conjunta com os fornecedores 
• Processo de Orientação 
• integração funcional com a instalação de sistemas completos 
• Versatilidade (reintegração funcional) 
• Uso de um coordenador para melhorar a cooperação (gerente de projeto, 

processo de promotor, Gabinete de Ligação) 
• orientada para objectivos de liderança (Visão) / motivação, sistemas de incentivo 

para promover, de informação, cooperação e gestão da comunicação 
• concentração geográfica (ver peças ") 
• Rotação, o desenvolvimento pessoal 
• Engenharia Simultânea (cooperação transfronteiriça cruz) 
• Preços de transferência (direcção decisões descentralizadas) 
• "Homogeneização" da rede corporativa ou subculturas 
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