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Resumo 

A Industria Metalurgica Caetano Ltda, foi criada para aproveitar oportunidades no 
ramo de industria metalurgicas, mais precisamente na fabrica~o de maquinas extrusoras 
de perfis de concreto, visando atender as necessidades dos clientes dos diversos 
segmentos inerentes a constructao e pavimenta~o de rodovias. 

Os fundadores da 1MB (Industrial Motor Brasil), como e conhecida no 
mercado atuante, vislumbraram obter uma participa~o de mercado, que ate entao era 
monop61io de uma unica empresa, cuja mesma atuava h8 mais de 10 anos no mercado, 
haja vista que haviasse urn universe de clientes a serem explorados. 

Para se obter o sucesso hoje alcanyado e ser destaque no seu ramo de 
atividade, o qual atualmente possui 04 fabricantes, a 1MB procurou trabalhar os pontos 
fracos observados na concorrencia, revertendo como beneflcio pr6prio essas falhas, bern 
como qualificou seus produtos/serviyos e principalmente o atendimento ao cliente. 

Esses fatores, aliados com uma gestao s61ida e participativa, fizeram com que 
a 1MB superasse as suas pr6prias expectativas, as quais s6 foram posslveis pelo fato de ter 
obtido em sua administract8o, uma valorizactao de seus colaboradores, fornecedores e 
prestar urn atendimento com qualidade, durabilidade e eficacia. 

Atualmente, a IBM busca consolidar a sua poslctao de lideranya, 
estabelecendo parcerias com os clientes, ou seja, suprindo suas necessidades tanto em 
fornecimento de equipamentos quanto a desenvolvimento de novos projetos aos mesmos, 
como tambem se utilizando de tecnologias para diferenciar seus produtos/servictos. 

Entretanto, a empresa nao possui urn padrao de comunicactao formal e nem 
Planejamento Estrategico, apesar de obter urn comprometimento do prop6sito da empresa, 
atraves da discussao das oportunidades e ameayas de cada setor alinhada com as 
diretrizes da Alta Administract8o. 

De acordo com as ponderactoes no contexte, buscamos demonstrar que a 
modernizactao e a reestruturact8o de uma organiza~o e de suma importancia, haja vista que 
caso contrario sera absorvida por empresas mais estruturadas. 
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1. lntrodu9ao 

Esse estudo visa propor sugestoes de prcHicas de gestao pela 

excelencia e aprimoramento na administra~ao da organiza~ao, visando 

a fundamenta~ao das teorias administrativas, proporcionando a 

empresa urn novo conceito no mundo dos neg6cios. 



1\NDUS';lRI:A~ METAl.JfJRGI~CA C:AE]rAN;O lTD'A •. 
::_,,.,.";,··:,;;::c·:.c•:;: 



0 prese'rl<te trabaJho apresentara. a ln:du:s-tria. Metahl:rg.ica 

Cae~ano Ltda c.om:o- o:bjeto- de estudo. EJ.a e c.onhecida no mercado 

a.tuante como IMB~lndustri.al M:otor Brasil, situada . a Rua Alfredo Pup.pi, 

194- Colom.bo- Parana, tendo seu logoHpo Hustrad.o na Fig-ura 1. 

, .. ···. ···.· .. ·-.: .,_ . · .- ·, · ..... ··y ... ·-: :·.; ·:.,{jli(i . 

QUAUDADE: ETECNOLOGIA A IERVIOODO:fU1URO: 

Fonte: lndl1stFi'a M'etaJurgJca. Caetano-, 200-4-. 
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0 seu segmento de atua~ao e o ram:o de industri:a meta.lurgica, 

contendo como atht'i-dade pdncipal a fabri:cac;a.o de m:aquinas extrusoras 

de p,erfis de concreto. 

