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Resumo
Este trabalho propõe o desenvolvimento de  um modelo de estrutura sistêmica para

a gestão  estratégica de custos de uma determinada cadeia produtiva. Discutirá como as
inter-relações  podem  proporcionar uma  vantagem competitiva. Através da  indicação dos
principais agentes que compõem a cadeia e a sua interação, estuda os elementos e os
processos de interação como um sistema, com procedimentos mutuamente dependentes,
representados em sistemógrafos e mapas do fluxo de valor.
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1 - Introdução

O objetivo deste trabalho é refletir sobre as tendências das estratégias

empresariais num determinado segmento selecionado, sua importância no cenário atual e a

necessidade da criação de inter-relações entre as empresas para obtenção de uma vantagem

competitiva.  É através da análise e aplicação das possíveis ferramentas, como o

sistemógrafo e o value stream map que desenvolveremos uma proposta de estudo da gestão

estratégica de custo de uma cadeia produtiva.

A estratégia empresarial para auferir  vantagem competitiva é um fator premente

dentro das organizações. A adoção de políticas estratégicas dentro das organizações está

levando as empresas à procura da sinergia, para conseguirem permanecer no mercado

mantendo sua rentabilidade e poder de acumulação. Desenvolvimentos econômicos,

tecnológicos e competitivos estão aumentando a vantagem competitiva a ser ganha pelas

empresas capazes de identificar e explorar inter-relações entre negócios distintos. Este

trabalho justifica-se pela tentativa de apropriação de teorias existentes para se obter

vantagens competitivas e tentar captar,  no meio ambiente, como as empresas no seu dia-a-

dia tentam absorvê-las e colocá-las em prática.

A gestão estratégica de custos é uma análise de custos vista sob um contexto

além da unidade fabril, em que os elementos estratégicos tornam-se mais conscientes,

explícitos e formais. Aqui, os dados de custos são usados para desenvolver estratégias

superiores, a fim de se obter uma vantagem competitiva sustentável.

2 - Desenvolvimento do Modelo

Em um passado recente, as empresas podiam conviver com a preocupação do

dia-a-dia de seu parque fabril, porém, devido ao desenvolvimento dos mercados, a

competição tornou-se mais agressiva, obrigando as empresas cada vez mais a se

preocuparem com o mercado como um todo, tendo que gerir seus negócios de forma global,

reativa e proativa, considerando os fatores internos e externos à empresa, visto que a
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empresa faz parte de um todo, de um sistema que segundo KAUFFMAN, (1980 ), é um

conjunto de partes que interagem entre si para funcionarem como um todo.

Um instrumento para auxiliar a compreensão dos agentes que interagem na

Indústria é a construção do sistemógrafo da sua cadeia de valor, tendo como objetivo criar

uma visão macro e identificar elos críticos, conhecer os seus participantes e suas

potencialidades, para análise dos elementos  que compõem o sistema em parte e

globalmente, os quais realizam ações, bem como reações, retroações e transações,

conduzindo processos e operações, exercendo atividades responsáveis por transformações,

conversões e eventos que caracterizam os seus comportamentos.

Como não existem elementos isolados, o estudo do todo proporciona a

capacidade de criação de estratégias sustentáveis para gerir os negócios das empresas da

cadeia de uma forma eficaz, para obter vantagem de diferenciação-com-custo e comparar a

cadeia de valor da empresa com as cadeias de valor de um ou dois de seus grandes

concorrentes e identificar as ações necessárias para administrar a cadeia de valor da

empresa de melhor forma que os concorrentes.

A figura 2. 1 desenvolve o sistemógrafo geral com suas retroações e proações ao

nível 9º, tendo como objetivo o entendimento geral do funcionamento da cadeia,

procurando uma modelagem simplificada. A matriz estrutural apresenta os processadores,

os quais estão representados pelos indicadores P1,  P2, P3...., no sistema.  Eles representam

o meio ambiente da cadeia de valor onde cada processador se comporta como subsistema

completo, não refinado por questão de simplificação, já que o objetivo é o entendimento

geral da cadeia.

Os processadores P1, P2, P3 são processadores de categoria nível 8, com

objetivos operacional, informacional e decisional, na geração de produtos para

fornecimento de matérias-primas básicas e componentes para a empresa mãe. A fabricação

destes insumos e componentes é processada e desenvolvida com a integração da empresa

mãe na procura de maior homogeneização, qualificação e performance, visto que neste
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estágio do processo está uma das maiores perspectivas de desenvolvimento e eliminação de

desperdícios no processamento do produto.

