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RESUMO 

  

O homem sempre teve habilidades e talentos que o fizeram ter controle sobre as 

coisas. Um desses talentos era a capacidade de registrar a história. A comunicação entre 

os homens e seus descendentes, sempre foi uma prática de todas as civilizações.  Do 

desenho em paredes de cavernas, à tecnologia virtual, o talento continua sendo mérito e 

obra do ser humano, único capaz de criar e melhorar o ferramental disponível. Se 

levarmos em consideração que o maior valor disponível em todos os tempos foi e 

sempre será a Informação, que agrega valor em termos de qualidade, tempo, conteúdo e 

forma para o adequado alcance dos resultados esperados pelas pessoas ou pelas 

organizações, resta-nos focar todos os nossos esforços em aprimorar recursos para a 

urgência da disponibilidade dessa informação. Esse é o tema central deste estudo. O que 

está apresentado nesta monografia está ligado à Editora X, presente há mais de 90 anos 

no mercado, desenvolvendo suas atividades com a colaboração de mais de 5 mil pessoas 

e com faturamento maior de 1,5 bi em 2010,  terceirizando toda a produção de livros 

(impressão e pós impressão). A análise trata de uma alteração, no Fluxo de Processos e 

Procedimentos no Departamento de Produção, onde foi reestruturada a equipe de apoio 

dos Produtores Gráficos, agilizando o controle de fluxo  ( recebimento / liberação / 

devolução ) de plotters e, conseqüentemente a tomada de decisões para a liberação da 

produção. Tal modificação de processo, tomada no nível operacional, mostrou 

significante alteração para os resultados finais do processo, além de permitir a 

percepção de outros processos, hoje também em análise. 

  

Palavras-chave: controle de produção, fluxo de produção, prestação de 

serviços, procedimentos, processos. 
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ABSTRACT 

 
 

The man have always had the skills and talents to control over things. One of 

these talents was the ability to record the history. Communication between men and 

their descendants, has always been a practice of all civilizations. From drawing on cave 

walls, to the virtual technology, the talent remains as the merit to the work of the human 

being, who is the one able to create and improve the available tools. Considering that 

the most valuable thing in all times has been and always will be the information that 

adds value in terms of quality, time, content and it develops the appropriate  results 

expected by people or organizations, we can only focus all our efforts to improve 

resources for the urgency of the availability of this information. This is the main subject 

of this study. What is presented in this monograph is connected to the Publisher X, 

present for over 90 years in the market, developing its activities with the workforce of 

more than 5,000  employees and its revenues from over 1.5 billion in 2010, outsourcing 

all books production (printed and post printed). The analysis comes from a change in 

the Process Flow and Procedures in the Production Department, where the supporting 

team of graphic designers was restructured, speeding the flow control (receive / release / 

return) plotters, and therefore the decision-making for the production release. 

Such process changing, at the operational area, showed a significant change to the final 

results of the process, and allowed the perception of other processes, which are now also 

being reviewed. 

 

Keywords: production control, production flow, services, procedures, processes. 
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.CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO AO PROJETO 

 
1.1 Justificativa 
 

 O estudo aqui desenvolvido foi concluído em 10 meses, desde a coleta de 

informações até a implementação do novo processo.   

Foi analisado criticamente todo o processo para tomada de decisão, diante a 

necessidade da editora, visando a melhor prestação de serviços, tanto interna quanto 

externa (fornecedores de serviços gráficos). 

Em primeiro momento, o intuito era centralizar a informação, que envolvia até 8 

pessoas e passou para uma.  

Com a nova sistemática, com o processo mais enxuto, além de exigir apenas 

uma pessoa, seria possível, a partir desta alteração perceber uma clara lista das 

prioridades determinadas pelo prazo de entrega e acompanhamento da produção. 

Para o fornecedor e sua necessidade para cumprir prazos, reduzir o número de 

dias necessários para liberação da prova, garantia o atendimento da exigência de prazo e 

a qualidade do serviço, dando continuidade à produção de determinado título. 

 

1.2  Como se produz um livro? 

Para se conhecer esse processo precisamos primeiro conhecer e entender de onde vem o 

papel que será utilizado nessa produção. 

 

Como tudo no universo, o livro também tem sua história e ela começa praticamente com 

o início da civilização humana na Terra.  

O homem sempre teve habilidades e talentos que o fizeram ter controle sobre as coisas. 

No inicio da civilização humana, esse controle era muito frágil, quase inexistente, mas 

conforme a capacidade intelectual lentamente foi se desenvolvendo, se intensificando, 

foi se tornando possível  melhorar a elaboração de atividades, acelerando a realização de 

seus desejos. 

 



 11

Um desses talentos era a capacidade de registrar a história. A comunicação entre os 

homens e seus descendentes, sempre foi uma prática de todas as civilizações. No início, 

sem muitos recursos o homem utilizou o desenho, para registrar nas paredes das 

cavernas os costumes, valores e acontecimentos a que eram submetidos. Isso permitia a 

eles terem um padrão de informação que as gerações futuras poderiam conhecer sem 

enganos. 

 

Inteligentes, foram descobrindo outros materiais que poderiam com sucesso realizar a 

mesma função, como cascas e folhas de certas árvores e palmeiras. 

 

Como conseguimos papel para produzir livros? 

 

Quarenta séculos antes de Cristo, o homem do antigo Egito descobriu o papiro, que era 

produzido a partir de uma planta chamada Papyrus, executando sua função de papel. 

 

Mas o papel como o conhecemos foi inventado no século I pelos chineses, mas mesm o 

assim permaneceu ainda quase desconhecido por quase 10 séculos, sendo trazido para a 

Península Ibérica e pelos mouros.  

Em Portugal, os primeiros escritos feitos  em papel datam de 1288 e de 1334. 

Mas afinal, como se produz papel?  

Embora seja um processo trabalhoso, que passam por várias etapas, não é difícil de ser 

produzido. Ele começa com a extração de lascas de madeiras, que passam por processos 

químicos e se dissolve formando uma pasta crua, de cor amerelada. É submetida então a 

processos de branqueamento, secagem e prensada para que obtenha o formato liso e 

fino. 

Submetido a ação de maquinário adequado é prensado até que obtenha a aparência de 

uma folha fina que pode ser enrolada. 

Na armazenagem, com formato de folha enrolada, sua primeira apresentação em rolo  

recebe o nome de “jumbo” , tão grande que tem seu peso medido em  40 toneladas. 

Assim, estará pronto para ser utilizado e recortado no tamanho que for necessário para 

sofrer o processo de impressão, que finalmente produzirá o livro. 
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De posse da matéria prima para impressão, passamos agora a produção do livro, passo a 

passo. 

 

1.2.1 O primeiro passo 

 O primeiro passo é produzir vai até desde a montagem do texto, inserção das 

ilustrações e a produção da primeira impressão. 

 Na chamada Era da Tecnologia, os autores utilizam-se de 

computadores para reproduzirem no papel suas idéias, mas isso só foi 

possível nestas últimas décadas. Há não muito tempo, usavam máquinas de 

escrever e antes disso, papel e lápis. 

 Através de programas próprios de computação, o texto é processado, ou seja, 

distribuído no formato desejado, contendo as imagens, feitas por um ilustrador ou sendo 

compostas por fotografias, necessárias e esperadas da composição.  

 

O processo de inserção de ilustrações pode ser realizado, às vezes, através 

de escaneamento, que transforma imagens comuns em imagens 

próprias de computador. 