D-entro do segm:ento de equipam:entos. de. extrusao de- p·erfis de 

concreto, existe. uma subdivisa:o para atend:er a necessidade do 

mercado da constru~ao civil no que di"-z re·spe.ito a-. pavi:m:enta9ao 

rodovi:ar:ia e urbana e tam.be;m na: constru~a;o; d:e barragens e usinas 

hidrehf~tri,cas co'nfo,rme: apresentado na F rg:ura 2. 
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Figura. 2 - M'aq:uJna e-xtrusora de _perfis de co-ncreto I:MB 

Cons-ide:rando/ o- faturarnenlo- do-s -- uJ~Hm:os .-04 (qu-atro) e.xercfci:os 

de·m:onstrado no· gra:Hco 1, e com· base no ano de· 2001 que fo-i- superior 

a R$. 1'.000.000,00 (urn mHhao de reais,), a em-pre:sa: hoJe se enquadra 

de· acordo com,· a legisJ;a~ao: bras-ileira, co/mo uma EPP· (Empresa de 

Pequeno Porte), co-m uma forc;a de trabalho de 1:4 pessoas. dividJdas na 

area admin.istrati;va: e de produyao. 

Grafico f- F.aturam.ento 1MB 1997 - 2:00·1 

Cit 
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G) 
10 
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0,80 
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0,20' 

Fo-nte: lndu·stri.a M:.etalu.rgica Caetano, 2004. 
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A fnda:ls"tri:a M:etaJiu:rg.ica C:a.etano Ltda. e:sta rocaHzada na regi:a:o 

m·etrop-oli.tana de: Curi:Uba, no m-uni:cfp.i-o. de CoJo.m.bo-, a Rua Alfredo 

Puppi t94, no· bairro Ana Ma~ri;a, as m:.arg,ens da~ R~o.dovia R.e-g:i:s 

13iltenco.urt (B~R' 1t6) Km 82,5, ha 15 Km do centro da capHa1 

pa:ran:a-e.nse, co·m· facH acesso ao.·s g:randes ce·ntro·s" com.ercrais do pals., 

por rodovias, bem com;o. ao· Porto de Paranag·u:a e ao. Aeroporto 

lnte:r.naci·ona-1 de Curltiba. 

A Industria M,etahirg:i:ca Caetano e· e~m;p.re:sa es·ta. i:ns.talada e·m 

s.ua sede pr6:pri,a, em uma area total de 336:0 m2
·, sendo· hoJe 670m2· 

~··ze-D.n~struJdos e 1· 26€1 rf:l;2 em fa·se de constJuc;ao~ E) a a.rea c.on:struJ:da 

6:00m2 e des.tinad'a a produ<;ao e 70 m2 a admini.s.trac;a.o, para futuras 

insta+ac;oes., o·nde a: administrac;a.o conta.ra corn um·a area: de· 120 m2 e a 

produc;ao passara a ter uma area total de t750 r:n:2 . 

Em;presa; famiHar, de cap.ital fech:ado, atuando no mercado 

nacionaJ: e inte·rna:ei,onal, na fabri:caca~o de m;a:quinas e e;quipam.entos 

para construc;a,o- e pavrm·enta~ao: de rodovi,as e grandes obras como a 

construcao de_ us.inas hidrel·etricas e b.arrag.e:ns. E l~a pos·s·ui com 

eq.uipam;entos exportados para pafses da America latina e C·entral, 

Africa e· Asia. (Fi-_g~ura 3). 

Fig.ura 3 - Pais.es de destinos das exportac;tJ;es I·MB 

t;t~J 
Corela Panama 

Lesotho 
Afrlca,do Sut: 

Chile· 

Republica: 



No ano de 2001, as exportac;oes representaram 8,0% (oito 

por cento) do volume total de vendas. Ja em 2004 as exportac;oes vern 

apresentando urn crescimento de 62,50% (sessenta e dais, cinqoenta 

porcento) em relac;ao ao ultimo ano, no primeiro trimestre de 2004 as 

exportac;oes representaram 13%(treze por cento) do faturamento no 

period a. 

Para tais procedimentos a empresa conta com uma forc;a de 

trabalho propria, dividida em duas areas: administrativa e de produc;ao. 

Todos os funcionarios sao contratados pelo regime CL T, todos 

pertencentes ao sindicato dos metalurgicos, que buscam o trabalho 

conjunto em prol ao atendimento do cliente, no fornecimento de 

produtos com qualidade e assistencia eficaz. 0 nivel de escolaridade 

dos colaboradores e, predominante, de ensino media, na area de 

produc;ao, contando com tres funcionarios com segundo grau basico. 

Na area administrativa conta com urn administrador e um psic61ogo de 

nivel superior, conforme Quadro 1. Todos os funcionarios trabalham 

dentro das normas de seguranc;a no trabalho, estabelecido para a area 

de metalurgia, respeitando o PPRA e PCMSO . 