A integração entre fornecedores e compradores da cadeia deve ser administrada

de forma que tanto a empresa quanto seu fornecedor possam se beneficiar da estratégia. Ao

considerar de forma explícita as ligações entre ambos, conseqüentemente ocorrerá uma

participação de ambos nas possíveis flutuações de demanda, com o devido ajuste de seus

programas de fornecimento, ao invés da empresa mãe arcar ela mesma com tais flutuações,

criando-se soluções para um fornecimento rápido  e confiável.

Os processadores P4 e P6 são de 9º nível, com objetivo de auto-finalização,

responsáveis pelo fornecimento de maquinários e acessórios e pela assistência técnica para

o processador P5, contribuindo, assim, na concepção e desenvolvimento  de equipamentos

avançados, os quais atendam à necessidade do mercado em franca evolução.

O processador P5, de 9º nível, é o que gera o produto semi-acabado

(equipamentos e componentes para indústria automobilística ). Todos os demais

processadores estão envolvidos diretamente com este, sendo ele, portanto, gerador e

tradutor das necessidades das montadoras. É através da empresa-mãe que são derivados

novos produtos e partilhadas as decisões de interrupção e inicialização de novas linhas de

produtos; é um sistema que participa intensamente do desenvolvimento e finalização,

inteligência e concepção.

O processador P7, de nível 7º, preocupado com a melhoria do nível cultural da

equipe de operadores, desenvolve a sua formação profissional, sendo determinístico dentro

de certos limites, ou seja, tem a capacidade de execução. A Indústria de autopeças, como

muitos outros segmentos, sofre com o problema de qualificação profissional de seus

colaboradores, o que é uma questão histórica. Hoje o mercado, exigindo produtos cada vez

mais perfeitos, leva as empresas a não mais praticar velhos mecanismos de rotatividade da

mão-de-obra para reduzir custos, mas a criar mecanismos para melhorar a formação de suas

equipes operacionais.
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O processador P8, de nível 9º, vem se tornando um dos sistemas mais

importantes da cadeia, devido a sua capacidade de resposta, agilidade, criando

oportunidades de redução significativa de custos, da qual são beneficiários diretos os

fabricantes de peças e componentes, pela capacidade de diferenciação quanto à

pontualidade na entrega de seus produtos.

O processador P9, de 9º nível, é o que gera o projeto do produto final ( as

montadoras de veículos ). Todos os processadores estão envolvidos direta ou indiretamente

com este processador, sendo, portanto, gerador e tradutor das necessidades do mercado

consumidor final. É através dele que são criados novos produtos e tomadas as decisões de

interrupção e inicialização de novas linhas de produtos; é um sistema que impulsiona

intensamente o desenvolvimento e finalização, inteligência e concepção.

Os processadores P10, 11 e 12, de nível 8º, devido à competitividade, constituem

um sistema em franco desenvolvimento nas inovações de gestão de logística no

gerenciamento da cadeia  de suprimento ( Supply  Chain Management ), criando soluções

para o atendimento virtual da rede de distribuição dos produtos das autopeças, visto que

não são os fabricantes distribuidores diretos de seus produtos aos consumidores finais,

sendo seus produtos vendidos para as montadoras e para os distribuidores que, por sua vez,

vendem para os consumidores finais.

As lojas vêm investindo alto para aprimorar seus procedimentos, tornando-se

mais competitivas; as transformações que o mercado requer são necessárias e profundas,

exigindo que os estoques passem por um processo de adequação inevitável, após a

estabilização de preços. O setor, como um todo, começou a perceber que, na maioria das

vezes, possuir estoques elevados é sinônimo de ineficiência e prejuízo.

As adaptações visam, basicamente, estruturar estoques equilibrados e eficientes,

ou seja, capazes de atender satisfatoriamente o comércio e, por parte das revendas, garantir

a entrega imediata dos produtos aos consumidores finais.