 

Uma vez inseridos os desenhos, através de programas de tratamento de imagens, estas 

ilustrações, antigos desenhos poderão ainda ser alterados, melhorados ou pintados, caso 

ainda estejam sem cor, graças a programas próprios para este efeito. 

 

Equipes trabalharam em todo esse processo: fotocompositores, ilustradores e finalmente 

revisores. 

 

Tudo pronto, as agora ilustrações, são inseridas no texto em seu devido lugar e é feita a 

primeira impressão em papel. 

O texto é então produzido em  4 películas transparentes, parecidas com negativos de 

fotografias. Em artes gráficas são utilizadas 4 cores no processo de impressão: o preto, o 

amarelo, o azul (cian) e o vermelho (magenta), daí a necessidade das 4 películas, uma 

para receber cada cor 
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azul (cian)
  

vermelho

(magenta)
  

amarelo 
  

Preto 

Aqui termina o trabalho da equipe de design e é o momento de o material ser 

encaminhado para a Gráfica. 

 

1.2.2 O segundo passo 

 O segundo passo é a preparação da chapa que será a matriz produtora do 

material impresso. 

 Um técnico montador, organiza o material recebido, as 4 películas, 

sobrepondo-as até que finalizem o resultado obtido. Isso é feito sobre um 

acetato, numa mesa luminosa, conhecida como a mesa de montagem. 

 O acetato contendo as películas será colocado sobre uma chapa de 

zinco tratada quimicamente, que será levada a uma máquina, a prensa de transporte, 

cuja finalidade é expor o material a uma luz muito intensa.   

 É assim que todo material constante da chapa será impresso na chapa. 

 Mais  um passo importante é, também, aqui realizado. O processo de impressão 

na chapa se dá de maneira semelhante à revelação de fotos. Isso é feito em uma 

máquina conhecida como reveladora. 

 

 Esta máquina vai revelar, limpar e secar a chapa, ficando assim esta pronta para 

passar à máquina de impressão (máquina de offset),                            

previamente carregada com papel branco que é puxado, através de um mecanismo de 

ventosas, ao longo de toda a máquina, assim como nas máquinas de Xerox.  
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 A chapa é então colocada num cilindro para que todas as imagens que nela se 

encontram sejam impressas num outro cilindro, com uma base de borracha, para que, a 

partir daqui, sejam impressas em papel. 

 

1.2.3 A Impressão 

 Agora, é preciso imprimir. Tudo impresso, a sessão de acabamentos dobra as 

folhas em cadernos, formando conjuntos de 16 ou 32 páginas. 

 Depois de formados os vários cadernos, serão cosidos para que possam ser 

colados às capas. As capas são produzidas da mesma forma, só que em papel mais duro, 

tipo cartolina ou cartão, dependendo da qualidade e durabilidade que se deseja. 

 

1.2.4  O corte  

 Etapa final, a guilhotina...  

 Impresso, organizado, colado e seco, a guilhotina fará o recorte das beradas, para 

que o livro fique no formato, na medida desejada, com todas as folhas do mesmo 

tamanho. 

 O livro está então pronto para sua comercialização e 

utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

1.3.1 A Tecnologia da Informação 

 

1.3.2  O que é Tecnologia da Informação - TI ? 

 É um conjunto organizado de: 

 Recursos Humanos ( pessoas ) 

– Especialistas: analistas de sistemas, programadores, operadores, etc  

– Usuários finais: todos os demais que utilizam sistemas de informação 

 Recursos de hardware 

– Máquinas: servidores, estações de trabalho, impressoras, etc  

– Mídias: discos, pen drives, cartões de memória, DVDs, etc  

 Recursos de software 

– Programas: sistemas operacionais (windows, linux), planilhas eletrônicas 

(excel), processadores de texto (word), CAD, etc  

 Recursos de dados 

– Descrição de produtos, cadastro de clientes e fornecedores, estoques, etc  

 Recursos de rede 

– Meios de acessos, comunicação, telecomunicações, etc  

o LAN – local area network 

o WAN – wide area network 

 Procedimentos 

– Estratégias, políticas, métodos e regras para utilizar o sistema de 

informação 

– De entrada de dados, correção de erros, cálculos, etc  

 Produtos de informação 

– Relatórios, demonstrativos gráficos, indicadores, documentos, etc  
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1.3.3 O que são Dados e o que são Informações? 

 Observando a figura acima vemos que todos os recursos  fazem parte de um 

sistema que recebe dados (Fluxos de fatos brutos que representam eventos, como 

transações comerciais) e os transforma após processamento em Informações (Conjuntos 

de dados significativos e úteis a seres humanos).  

 Esse processo de transformação envolve ações que vão coletar, transformar 

(processar), armazenar e disseminar informações em uma organização.  

 Os Sistemas e a Tecnologia da Informação tornaram-se componentes vitais 

quando se pretende alcançar o sucesso nas organizações, porque tornaram-se 

ferramentas essenciais para o bom desempenho das operações das organizações e de 

seus profissionais. E isso por que: 

 Constitui um campo de estudo essencial em administração e gerenciamento. 

 Espera-se, no mínimo, uma compreensão básica por parte de qualquer 

profissional. 
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 E é fato que quem vislumbra uma carreira profissional com seriedade não pode 

ignorar o poder e as regras revolucionárias que as tecnologias da informação 

desempenham no setor escolhido. 

 Algumas das razões que levaram à disseminação do uso da Tecnologia da 

Informação: 

 única maneira de fazer determinado trabalho; 

 melhorar processos internos; 

 aplicar controles melhores; 

 reduzir custos; 

 melhorar a qualidade e disponibilidade das informações importantes interna e 

externamente à organização; 

 agregar valor aos serviços e produtos ofertados por uma organização. 

 É importante considerar, para o desenrolar deste trabalho considerar o principal 

benefício que a tecnologia da informação traz para as organizações que é a sua 

capacidade de melhorar a qualidade e a disponibilidade de informações e 

conhecimentos importantes para a empresa, seus clientes e fornecedores. 

 

 

1.3.4  Atividades de um sistema de informação 

 Como se desenvolvem essas ações? Vejamos cada um deles: 

 Entrada: digitação, leitura ótica de etiquetas com código de barras, RFID, etc  

 Processamento: cálculo de salários, impostos, etc  

 Saída: relatórios, demonstrativo de desempenho de vendas, etc  

 Armazenamento: manter os registros sobre os clientes, fornecedores, 

produtos, etc  

 Controle: de acesso, senhas, usuários válidos, validação de datas, etc  
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 Feedback: é o retorno dado sobre as saídas produzidas pelo sistema sobre as 

entradas do mesmo.Essa realimentação deve ser continua, para que se tenha 

certeza da evolução dirigida do sistema, garantindo seu desenvolvimento no 

sentido de adaptação às necessidades e é também de vital importância na  

tomada de decisões 

 

1.4  A importância da Informação  

É de grande importância para a compreensão desse projeto  ,entender o quanto a 

Informação agrega valor em termos de qualidade, tempo, conteúdo e forma para o 

adequado alcance  dos resultados, porque: 

 as pessoas desejam informações de alta qualidade 

 Informações antiquadas, inexatas ou difíceis de entender não são significativas 

 

1.4.1 Dimensão de Tempo 

        As variáveis de tempo, quando se pensa em Informação, são importantes para o 

alcance de resultados satisfatórios, porque: 

 Prontidão: é importante ser fornecida quando necessária, rapidamente 

 Aceitação: é preciso estar atualizada quando for fornecida 

 Freqüência: ser fornecida tantas vezes quantas forem necessárias 

 Período: ser fornecida sobre períodos passados, presentes e futuros 

 