Quadro 1 - Escolaridade dos funcionarios da empresa. 

ADMINISTRATIVO PRODUCAO 

Forma~ao Funcionarios Forma~ao Funcionarios 

Ensino Media 02 Ensino Media 03 

Ensino Superior 02 Ensino Fundamental 07 

TOTAL 04 TOTAL 10 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano, 2004. 
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0 organograma da empresa mostra o tipo de administra9ao 

adotado na organiza9ao, que e funcional, tendo o comando centralizado 

na dire9ao que determina a atua9ao da empresa e que e responsavel 

pelos resultados da organiza9ao, conforme exibido no organograma 1. 

Organograma 1 - Industria Metalurgica Caetano Ltda 

Gerincia 
Adm./ Comercial 

IndUstria Metalurgica Caetano Ltda. 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano, 2004. 

2.2 - Necessidades dos Clientes 

Gerencia 
da Produc;ao 

6 

Os principais clientes da empresa, no segmento de maquinas 

extrusoras de perfis de concreto, caracterizam-se por empresas 

construtoras, pavimentadoras, incorporadoras, 6rgaos federais, 

estaduais e municipais, ligados a infra-estrutura e pavimenta9ao de 

estradas. Nesse segmento, principalmente na area de rodovias e 

barragens, a empresa busca estabelecer parcerias com a finalidade de 

suprir as necessidades de seus clientes seja fornecendo os 

equipamentos existentes ou desenvolvendo novos projetos adequados 

a cada necessidade. 
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A 1MB orgulha-se em ter como clientes grandes construtoras, 

que figuram entre as cinqoenta maiores no mundo da construc;ao civil, 

conforme demonstra o Quadro 2. 

Quadro 2 - Clientes 1MB, no exterior. 

RANKING 

CLIENTES 1MB (FATURAMENTO) 

Hochtief - Matriz: Alemanha 10 

Skanska AB - Matriz: Suecia 20 

lmpregilo SpA - Matriz: ltalia 25° 

Construtora Odebrecht - Matriz: Brasil 27° 

Samsung Corp. - Matriz: Coreia 49° 

Fonte: ENR/Revista 0 Empreiteiro n° 396/Fev 2004. 

Por ter urn vinculo amplo e constante com clientes dessa area, 

a empresa busca assessorar e solucionar propostas e mudanc;as 

apresentadas pelos clientes. 

Na produc;ao, a empresa possui maquinarios necessaries para o 

desenvolvimento das suas atividades, hoje tendo em sua linha de 

produc;ao os seguintes equipamentos: maquinas de solda Mig/Mag, 

maquina de solda eletrica, guilhotina para corte de chapas de ac;o, 

prensa viradeira de chapa de ac;o, torno mecanico, prensa hidraulica, 

mac;arico de corte, furadeiras de bancada, compressores de ar, pistolas 

de pintura, lixadeiras, esmerilhadeiras, furadeiras manuais, talha 

eletrica para transporte de materiais, poli-cortes para corte de perfis de 

ac;o, serra mecanica, todas ferramentas necessarias para o 

desenvolvimento das atividades industriais. 

Na administrac;ao a empresa conta com computadores do tipo 

desktops, integrados em rede, laptops, software de gestao, softwares 



editores de texto, planilhas, de apresentac;ao, fax, central telefOnica, 

maquina de escrever, radios de comunicac;ao interna e uma frota de 

verculos para entregas, assistencia tecnica, servic;os administrativos e 

comerciais. 

As tecnologias utilizadas na organizac;ao sao adequadas as 

suas necessidades, no que diz respeito aos novas processes e 

equipamentos para produc;ao, visando o aprimoramento dos seus 

prod utos e servic;os. 

Na industrializac;ao dos equipamentos, a fabricac;ao obedece a 

seguinte sequencia na produc;ao: no recebimento da materia-prima, e 

feita a montagem estrutural dos equipamentos pelo processo de corte e 

dobra de chapas e tambem perfis metalicos para sua posterior 

montagem com solda; nessa mesma area existe o processo de 

usinagem de pec;as que posteriormente passam pelo processo de solda 

e montagem; feita essa etapa, os itens acima passam para o processo 

de acabamento e pintura; ap6s a execuc;ao da 28 etapa, os 

equipamentos vao para o processo de montagem e acabamento final; 

nesta fase, os equipamentos recebem tambem os componentes que 

irao formar o conjunto; com a montagem final de todas as pec;as e 

componentes, as maquinas passam por uma revisao geral e tambem 

sao submetidas a urn teste de trabalho; ap6s a realizac;ao da etapa 

anterior o equipamento e destinado para embalagem e liberac;ao para 

faturamento/embarque. 