A grande preocupação é como chegar a um nível de estoque ideal, que permita o

atendimento das necessidades do cliente, sem prejudicar a empresa e a cadeia,
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operacionalmente. Uma das mudanças já notadas em todo o mercado é a redução dos

prazos de reabastecimento de estoques. Grandes distribuidores já estão fazendo compras

semanalmente e pretendem diminuir ainda mais os intervalos entre uma compra e outra.

O processador P14, que no passado poderia ser classificado como um

processador de 7º nível, já que sua atuação sobre a cadeia não era explorada, aceitava

simplesmente o que o fabricante impunha a nível de qualidade e design do produto, que era

oferecido ao consumidor praticamente sem opções, a não ser alguns opcionais diferentes

como cores, hoje considerado de 8º nível, pois sua decisão passou a ser fundamental para a

geração do produto; suas informações e decisões fazem com que suas necessidades sejam

observadas, pesquisadas e atendidas pela cadeia total.

É deste processador que partem as informações para o dimensionamento do

mercado, das necessidades de inovação e as oportunidades de ganho de toda a cadeia. A

cadeia de valor faz com que todos pensem nos usuários finais e em como suas próprias

tarefas têm um impacto sobre o valor entregue ao cliente.

3 - APLICAÇÃO DO VALUE  STREAM  MAP

Posterior à analise da constituição da cadeia produtiva e identificação das

relações entre os elos da mesma através dos sistemógrafos, para aprofundar a análise da

cadeia produtiva em seu estado atual e poder traçar estratégias de ação como um todo para

promover melhorias, a aplicação do value stream map passa a ser a ferramenta ideal, pois

possibilita, através de estudos minuciosos das partes que constituem a cadeia no seu todo,

traçar estratégias de ação para capturar oportunidades de melhoria, pois ele nos dá a

condição de visualizar com mais detalhes o processo de fluxo de materiais, informações e

pessoal envolvido.

Segundo ROTHER, M. & SHOOK, J. ( 1998 ), o value stream são todas as ações

ou atividades ( tanto as que agregam valor como as que não agregam valor ), as quais

requerem normalmente uma análise do produzir um determinado produto através do

principal fluxo, indispensável para todo produto, utilizando a ótica da mentalidade enxuta;
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evidenciando o fluxo de produção desde a matéria prima até a entrega ao cliente e o fluxo

do projeto desde sua concepção até o seu lançamento.

No esforço para produzir bens dentro de uma determinada racionalidade, quando

o fluxo de informações e material ocorrem de forma intuitiva no seu cotidiano, de forma

menos racional, o value stream vem contribuir através da análise do fluxo de produção,

analisando como o fluxo de material e informação se dá na fabricação, normalmente

identificando precisamente as áreas onde ocorrem deficiências, permitindo implementar

uma mentalidade enxuta, que flexibilizará a cadeia como um todo.

Através da elaboração de um grande mapa do estado atual, no qual se

retratará todo o processo, através de uma série de símbolos ou ícones sumarizada,

representando os processos e fluxos conforme figura 3. 1, podendo retratar as operações e

também como são geradas e transmitidas as informações referentes à fabricação dos

produtos: na parte superior é representado o fluxo de informações e, na parte inferior do

mapa, o fluxo de material onde a matéria prima está sendo transformada em cada estágio do

processamento, sendo apontados os tempos de ciclo, tempo disponível e grau de utilização

dos equipamentos, números de turnos utilizados, tempos de setups e estoques

intermediários registrados em número de dias. Representando não só o perímetro da entrada

da matéria prima até o produto final da unidade fabril em um único processo individual,

mas os inter-relacionamentos com seus fornecedores e clientes, promove assim a melhoria

do todo e não somente otimização das partes.

Através da projeção de um estado atual e posteriormente a implementação de um

estado futuro de como deveria ser o fluxo de valor da cadeia analisada, a elaboração de um

mapa do fluxo de valor é uma ferramenta que possibilita extrair informações do que está

atualmente acontecendo no chão de fábrica e o que poderá ser realizado no futuro para

poder melhorar o fluxo de informação e material, no qual diretamente estará promovendo

uma racionalidade de processo, material e informações e, conseqüentemente, redução dos

custos em toda a cadeia de valor, utilizando a mentalidade enxuta. Quando estivermos

desenvolvendo o mapeamento do estado futuro, muitas vezes serão detectados importantes

informações do estado atual que podem ter sido omitidas.
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Quando traçamos o fluxo de valor de uma empresa adotando a mentalidade