1.4.2 QI – Dimensão do Conteúdo 

As variáveis de Conteúdo são outros pontos muito importantes para o resultado final e 

abrangem os seguintes aspectos: 

 Precisão: estar isenta de erros 

 Relevância: estar relacionada às necessidades de um receptor específico para 

uma situação específica 
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 Integridade: toda informação que for necessária deve ser fornecida 

 Concisão: apenas a informação que for necessária deve ser fornecida 

 Amplitude: ter alcance amplo ou estreito; ou foco interno ou externo 

 Desempenho: revelar desempenho pela mensuração das atividades 

concluídas, do progresso realizado ou dos recursos acumulados 

 

       1.4.3  QI – Dimensão da Forma 

 Clareza: ser fornecida de uma forma que seja fácil de compreender 

 Detalhe: ser fornecida em forma detalhada ou resumida 

 Ordem: ser apresentada em forma narrativa, numérica, gráfica, etc  

 Mídia: ser fornecida impressa, no monitor de vídeo, projetada, etc 

 

 

1.5 Departamento de TI 

 A administração do departamento de TI já não é mais vista como uma 

sub-função do Departamento de Pessoal ou de Administração, mas sim como 

uma divisão corporativa separada, com seu próprio Diretor Executivo, ou CIO 

(Chief Information Officer). 

1.5.1- Desenvolvimento e suporte de aplicação: Divisão dedicada a 

projetos, desenvolvimento e manutenção de softwares aplicativos; pode  

englobar muitas equipes de desenvolvimento, formadas por analistas de 

sistemas, projetistas de sistemas e programadores. 

1.5.2 – Operações: Responsável pela organização e operação rotineira do 

hardware de computador e dos sistemas operacionais; prestam serviços para 
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as equipes de desenvolvimento de aplicativos e para os usuários de sistemas 

em operação. 

1.5.3 Suporte de produção: Faz a interligação entre o usuário, a Divisão de 

Operações e a Divisão de Comunicação de Dados; presta serviços na 

determinação de problemas e registro de defeitos; este grupo também pode 

prover serviços de administração de banco de dados para aplicações. 

1.5.1.4 Software de sistemas: Divisão responsável pela instalação e 

“manutenção” do software de sistemas, e pelos serviços de suporte de 

natureza técnica para o resto do pessoal de TI e usuários finais; estão 

encarregados de providenciar para que o hardware e o software de sistema 

operem com um desempenho ótimo 

1.5.1.5 Redes: A Divisão de Redes ou de Comunicação de  Dados oferece 

serviços para os usuários do sistema que estejam experimentando problemas 

de comunicação ou desejam comunicar-se com dispositivos ou usuários 

remotos;eles são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção da rede 

de comunicação da organização. 

 1.6  Necessidade da TI 

  A maior delas é o fator competitividade, pois a necessidade de operar 

 num ambiente dinâmico faz com que as empresas precisem concentrar-se 

 em adquirir excelência operacional. 

  Esse aspecto exige, entre outros requisitos, sistemas de informação de 

 alta disponibilidade e integrados, confiáveis; com alto desempenho, além  

 de outras tecnologias.  

  A informação exata, completa e relevante assume um papel significativo 

 em todas as etapas de elaboração e execução de uma estratégia   

 competitiva.  

  Existem razões fundamentais para as aplicações de TI: Suporte aos 

 processos e operações, suporte na tomada de decisões de funcionários e gerentes, 

 suporte nas estratégias em busca de vantagem competitiva 

 O objetivo é obter maior eficiência e controle operacional. 
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 1.7  Gestão estratégica de TI 

  A complexidade do contexto atual obriga que as organizações deixem de 

 tratar a TI  como um problema tecnológico que precisa de soluções 

 tecnológicas. 

  TI deve ser vista como uma oportunidade para responder aos constantes 

 desafios impostos pelo mercado. 

  O impacto das novas tendências em TI está no domínio de negócio, que 

 caminhará para a perda de posição competitiva, para o surgimento de produtos 

 ou  para os serviços substitutos. 

  Algumas considerações são de fundamental importância quando se fala 

 em TI como ferramenta de suporte. São elas: 

 O domínio da TI está rapidamente adquirindo um status de agente de 

desenvolvimento e definição de estratégias em diferentes níveis 

corporativo, de negócio e funcional. 

 O sucesso vai ser alcançado por aqueles que conseguirem utilizar com 

criatividade o poder da TI para resolver problemas de negócio; 

 Diferentes organizações apresentam estruturas, culturas internas e 

necessidades de informação extremamente variadas. Não existem fórmulas 

prontas sobre como administrar os recursos de tecnologia da informação de 

forma estratégica e lucrativa. 

  Considerando todos os aspectos mencionados até o presente momento, 

 temos uma estrutura que demonstra graficamente um modelo de Sistema de 

 Informações e seus níveis de alcance e de importância, como segue: 
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  Todas as informações devem fluir horizontal e verticalmente desde o 

 nível operacional até o nível de tomada de decisões, ou seja alta administração. 

  Os Sistemas de Informações da Tecnologia da Informação é que 

 garantem essa fluência, com economia, agilidade, precisão, ordem, freqüência, 

 garantindo a competitividade para a empresa. 

 

 1.8  TI e Estratégias Competitivas.  

Quando pensamos em Estratégias competitivas relacionadas à TI, pensamos em:  

 Reduzir Custos para: 

–  se reduzir substancialmente o custo de processos empresariais, os custos 

dos clientes ou fornecedores 

– Diferenciar , desenvolvendo novos dispositivos de TI para diferenciar 

produtos e serviços;  

– Utilizar dispositivos de TI para reduzir as vantagens de diferenciação dos 

concorrentes 

– Utilizar dispositivos de TI para concentrar-se em produtos e serviços em 

nichos de mercado 
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 Inovar: 

– Criar novos produtos e serviços que incluam componentes de TI 

– Fazer alterações radicais nos processos empresariais utilizando TI 

– Desenvolver novos mercados ou nichos de mercado exclusivos com a 

ajuda de TI (WWW) 

 Promover Crescimento: 

– Utilizar a TI para administrar a expansão dos negócios (regional e 

mundial) 

– Utilizar a TI para a diversificação e a integração em outros produtos e 

serviços 

 Desenvolver Alianças 

– Utilizar a TI para criar organizações virtuais de parceiros comerciais 

– Desenvolver SIs  inter-orgarnizacionais conectados pela Internet, 

extranets ou outras redes que apóiem relações empresariais estratégicas 

com clientes, fornecedores, subcontratados e outros. 

 

1.9 Planejamento da Informação 

  O bom aproveitamento dos benefícios das tecnologias da informação 

 depende de um processo periódico e estruturado de planejamento da informação. 

 É difícil estimar com precisão muito à frente, pela velocidade da mudança 

 tecnológica, portanto esse plano deve contemplar os próximos 6 meses a 3 anos, 

 e ser reavaliado sempre que surja alguma alteração significativa no ambiente 

 externo ou interno. 

 

1.10  Planejamento de TI 

  O planejamento da informação deve resultar em um documento 

 denominado  plano estratégico que defina a direção futura dos recursos de TI, 

 refletindo as políticas, padrões e procedimentos de recursos de informação, e  
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 oferecendo orientação para todos os setores da organização. 

  O plano estratégico ou estratégia de TI é o ponto de partida para qualquer 

 investimento em tecnologia, identificando as mudanças futuras que deverão 

 constar dos planos e orçamentos do departamento de tecnologia da informação. 