Todos os processes de industrializac;ao da organizac;ao sao 

executados na propria empresa, nao dependendo de terceiros para 

conclusao do processo fabril. Existindo alguma divergencia ou 

dificuldade na produc;ao, a organizac;ao busca suporte especializado 

para solucionar os problemas. 

A empresa, com o objetivo de atender de uma forma mais 

direcionada as necessidades de cada cliente, procura dividir seus 

produtos de forma segmentada dentro dos principais grupos de 

clientes: construtoras, incorporadoras, cons6rcios, empreiteiras, 6rgaos 

publicos federais, estaduais e municipais. 
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Na produc;ao das maquinas, podemos identificar a relac;ao com 

os clientes atraves da caracteristica de cada equipamento, que e 

adequado as necessidades do perfil e exigencias do projeto/obra de 

cada cliente. Essa caracterizac;ao pode ser entendida pela variac;ao de 

modelos de maquinas, da seguinte maneira: 

9 

1MB 700 COMPACT - essa maquina destina-se a execuc;ao de 

perfis de concreto, como meio-fio, meio-fio com sarjeta, divis6rias de 

trafego e tambem calc;adas em pequena escala. Esse modelo e 

indicado para empresas com volume ou indice de produtividade menos 

elevado. Esse segmento de maquinas destina-se as prefeituras, as 

pequenas empresas de construc;ao, as empreiteiras, as empresas 

incorporadoras e as empresas para obras de pequeno porte. 

1MB 900-G MASTER - tern a mesma aplicac;ao do modelo 

anterior porem e indicada para empresas que buscam urn equipamento 

de maior durabilidade e que tenham um indice maior de produtividade 

devido a sua motorizac;ao que utiliza combustive! a diesel, sendo os 

clientes os mesmos citados anteriormente. Outro modelo de produc;ao 

e o 1MB 900 G NEW JERSEY- que destina-se a execuc;ao de barreiras 

de seguranc;a em concreto para divis6rias de pista. Esse equipamento 

ja destina-se exclusivamente para essa aplicac;ao. Os principais 

clientes para esse modelo sao empreiteiros especializados em obras 

rodoviarias, grandes construtoras ou concessionarias de rodovias. Ja o 

quarto modelo fabricado na linha de produc;ao da Industria Metalurgica 

Caetano e o 900-G CT - que destina-se exclusivamente a construc;ao 

de barragens e usinas hidreletricas. Os principais clientes para esse 

equipamento sao grandes empresas construtoras e esse e o principal 

produto exportado. Conforme demonstrado no Quadro 3 - Segmentac;ao 

dos Equipamentos. 
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Quadro 3 - Segmenta~ao dos Equipamentos. 

PRODUTO GRUPOS DE CLIENTE 

1MB 700 Compact Pequenas empresas, 

prefeituras e empreiteiras. 

1MB 900-G Master Construtoras, prefeituras e 

empreiteiras. 

1MB 900-G New Jersey Empreiteiros, construtores e 

concessionarios de rodovias. 

1MB 900-G CT Grandes construtoras, 

cons6rcios de construc;oes. 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano, 2004. 

2.3- Relacionamento com Fornecedores 

As principais necessidades dos clientes consistem em obter urn 

equipamento com custo/beneficio compatfvel com o porte da obra a 

realizar, bern como produtos de qualidade, durabilidade e eficacia. 

Na fabricac;ao das maquinas extrusoras, sao utilizados 

materiais, como ferro e ac;o, motores, caixas de transmissao, material 

de pintura e acabamento, aiE~m de uma serie de componentes 

necessarios para a montagem final dos equipamentos, material para 

embalagem e ferramentas de apoio. 

Com relac;ao aos fornecedores de servic;os, a empresa trabalha 

com a terceirizac;ao de pec;as de usinagem, servic;os de corte e dobra 

de chapas, manutenc;ao de equipamentos e ferramentas da linha de 

produc;ao, assessoria contabil e servic;o de logistics. 