enxuta, visamos deixar a empresa sem excessos desnecessários em sua estrutura, liberando

recursos financeiros, recursos humanos e espaço, permitindo que esta faça novos

investimentos e tenha uma perspectiva de crescimento. Este mapeamento possibilitará uma

análise que ultrapasse os limites da empresa, abrangendo desde os fornecedores até o

consumidor final, não procurando melhorias somente na unidade fabril, mas tendo uma

visão ampliada que proporcione melhorias em toda a cadeia. Isto se dá devido à perspectiva

de otimização do processo adotado, que não será a funcional, por departamentos ou função,

mas sim  na perspectiva do fluxo de valor, otimizando o todo da cadeia. O objetivo é

mapear o fluxo de valor dos produtos através da organização e não na organização.

Para obter melhorias significativas no sistema atual, tornando-o mais ágil e

flexível, os conceitos de manufatura enxuta são aplicados num projeto de reestruturação do

sistema de manufatura dos fornecedores. A modelação de um novo sistema, composto por

células de manufatura, é implementada através da análise do fluxo de produção (production

flow analysis – PFA ) que, segundo BURBIDGE, ( 1993 : 1209 ), é uma técnica excelente

para agrupamento de máquinas e formação de famílias de peças. A identificação de famílias

de produtos para o cliente final de um fluxo de valor está baseada nos produtos que passam

através de processos e estágios similares e sobre equipamentos comuns em seu processo à

frente. São observados quantos números de partes diferentes há, como e quanto é

requisitado e com que freqüência.

O mapeamento do fluxo de valor do estado futuro, conforme figura 3.2, poderá

ser uma ferramenta informal de comunicação, de planificação do negócio e servirá

fundamentalmente para gerenciar o processo de mudanças. Depois de mapeado o estado

futuro, o passo final será preparar e começar ativamente, usando um plano de ação que

descreverá como será planejada a transição do estado atual para o estado futuro, visto que

sempre necessitará de um estado futuro como continuação da melhoria do fluxo de valor,

que poderá transformar o negócio.
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4 - Análise do Modelo

O estudo das possíveis melhorias no estado atual pode ser representado no

mapeamento do estado futuro em cada uma das unidades, as quais contribuirão para o

melhoramento do todo, podendo haver redução de custos com a eliminação dos

desperdícios, ajustes do lead time, associado ao todo da cadeia, e, conseqüentemente, um

menor volume de capital ativado, aplicando os princípios da mentalidade enxuta.

♦  Pode-se observar que a aplicação do mapeamento do estado futuro utilizando-se a

mentalidade enxuta e a adoção da formação de células de manufatura para atendimento

das famílias de produtos resultaram num processo mais ágil e flexível.

♦  A melhoria e ganho para a cadeia, na agregação de valor para o cliente, é o objetivo e,

para alcançá-lo, procurou-se organizar um transporte mais eficiente através do projeto

de rearranjo do layout, no qual as operações que agregam valor ao produto se

completam dentro das células, em um fluxo contínuo e unitário sem interrupções,

atendendo às necessidades básicas do cliente, buscando a perfeição através de

contínuas melhorias e sempre produzindo, na freqüência e no mix desejado pelo

cliente, tendo como alvo a busca de um custo mínimo.

♦  Para operacionalizar uma racionalização no processo produtivo, eliminam-se

automaticamente os estoques intermediários que existiam anteriormente, adotando-se

então uma produção puxada, onde a expedição adota um processo FIFO ( first in first

out ) para enviar os pedidos prontos ao cliente. Nesta nova disposição dos

equipamentos, o lead time da produção da unidade fabril, reduziu-se de 27 dias para 01

dia, beneficiando diretamente o lead time de toda a cadeia produtiva;

♦  Com relação à cadeia produtiva, notamos uma sinergia entre cliente e fornecedor que

contribuiu para uma redução dos custos de estocagem e capital de giro para o

fornecedor, aumentando e fortalecendo o poder competitivo  deste fornecedor, o que

garantiu um grau maior de confiança entre as partes.
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♦  Com relação à preparação de máquinas, através da adoção do sistema

SMED ( single minute exchange die ) – filosofia criada por SHINGO ( 1987 ), o que levou

a uma contribuição à cadeia como um todo, eliminando a rigidez do processo e

flexibilizando a unidade desta cadeia, na qual o fluxo passa a ser contínuo e unitário entre

células;

♦  Melhoria da qualidade da peça fabricada e do trabalho do operador, desvinculando-o

da máquina, proporcionado pelo workloops de trabalho;

♦  Trabalho aplicado mais diversificado, menos repetitivo. O operador acompanha todo o

processo de manufatura da peça, ficando responsável por uma peça na sua totalidade na

célula e não mais apenas por uma etapa dentro do processo produtivo da mesma,

gerando, conseqüentemente redução de mão-de-obra;

♦  Finalmente, melhoria de qualidade da peça e do trabalho do operador.