   

  1.10.1 Relacionamento entre missão, processos organizacionais e  

        tecnologia da informação 

    Processos organizacionais, necessidades de informação e 

   tecnologia são itens interdependentes. Processos organizacionais 

   são  conjuntos de atividades que governam a forma como os 

   recursos são usados para criar produtos e serviços. 

    Quando um processo organizacional é remodelado ou 

   criado, podem surgir novas exigências de informação, e,  

   conseqüentemente, ser necessários novos investimentos em 

   tecnologia.  

    As organizações de sucesso aplicam um modelo em que o 

   redesenho de processos oriente a aquisição de tecnologia da 

   informação, e não o inverso. 

    Assim, a Missão definirá os processos organizacionais, 

   que executarão as decisões considerando a informação e  

   aplicando a Tecnologia da Informação que processará a  

   informação, dando suporte às decisões, guiando os processos 

   organizacionais para alcançar a missão. É uma via de mão dupla. 

    Para isso, não há dúvidas de que o uso da TI (Internet) 

   apresenta importantes desafios à segurança, levanta sérias  

   questões éticas e afeta a sociedade de forma significativa. 

 

 1.10.2 Segurança e desafios éticos e sociais 

    Por não ser menos importante,queremos  lembrar que o 

   uso de TI exerce importante influência na sociedade, aumentando 

   assim, os problemas éticos em relação ao crime, privacidade, 

   individualidade, emprego, saúde e condições de trabalho.  
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   Lembremos que a  TI pode possuir tanto efeitos benéficos como 

   prejudiciais sobre a sociedade em cada uma das dimensões 

   citadas. Por exemplo: 

   Roubo de Propriedade Intelectual - O software não é a única 

  propriedade intelectual sujeita à pirataria. Músicas, vídeos, 

  imagens, artigos, livros,  e a Espionagem Industrial. 

   Uso não autorizado em Serviço - Uso indevido dos computadores 

  por funcionários (Esportes, Redes Sociais, Mercado de Ações, 

  Procura de Emprego, Pornografia, etc). Dependendo da política 

  da empresa, podem ser considerado roubo de recursos e tempo. 

   Podemos demonstrar assim a Administração que assegura a 

confiabilidade do sistema: 

 
 

 

  1.10.3  Questões de Privacidade 

   O poder da TI de armazenar e recuperar informações pode ter um 

  efeito negativo no direito à privacidade do indivíduo. 

   Estando on-line a trabalho ou por diversão corremos o risco de 

  que seus dados sejam coletados sem  o nosso conhecimento e usados para 

  fins desconhecidos. 
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  1.10.4  Questões de Ética 

   Sejamos profissionais de TI ou usuários finais, temos   

  responsabilidade pela promoção de usos éticos da TI, cujos princípios 

  são: 

 Proporcionalidade: o bem alcançado pela TI deve compensar o dano ou 

risco. Não deve haver nenhuma alternativa que obtenha benefícios iguais ou 

comparáveis com menos dano ou risco. 

 Consentimento com Informação: Os afetados pela TI devem compreender e 

aceitar os riscos. 

 Justiça: os benefícios e ônus da TI devem ser distribuídos de modo 

imparcial. Aqueles que se beneficiam devem arcar com sua cota justa dos 

riscos. 

 Risco Minimizado: mesmo que considerado aceitável pelas outras diretrizes 

a TI deve ser implementada de modo a evitar todo risco desnecessário 

 

1.11 Sistemas de Apoio às Decisões 

  As empresas precisam de sistemas de informação de possam apoiar as 

 necessidades diversificadas de informações e de tomada de decisão de seus 

 gerentes e profissionais 

  O tipo de informação requerido por diretores, executivos, gerentes e 

 membros de equipes autodirigidas está diretamente relacionado com o nível de 

 tomada de decisão gerencial envolvido e a estrutura das situações de decisão que 

 eles enfrentam. 

  Como já citado anteriormente, e mostrado na estrutura abaixo, todas as 

 informações devem fluir horizontal e verticalmente desde o nível operacional até 

 o nível de tomada de decisões, ou seja alta administração.  

  Nos reservamos agora a análise às questões da fluência da Informação 

 nos nível de tomada de decisões. Decisões não são tomadas apenas no nível mais 

 alto, onde condições e fatores especiais não permitem programações, onde são 

 infreqüentes, onde sua abrangência de interferência pode ser bem mais ampla, 

 envolvendo o cenário externo. Não. Decisões são tomadas a todo momento, 

 onde elas podem ser semi estruturadas, programadas, envolvendo a 
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 Administração Tática e  Gerentes locais, trabalhando com Equipes 

 Autodirigidas, ou ainda tomadas diariamente, com foco estreito,  internas, 

 tomadas pela administração operacional. 

 

 

 

 Ao finalizarmos este capítulo, tomando por base, alguns conhecimentos bantante 

importantes sobre a eficácia e os benefícios da utilização de um Sistema adotado pela 

Tecnologia da Informação, nos perguntamos: 

 “Se o sistema da Tecnologia de Informação existente na empresa é tão 

eficaz e garante a agilidade, a precisão e  o desempenho esperados, por que 

detectamos erros, atrasos nos processos, como que descrevemos na nossa análise do 

problema focado nesse trabalho? A resposta é muito clara para nós. O erro é 

humano. O fator humano alimenta o sistema e foi neste momento que resolvemos 

interferir no processo, em busca da eficiência que o Sistema de Informações 

poderia nos garantir.” 

 A partir desta análise passamos a pensar numa forma de interferir no 

Planejamento, estrategicamente, para alcançar os resultados. É o que veremos a seguir. 
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1.12 O Planejamento Estratégico 

 

  Estratégia é um conjunto integrado de ações destinadas a gerar e manter 

 vantagens competitivas duradouras.  

  Nos diz Francisco Gracioso que “Decisão estratégica é toda aquela que 

 resulta em uma  maneira de distribuir ou utilizar os Recursos Básicos da 

 Empresa. Nem toda decisão estratégica é de longo prazo, embora seja, 

 necessariamente, de longo alcance”. 

  Diz-nos, também,  Michel E. Porter que “a formulação de uma 

 estratégia competitiva é, em essência, o desenvolvimento de uma forma ampla 

 por meio da qual uma empresa vai concorrer, quais deveriam ser seus objetivos 

 e que políticas serão necessárias para alcançar esses objetivos.” 

  Segundo Peter Drucker, devemos nos orientar na direção que nos levará 

 para as seguintes perguntas: Qual é o nosso negócio? Para onde caminhamos, ou 

 no que vamos nos transformar se as  coisas continuarem  como estão? E o que 

 gostaríamos de vir a ser? Ou o que fazer pra que o sejamos efetivamente? 

  Toda Empresa é um sistema sócio-técnico (reunião de pessoas em torno 

 de determinadas tecnologias) aberto que interage com o meio ambiente. Essa é 

 uma visão sistêmica. 

  Um planejmento Estatégico é um “Learning Process” ou seja, é um 

 processo que  se aprende e se constroi. Por isso ele é integrativo, particpativo e 

 interativo.  

  É integrativo por que está voltado para um determinado foco, em que 

 todos os envolvidos, sejam áreas ou pessoas buscam os mesmos resultados.   

  É Parfticipativo, porque permite a participação de todos os envolvidos 

 em sua contrução. Idéias fazem parte do processo de prendizado. 

  E é Interativo, porque uma vez instalado fará com que todas as partes 

 interajam para que o sucesso de sua realização. 

  Planejamento Estratégico é um processo gerencial estruturado a partir de 

 um método que privilegia a visão sistêmica da empresa inserida em ambientes 
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 (incluindo o seu próprio ambiente interno), bem como a participatividade de 

 suas lideranças no seu desenvolvimento 

  O Planejamento estratégico visa orientar ou reorientar os negócios e 

 produtos da empresa de modo que gere lucros e crescimento satisfatórios, 

 através do desenvolvimento e manutenção de uma adequação razoável entre  

 objetivos e  recursos da empresa e mudanças  de  oportunidades de mercado 

 (“marketing-oriented”) 

  Porque o planejamento estratégico é tão importante? Porque a crescente  

 complexidade da realidade  traz consigo a necessidade de  um modelo de 

 planejamento mais  sofisticado  (mais abrangente). 

  A figura abaixo mostra o mercado atual e sua complexidade. Todas são 

 variáveis consideradas pela Gestão Empresarial, em sua Complexa Tomada de 

 Decisões e na elaboração do Planejamento estratégico. 

 

 

 

  Um Planejamento pode ser considerado um sistema de Tomada de 

 Decisões, em que um conjunto de decisões interdependentes viabilizaram sua 

 realização. Essa viabilização não se condensa a partir de decisões individuais, 

 mas a partir do inter relacionamento entre elas, projetando uma situação futura 

 desejável para todos os envolvidos, u seja para a empresa, visando evitar 

 decisões incorretas ou perda de oportunidades 

  Um modelo de Planejamento Estratégico se fundamenta na Visão da 

 Empresa buscando fatores chaves de sucesso. Para isso realiza análises do macro 
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 ambiente, do mercado, da situação interna, e formula metas, estratégias de 

 crescimento e estratégias de 

 competição. De posse de todo este complexo de variáveis, é elaborado um Plano 

 de Ação. 

 

 

 

  A figura nos mostra resumidamente a metodologia básica para a 

 realização de um Planejamento estratégico, partindo da caracterização do 

 negócio, até a realização do Plano de ações. Nada foi esquecido na análise. As 

 condições internas e externas foram consideradas. 

  Nota-se que as variáveis críticas  são consideradas fatores chave de 

 sucesso.  

  Todo processo de evolução organizacional leva em consideração 

 mudanças sociais, econômicas, políticas, tecnológicas e culturais, buscando uma 

 situação futura. Para isso realiza uma mudança organizacional planejada, através 

 de mudanças ( estratégicas, estruturais, de sistemas e processos e 

 comportamentais) e de intervenções ( planejamento, reorganização, capacitação 

 e motivação)  

 

  1.12.1 Análise dos fatores-chave de sucesso 

  Fatores-chave de sucesso são aquelas condições julgadas necessárias 

 (ainda que não suficientes) para que uma empresa tenha sucesso em determinado 

 ramo de negócios. 
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  Quando falamos em fatores chave de sucesso, imediatamente nos vem à 

 mente a necessária ruptura de paradigmas, do aceito como bom no presente (que 

 é confortável), evoluindo para o que se acredita que poderá, no futuro, 

 representar a melhor expressão da capacidade realizadora do negócio (que é 

 desafiador). O foco é muito mais no “querer” e não no “poder”. 

  Neste sentido, pode-se afirmar que a empresa deverá ter um desempenho 

 no mínimo satisfatório com relação a estas condições para ser bem sucedida em 

 seu ramo 

  Avaliando as empresas-líderes nos setores diversos, podemos nos 

 perguntar: Quais seriam as razões comuns que determinam a  liderança de 

 empresas no mercado ?  

 

 Setor Industrial - abastecimento de matérias-primas e qualidade, 

performance e  confiabilidade dos produtos  

 Setores de Alta Tecnologia  - reputação da empresa e capacidade  e 

velocidade de inovação 

 Setor Financeiro – credibilidade 

 Setor de Serviços – agilidade operacional e suporte técnico 

 Ambiente tecnológico – velocidade de mudança e da informação 

  Se analisarmos as tendências relativas ao conhecimento humano que 

 possam influenciar na empresa (ou tornar obsoletos) o uso de determinadas  

 matérias-primas e insumos ou o emprego de determinados processos 

 operacionais e gerenciais vamos nos deparar com condições fundamentais. O 

 comportamento humano é fator de interferência nesse complexo processo. 

  O Capital humano, importante fator de formação do Capital Intelectual, 

 são fatores indispensáveis para a realização ou a estagnação que levará a 

 Empresa ao fracasso.  

  Levando em consideração a importância da interferência humana fomos 

 em busca de  ferramentas que fundamentassem nosso trabalho. 
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 1.12.2  A Matriz SWOT 

  A Matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de 

 cenário (ou análise de ambiente), sendo usado como base 

 para gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa, mas 

 podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise 

 de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. 

  A Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a 

 posição estratégica da empresa no ambiente em questão. A técnica é creditada 

 a Albert Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de 

 Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista Fortune das 500 

 maiores corporações. 

 

 

 Outra forma de entender e utilizar a ferramenta é através da figura abaixo. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_estrat%C3%A9gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Stanford
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Stanford
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortune
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(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Analise_SWOT - acesso em 10/10/2011 às 15h30) 

  O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é 

 um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades 

 (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

  Não há registros precisos sobre a origem desse tipo de análise, segundo 

 PÚBLIO (2008) a análise SWOT foi criada por dois professores da Harvard 

 Business School: Kenneth Andrews e Roland Christensen. Mas há indicações 

 que o método era usado há mais de três mil anos, como estratégia de busca de 

 conhecimento. 

  1.12.1.1 Aplicação Prática da Matriz S.W.O.T. 

   Estas análise de cenário se divide em: 

 ambiente interno (Forças e Fraquezas) - Principais aspectos, que 

diferencia a empresa dos seus concorrentes (decisões e níveis de 

performance que se pode gerir). Aqui podemos analisar vantagens 

internas em relação às empresas concorrentes ( Strenghts ) e as 

desvantagens internas (Weaknesses) 

 ambiente externo (Oportunidades e Ameaças)- Corresponde às 

perspectivas de evolução de mercado; Factores provenientes de 

mercado e meio envolvente (decisões e circunstâncias externas ao 

poder de decisão da empresa). As forças e fraquezas são 

determinadas pela posição atual da empresa e se relacionam, 

quase sempre, a fatores internos. Já as oportunidades e ameaças 

são antecipações do futuro e estão relacionadas a fatores externos. 

Aqui podemos analisar aspectos positivos  externos com potencial 

para fazer crescer a vantagem competitiva da empresa 

(Oppotunities) e aspectos negativos com potencial de 

comprometer a vantagem competitiva (Threats) 

   O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da 

  empresa, uma vez que ele é resultado das estratégias de atuação  

  definidas pelos próprios membros da organização. Desta forma, durante a 

  análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao 

  máximo; e quando for percebido um ponto fraco, a organização deve agir 

  para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu efeito. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenneth_Andrews&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Roland_Christensen&action=edit&redlink=1
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   Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da o 

 organização. Mas, apesar de não poder controlá-lo, a empresa deve  

 conhecê-lo e monitorá-lo com freqüência de forma a aproveitar as  

 oportunidades  e  evitar as ameaças. Evitar ameaças nem sempre é  

 possível, no entanto pode-se fazer um planejamento para enfrentá-las,  

 minimizando seus efeitos. 

   A combinação destes dois ambientes, interno e externo, e das suas 

  variáveis, Forças e Fraquezas; Oportunidades e Ameaças, é que vão  

  facilitar a análise e a tomada de  decisões na definição das estratégias de 

  negócios da  empresa. 