Identificada a cadeia de valor em que a empresa está inserida, através dos

sistemógrafos e, posteriormente, estruturado o value estream map referente ao estado atual

e futuro, identificando e eliminando tarefas similares que estavam sendo executadas em

duplicidade, informações desencontradas, passou-se a eliminar determinadas exigências nas

especificações dos produtos as quais não estavam contribuindo para agregação de valor.

5 - CONCLUSÕES

A construção do sistemógrafo da cadeia de valor e do value stream map

proporciona a análise da interação dos diversos agentes, criando a possibilidade  de

quantificar o valor econômico criado em cada estágio, identificando-se os custos, receitas e

ativos de cada atividade, evidenciando portanto as potencialidades ou fragilidades dos

componentes da cadeia, de forma individual ou global.

A implementação da gestão estratégica de custos da cadeia de valor proporciona

segundo GOVINDARAJAN & SHANK ( 1993 ):

•    formular estratégias globais;

•    comunicar estas estratégias por toda a cadeia;

•    desenvolver e pôr em prática táticas para implementar as estratégias;
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•   desenvolver e implementar controles para monitorar as etapas da implementação

e depois avaliar o sucesso no alcance das metas estratégicas.

Finalmente, através da utilização do value stream map, os coordenadores da cadeia

poderão desenvolver estratégias superiores, ajustando todos os participantes para uma

evolução no conhecimento e habilidades, podendo, assim, competir e conquistar uma

permanência sustentável, aliada ao esforço do acompanhamento das ações dos concorrentes

através de seus sistemógrafos, na construção de suas cadeias produtivas.
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C/T= 34,6 S

setup: 80 min

utiliz. 100%

2 turnos

disp. 20.700 s

5 operadores

I
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I

MENSAL

I

BARRAS DE

6 METROS
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tratamento
superficial

������������������
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I

DISTRIBUIDORES

CORTE

BARRAS

1 MÊS

 2 dias
C/T= 17,4 s

setup: 20 min

utiliz. 100%

2 turnos

disp. 20.700 s

3 operadores

ESMERILHAR

3 dias
C/T= 18,5 s

setup: 15 min

utiliz. 100%

2 turnos

disp. 20.700 s

2 operadores

RETIFICAR

C/T= 6.23 s

setup:  15 min

utiliz. 100%

2 turnos

disp. 20.700 s

2 operador

LAMINAR

2 dias
C/T=  22,5 s

setup:

utiliz. 100%

2 turnos

disp. 20.700 s

4 operador

INSPECIONAR EXPEDIÇÃO

I

SEMANAL

CLIENTE

EFATM

 7 dias

Lead time da
 produção: 27 dias

Tempo de Valor
adicionado: 118,46

s

30 dias 7 dias2 dias

17,4 s

3 dias

18,5 s

2 dias

17,23 s

7 dias

22,5 s

6 dias

semanal

6 dias

PCP

PREVISÕES:
•MÊS ATUAL;
•5 MESES SEGUINTES;
•MÉDIA DE 6 MESES
SUBSEQUENTES

PEDIDOS: QUINZENAIS

PEDIDOS:

aços especiais

Lote mínimo:

= 03 ton

PEDIDOS:

aços comuns

distribuidores: 500kg

Programação de
expedição
semanal

Programação semanal

34,6 s

100 %

�����������������
�����������������

I I

tratamento
térmico

SEMANAL

 7 dias

RETIFICAR

C/T= 17.23 s

setup:  15 min

utiliz. 100%

2 turnos

disp. 20.700 s

2 operador

6,23 s

1ª O
PERAÇÃO

FIGURA 3 . 1 - MAPA DE ESTADO ATUAL