  

  Forças e Oportunidades - Tirar o máximo partido dos pontos fortes para 

  aproveitar ao máximo as oportunidades detectadas. 

  Forças e Ameaças - Tirar o máximo partido dos pontos fortes para 

  minimizar os  efeitos das ameaças detectadas. 

  Fraquezas e Oportunidades - Desenvolver estratégias que minimizem 

  os  efeitos  negativos dos pontos fracos e  que  em simultâneo 

  aproveitem as  oportunidades detectadas. 

  Fraquezas e Ameaças - As estratégias a adotar devem minimizar ou 

  ultrapassar  os pontos fracos e, tanto quanto possível, fazer face às 

  ameaças. 

  Devendo esta análise ser complementada com um quadro que ajude a 

  identificar  qual o impacto (elevado, médio e fraco) que os fatores 

  podem ter no negócio e  qual a tendência (melhorar, manter e 

  piorar) futura que estes fatores têm no  negócio. 

  A Matriz SWOT deve ser utilizada entre o diagnóstico e a formulação 

  estratégica propriamente dita. 

  A aplicação da Análise SWOT num processo de planejamento pode 

  representar  um impulso para a mudança cultural da organização. 
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1.13 Lead Time 

 

 1.13.1 - Conceito de Lead Time 

  Tempo decorrido entre a adoção de uma providência e sua concretização 

 (ex.: o tempo havido entre a formulação do pedido e o recebimento da 

 mercadoria correspondente). 

 

 1.13.2 -  Definição de Lead Time 

 

  Tempo de ciclo. A redução dos tempos envolvidos no processo de 

 produção é importante para aumentar a flexibilidade da empresa em relação ao 

 seu concorrente Utiliza-se para o ciclo produtivo (Lead Time de Produção), para 

 o ciclo de pedido (Lead Time do Pedido) e para o ciclo total da operação 

 logística (Lead Time de Ressuprimento) sendo entendido como o tempo de 

 compra mais o tempo de transporte. O Lead Time Logístico ou Tempo de Ciclo 

 Total é o tempo decorrido desde a emissão de uma ordem a um fornecedor até o 

 atendimento da ordem do cliente final. Também, chamado de Tempo de 

 Resposta, para designar o tempo compreendido entre o início da primeira 

 atividade até a conclusão da última, em uma série de atividades. 

 

 1.13.3 - Lead Time Total 

   Numa visão de processos, é o tempo que se leva para que um 

 serviço ou operação seja completamente executado, desde sua solicitação até 

 sua entrega. 

 

 1.13.4 –  Tipos de Lead Time 

 

 Engineer-to-Order – Significa que as especificações do cliente 

 requerem um projeto de engenharia único ou uma 

personalização/customização  significativa. Em geral, o 

cliente é altamente envolvido no projeto do produto. O 

 estoque de materiais normalmente não será adquirido até 
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que a produção  necessite dele. O lead time de entrega é 

longo porque inclui não apenas o lead  time de compra, mas 

também o de projeto. 

 

 Make-to-Order – Significa que o fabricante não começa a  

 fabricar o produto até que a encomenda do cliente seja 

recebida. O produto final  é normalmente feito com itens 

padronizados, mas pode incluir também  componentes feitos 

sob medida. O lead time de entrega é reduzido porque se  requer 

pouco tempo de projeto e o estoque é tratado como matéria-

prima. 

 

 Assemble-to-Order – Significa que o produto é feito com 

 componentes padronizados que o fabricante pode estocar e 

montar de acordo  com a encomenda do cliente. O lead time 

de entrega é, ainda, mais reduzido  porque o tempo de projeto 

não é necessário e o estoque de materiais está pronto  para a 

montagem. O envolvimento do cliente no projeto é limitado à 

seleção do  conjunto de componentes necessários. 

 

 Make-to-Stock – Significa que o fornecedor produz os bens e os 

 vende com base em um estoque de produtos acabados. O 

lead time de entrega é  o menor de todos. O cliente possui 

pequeno envolvimento direto no projeto do  produto.  

 

 

 Classificamos o Lead Time da produção gráfica em geral como sendo Assemble-

to-Order porque o produto final é normalmente feito com itens padronizados, mas pode 

incluir também componentes feitos sob medida, ou seja, o produto da Editora deve ser 

aprovada para que o produto seja produzido. Esse processo deveria ser rápido, pois é 

apenas a averiguação ou check-out de itens para autorizar a produção.   
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CAPÍTULO 2 - DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

A Editora X 

 

Missão: 

"Nossa missão é formatar, publicar e comercializar conteúdo destinado à educação, 

formação e aperfeiçoamento profissional, utilizando toda e qualquer mídia disponível 

para tal." 

 

 Presente há mais de 90 anos, com expressiva liderança no mercado editorial e 

livreiro, o Grupo reúne duas empresas genuinamente brasileiras: a Editora e a Livraria. 

 A Editora esta na liderança do segmento de Livros Jurídicos e uma das maiores 

no mercado de Livros Didáticos e Paradidáticos para Ensinos Fundamental e Médio.  

 Destaca-se entre as mais importantes na publicação de Livros Universitários 

para as áreas de Administração, Economia, Contabilidade, Marketing e Negócios, além 

de editar Obras de Referência e de Interesse Geral, de Ficção e  Não Ficção. 

 Desenvolve soluções didáticas em meio digital voltadas à educação básica, 

especialmente aos Ensino Fundamental e Médio.  

 Oferece aos clientes ampla linha de produtos e serviços educacionais também no 

segmento de Sistemas de Ensino. 

 A Livraria é a maior rede no Brasil em faturamento. Reúne lojas físicas nos 

formatos tradicionais e Mega Store. Foi uma das pioneiras no comércio eletrônico e 

hoje desponta entre as maiores empresas varejistas on-line do País, comercializando 

livros, CDs, DVDs, produtos de papelaria, produtos eletrônicos e de informática, entre 

outros. 

 Conta hoje com mais de 5 mil colaboradores diretos. Especificamente em 

relação às produções dos livros da Editora, conta com aproximadamente com 30 

funcionários, e todo volume de produção é terceirizada a produção gráfica, e 

praticamente todo o substrato é comprado pela editora. 
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CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA   

 

 Por motivos comerciais, surgem as necessidades de produção gráfica, como por 

exemplo, um lançamento de um livro com um assunto que esta no auge, uma 

oportunidade do mercado atual, ou apenas uma reimpressão devido às vendas baixarem 

os estoques. 

Como descrito anteriormente todas as produções gráficas são terceirizadas. 

 O Departamento de Produção é o responsável por essas produções, 

tecnicamente, financeiramente, e quanto aos prazos acordados. Segue abaixo o 

fluxograma do departamento de produção: 

 

 

O Departamento de Vendas junto aos Departamentos Editoriais apontam a 

necessidade comercial de produzir especificadamente uma obra. 

O ideal é que antes deste momento haja uma consulta prévia da idéia da 

produção ao Departamento de Produção, com a finalidade de sugerir tecnicamente ou 

financeiramente quanto à industrialização do produto.  
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O Produtor Gráfico do Departamento de Produção recebe a Solicitação de 

Produção (SP), e gera a Especificação Técnica do Produto (ETP) que servirá de base 

para gerar o orçamento, pois neste documento consta as informações técnicas do 

produto, como, número de páginas, formato do livro, quantidades de cores no miolo e 

na capa, acabamentos especiais, especificação ou características do substrato (tipo, 

gramatura, etc), etc. 

O Orçamentista do Departamento de Produção recebe a ETP, analisa o perfil do 

produto e define as gráficas que estão adequadas a esta produção, encaminha a 

fornecedores, que baseado nos fatores preço e prazo serão ou não contratada a produção 

especifica. 

O negocio foi fechado! A partir da decisão do fornecedor o Produtor Gráfico 

deve encaminhar a matriz a gráfica, para ilustrar, segue abaixo o fluxo de processos no 

departamento de produção, que fornece as gráficas, a matriz, seja em arquivo PDF ou 

fotolito.   

 

A gráfica recebe a matriz e confere se a mesma esta de acordo com as 

especificações com o solicitado para produzir, estas informações constam no documento 

de Especificação Técnica do Produto (ETP). 

Se conforme, é gerada prova imposicionada (plotter) e enviada para a Editora, 

caso não esteja conforme a gráfica notifica a editora para o envio de nova matriz. 
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Ao receber a prova, o Departamento de Produção confere também com a ETP, 

relevando as informações: numeração de páginas, cadernos e colofon, (ficha 

catalográfica da obra que consta na quarta página do livro), e autoriza que a gráfica 

prossiga a produção. 

Nas plotters são assinadas rubricas, que serve como registro para o fornecedor 

que a editora aprovou a produção, retornam para a gráfica, onde seguem na produção 

junto a ordem de produção, sendo utilizada como base para que o operador elimine 

algumas dúvidas que possam surgir durante o processo de produção. 

O fluxograma abaixo mostra a liberação do arquivo para a gráfica e a seqüência 

da pré impressão até a aprovação para produção 

 

 

Acompanhando o andamento do processo, percebeu-se que havia a possibilidade 

de reduzir o tempo para liberação das provas. 

Foi proposto, então, um medidor deste tempo que veremos no próximo capítulo. 
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 CAPITULO 4 - ANÁLISE DO PROBLEMA  

 

 Conforme comentado anteriormente ao acompanhar o processo de 

 liberação das provas foi identificado à possibilidade de reduzir o tempo de 

 geração e liberação das provas, pois no processo completo alterar esse 

 procedimento seria o mais rápido e prático a realizar no momento a fim de 

 reduzir o lead time da produção de um livro, levando em consideração que a 

 alteração em questão estaria ao nosso alcance com pouca interferência externa, 

 pois um dos maiores causadores de aumentar o do tempo necessário para que a 

 prova retorne a editora é cada um dos produtores informava a gráfica que seu 

 trabalho era de suma importância que retornasse a editora o mais breve possível, 

 pois era o mais importante. 

 O fornecedor como não conhece os processos internos atendia as 

 solicitações “emergenciais” e deixava outros títulos para seguir a programação 

 adiante. 

 Após a medição destas etapas, o Real apontou significante resultado de 8 

 dias para liberação das provas. 

 

 

4.1 Sistema de Gestão de Produção usado sobre a plataforma Oracle –                          

Ferramenta de TI da Empresa Editora X 

 

 Todo o sistema de trabalho da Editora X é projetado sobre a Plataforma 

Oracle.  

 Para que um sistema de apoio seja eficiente, é importante que ele seja um 

sistema aberto de acesso à informação dentro de todos os níveis de acesso, 

de acordo com sua necessidade e responsabilidade. 

 Vale dizer que um sistema será 100% eficiente, se ele funcionar sendo 

alimentado adequadamente com informações necessárias e precisas.  

 Infelizmente o sistema de alimentação sendo de ordem humana pode 

incorrer em informações imprecisas danificando a eficácia do sistema. 

 Por isso vamos realizar um estudo sobre como funciona um sistema de 

Tecnologia de informação. 
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 CAPÍTULO 5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

  

 Para chegarmos a solução, consideramos vários aspectos descritos neste 

trabalho, como seguem: 

 

 No que diz respeito ao item Relacionamento entre missão, processos 

organizacionais e tecnologia da informação (TI )  sabemos que esses itens são 

interdependentes; 

 Ainda que estejamos falando em recursos tecnológicos,  processos envolvem 

pessoas e estão interelacionados também; 

 A missão definirá  os processos organizacionais que executarão as decisões 

considerando a informação e aplicando TI que dará suporte a essas decisões, 

guiando os processos para o alcance da missão. Essa é uma via de mão dupla. 

 Entre os sistemas de informação, que apóiam os processos, as informações fluem 

verticalmente e horizontalmente, chegando às vezes até o nível operacional, 

condição que se não for permitida, perderá em termos de suporte e melhoria de 

processos.  

 É por isso que decisões não são tomadas apenas no nível alto. Decisões são 

tomadas  a todo momento onde  elas podem ser semi estruturadas, programadas, 

envolvendo a administração tática e a gerência local, que trabalhará com equipes 

autodirigidas¸ou ainda, com foco estreito tomadas pela administração 

operacional. 

 A redução do Lead Time envolvido no processo de produção é importante para 

aumentar a flexibilidade da Empresa em relação ao seu concorrente avaliando a 

situação inicial, foco de  osso problema; observamos que o  lead time total 

mostrava uma perda significativa de tempo, ou seja, 8 dias entre a chegada da 

prova gráfica e a sua aprovação. Sendo a Editora X, uma gráfica de demanda de 

serviços significante, havia sempre 8 pessoas envolvidas nos processos de 

aprovação, pessoas essas movidas por seu próprio julgamento de urgências para 

os processos que tinham em mãos e desconhecendo os demais processos nas 

mãos dos outros colaboradores. 

 E o mais importante de todo o nosso processo. “Se o sistema de TI existente é 

tão eficaz e garante a agilidade, a precisão e o desempenho esperados, porque 
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detectamos erros, atrasos nos processos? A resposta é clara. O erro é humano, 

ainda que involuntário, mas existe, porque é o fator humano que alimenta  o 

sistema. 

 

A partir destas reflexões iniciamos nossa estratégia par solucionar o problema, 

situação já descrita anteriormente, mas que constou dos seguintes passos: 

 

 5.2.1 1° passo - A análise SWOT 

  A partir da ferramenta SWOT do ambiente interno,  buscamos a análise 

 da nossa situação real. Buscando pela importância da Estratégia, que é o fator 

 que nos movia, encontramos em estudos de Estratégia as seguintes informações: 

 Estratégia é a arte de planejar e executar movimentos e operações visando 

 alcançar ou manter posição relativas e potencial favoráveis a futuras ações 

 táticas sobre determinados objetivos. 

  O estudo retirado do livro “ Sucesso empresarial planejado” da Editora 

 Qualitymark,  em que o autor orientava considerar as características e os temas 

 relevantes, formulando estratégias, concentrando naquelas de forte impacto no 

 Objetivo, sugeria-nos utilizar o resultado da Análise de Ambiente, para 

 identificar  Oportunidades, Ameaças, Forças e Fraquezas relavantes. 

 

  Realizamos, então uma rápida análise utilizando a ferramenta SWOT, e 

 obtivemos os seguintes dados: 

FORÇAS: 

 A marca Editora X, um dos líderes de mercado; 

 A credibilidade que a empresa tem no mercado, pela qualidade de seus serviços. 

 

OPORTUNIDADES: 

 O mercado da informação em expansão,  auxiliado pela globalização 

 A expansão da importância da Educação, como fator decisório nas conquistas 

pessoais. 
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FRAQUEZAS: 

 Apesar da confiabilidade do Sistema TI Oracle, pessoas seguem nas atividades 

principais, decidindo e agindo, enquanto o Sistema so pode aguardar para dar 

continuidade e encaminhamento aos processos. Nesse momento ele deixa de ser 

eficaz. 

 

AMEAÇAS:  

 A área gráfica é uma área de poucas mudanças, no que diz respeito aos 

procedimentos. As inovações prendem-se às tecnologias de produção, enquanto 

os procedimentos e o poder decisório continuou praticamente sem alterações, 

seguindo a padrões estabelecidos a décadas. Assim, as prestadoras deste tipo de 

serviço que inovarem seus procedimentos, ganharão agilidade e credibilidade 

competitivas. 

 

Outra orientação de bastante importância era aquela em que deveríamos nos concentrar  

em poucas estratégias de forte impacto para cada objetivo, evitando dispersão de 

esforços e recursos, conforme mostra o modelo abaixo: 
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(Fonte:www.strategia.com.br/Estrategia/estrategia_corpo_capitulos_estrategia.htm - acesso em 10/10/11 

às 16h30) 
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  5.2.2 2° passo – Observar o Lead Time ideal X o Lead Time real 

  Observemos o quadro do Lead Time Ideal das operações do 

 departamento de produção, onde após o “Start” (Solicitação de Produção), 

 receberíamos os produtos em 10 dias. 

OPERAÇÕES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Solicitação de produção          
Especificação de 

Produto 
         

Orçamento / 
Contratação 

         

Envio do arquivo          

Recebimento da Plotter          

Aprovação da Plotter          

Envio de MP          

Produção do livro          

Recebimento do Produto          

 DIAS 
 

  Apesar do quadro acima mostrar o Lead Time Ideal, observemos agora, 

 exposto abaixo o Lead Time Real, onde a Aprovação da Plotter levava até 8 

 dias.  

 

OPERAÇÕES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 Solicitação de produção                                
 Especificação de 

Produto  
                              

 Orçamento / 
Contratação   

                              

 Envio do arquivo                                

 Recebimento da Plotter                                

 Aprovação da Plotter                                

 Envio de MP                                

 Produção do livro                                
 Recebimento do 

Produto  
                              

 DIAS 
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5.2.3 3° Passo – Criar um medidor de dias de liberação das provas 

 

 

0

2

4

6

8

Dias

Medidor de Dias de Liberação de Provas

Ideal

Proposta

Real

Ideal 1

Proposta 3

Real 8

 

Logo ao iniciar a medição e tornar claro ao Departamento a ineficiência do 

processo, que não era sabida por todos. 

 

  

  5.2.4  4° passo – Identificar a fonte dos atrasos 

 

  E foi a partir daí que passamos a compreender a forma de avaliar, 

 constatar e interferir nos procedimentos existentes, buscando melhoria do 

 processo descrito neste trabalho, ou seja, medir o lead time e encontrar o ponto 

 que gerava o desperdício de tempo. 

  Descoberto que o problema encontrava-se na quantidade de pessoas 

 versus a quantidade de informações conectadas às variáveis de urgência e de 

 importância para cada uma dessas pessoas, estruturamos esta estratégia,  

 aparentemente simples, mas que permitiu a decisão da importância e da urgência 

 dentre os diversos serviços a serem feitos, que quando alinhados todos, 

 permitiram a agilização necessária  
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  O primeiro resultado a apresentar, este financeiramente, devido a 

 possibilidade de mensurar facilmente a satisfação, deve-se à reestruturação 

 organizacional do departamento de produção, que se tornou desnecessário 

 manter 4 auxiliares quando apenas 1 desenvolvia a atividade proposta. 

  Outro ponto importante foi elaborar procedimentos para atender de forma 

 eficiente e padronizada, tanto o controle das provas, que passa a ser inseridas 

 informações no software de Gestão de Produção por apenas uma pessoa e esta 

 ligada ao planejamento de produção como demonstrado no novo organograma 

 do Departamento de Produção, segue abaixo: 

 

 

 

 A proposta, 3 dias, foi alcançada, mas exigia grande esforço. Então foram 

 analisados os resultados, levando em conta os desgastes e benefícios, e foi 

 concluído que não era necessário ter uma regra, e sim tratar caso a caso. Diante a 

 essa questão, tornou-se necessário a centralização da informação, o que 

 demandava enorme eficiência na qualidade da informação para ordenar as 

  prazo que o fornecedor havia se comprometido e baseando-se na programação 

 de produção da gráfica que é apresentada no dia a dia. 

 

 
5.2.5  5° passo – Aplicar uma estratégia relevante para aproveitar  Oportunidade 
 
 
   Com a centralização surgiu à necessidade da reestruturação, pois eram 

 até 8 pessoas controlando e transmitindo as informações como mostra o 
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 organograma, então foi levantada a hipótese de apenas uma pessoa desenvolve-

 se esta atividade.  
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CONCLUSÃO 

 

Constatamos a interdependência relacional entre missão, processos 

organizacionais e Tecnologia de informação. 

Entretanto essa interdependência relacional envolve outro elemento de 

fundamental importância, que promove significante interferência no processo: o fator 

humano, ainda que involuntário, mas existe, porque é o fator humano que alimenta o 

sistema. Isso foi percebido e ficou bem claro quando nos pusemos a nos perguntar: “Se 

o sistema de TI existente é tão eficaz e garante a agilidade, a precisão e o desempenho 

esperados, porque detectamos erros, atrasos nos processos?  

Foi assim que no decorrer da análise constatamos a oculta ineficiência que 

ocorria no departamento.  

Ainda que a Missão defina os processos organizacionais e embase as tomadas de 

decisão, fatores presentes em outros níveis de ação estão presentes no processo de forma 

não vertical, mas horizontal, interferindo positivamente, ou não nas tomadas de decisão.  

Como citado anteriormente, esta é uma via de mão dupla. Colaboradores de 

níveis mais próximos da produção têm a chance de acompanhar e perceber falhas ou 

oportunidades de melhoria que todo um sistema bem estruturado tecnologicamente não 

consegue detectar, porque somente a sensibilidade humana tem esse poder. 

É por isso que decisões não são tomadas apenas no nível alto. Decisões são 

tomadas a todo o momento onde elas podem ser semi estruturadas, programadas, 

envolvendo a administração tática e a gerência local, que trabalhará com equipes 

autodirigidas¸ ou ainda, com foco estreito tomadas pela administração operacional. 

A redução do Lead Time envolvido no processo de produção é importante para 

aumentar a flexibilidade da Empresa em relação ao seu concorrente avaliando a situação 

inicial, foco desse problema; observamos que o  lead time total mostrava uma perda 

significativa de tempo, ou seja, 8 dias entre a chegada da prova gráfica e a sua 

aprovação.  
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Sendo a Editora em análise, uma gráfica de demanda de serviços significante, 

havia sempre 8 pessoas envolvidas nos processos de aprovação, pessoas essas movidas 

por seu próprio julgamento de urgências para os processos que tinham em mãos e 

desconhecendo os demais processos nas mãos dos outros colaboradores. 

Depois de apontada a possibilidade da redução do tempo de liberação das 

provas, a solução foi a centralização das informações no banco de dados. 

Isso favoreceu a tomada de decisões de urgência na escala de produção, 

favorecendo a tomada de decisões. 

Nova situação, porém surgiu dessa estratégia bem sucedida: a necessidade da 

reestruturação da área, devido a diminuição de pessoas no processo descrito. 

Essa questão dá início a novos estudos, que podem favorecer a produção e o 

aproveitamento de talentos em outros setores disponíveis.  

Existem outros pontos, ainda a serem analisados, que ao desenvolver este projeto 

foram surgindo: oportunidades para melhorarmos os processos e procedimentos, como, 

fluxo de contratação, e os controles de matéria prima, que já estão em estudo. 
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