A empresa considers como principais fornecedores aqueles que 

representam o maior valor agregado ao produto a ser produzido, por 

exemplo, na linha de maquinas extrusoras, os fornecedores de 

motores, redutores de velocidade, chapas de ac;o, laminados de ferro, 
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alem de diversos outros fornecedores de componentes de menor 

relevancia. Conforme demonstrado no Quadro 4 e ilustrado no gratico 

2. 

Quadro 4 - Principais Fornecedores 

FORNECEDOR VOLUME DE COMPRAS PRODUTO 

ANUAL-R$ 

AGRALES/A 151.671,99 MOTORES A DIESEL 

HONDA 75.156,42 MOTORES A GASOLINA 

TRANSMAQ L TDA. 68.262,80 REDUTORES 

SONAEXS/A 36.127,85 FERRO EAQO 

GERDAU S/A 19.927,08 FERRO EAQO 

COMECELTDA 18.641,09 FERRO EAQO 

OSTEN FERRAGENS L TDA. 12.952,51 DIVERSOS 

FERRAMENTAS GERAIS S/A 7.262,15 DIVERSOS 

SHERWIN WILLIAMS S/A 6.722,77 TINT AS 

RINALDI S/A 6.091,75 PNEUS 

ESQUINAO DAS BATERIAS 5.569,00 BATERIAS 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano, 2004. 

A participa9ao dos fornecedores na empresa e vista como 

parceiros de neg6cios, a sua representatividade de participa9ao e 

muito importante. 

A parceria entre os fornecedores e uma constante dentro da 

organiza9ao, que busca otimizar seus custos, tendo seus parceiros 

como parte do neg6cio, valorizando os fornecedores, indicando-os e 

atestando-os a outros parceiros formando urn ciclo de neg6cios s61ido e 

eficaz. 



GrA:ftce -2· ~ · :Pr.incipai,s.: · F-ornece~dore.:S 

R$1so~ooo,,oo 

R$ 120~oot,OO; 

R$ · 'UIO:OOO~OOl 

R$ ao~ooo,o.o· · · 

. R$- 60.000~00 

· R$ 40.000~0.& 

-R$.20.000;00! 

BIAgraleS/A 

8Honda;..Revendas 

IZITransmaq·Uda·, 

--------------t· ~Sonaex·S/A 
JIGerdau-S/A 

IIComecettda .. 
. ·• Osten Fer.ragens 

~-------------1:· Sf=erramentas.Gerais.. · 

--------------1 • :Sher-Win.·Williams, 
.• Rinaldi S/A 

'c'Esquinao aaterias . 

B Omicrom,Ro1amentos · · 

•Metalurgica -Caetes . 
•Mercofoc 

•fotometat 

Fonte:. Industria Meta:kiifgica -caetarul, 2-Q0-4. 
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A empre:sa f:lOS·Sui em·- s.eu . processo~ -a. utHiza~ao de mat:erla

pri:rrta:. e . a.ces,sariO'S· -e.s,sen,ciais que sao fome·cidOS, por .um ... num.ero 

· reduztdo· .de f:o:rr.necedores. _qtJe .propo.rcio.nam' a em:p-resa,. nesses 

princi.pais itens, um a~to i.fldlce de~:epe.nder;lcia des,s:e,s: fernecedores. 

Devido· a: parti:ci•pa~a-o da organtzac;ao e:m. processo.s .f-ici:tat6rios 

Junto·. a. ·Org,a.os P·u\bUcos, .eJa depende .em. a:l:g~;ns cas:os de .s .. etores .e 

--org·a:o·s: -da ·:· ad:m;i;n :i:s.tra.c;·ao -p:_iJ:blica: ·· no forne:cinlento de -documentos 

ne.cess:ario:S, para :ha~b.iii;tE:f~a:o. -e· particTpa$aD die certames l:ic1tal6:rios. A 

·informa:tiza'9a-o- e ·a: · modernizac;a·o, d'o·s:· ·pro.ce:Ss:os nas. Adm·i:nJstrac;oes 

PlibHcas, Federai,:s, Estaduais e M'unicipais· red:uziu em grande escal.a a 

dependencia: .d;e:ss:es .6r:ga·os na -o.bte.rtc;a·o: _ das cerHdo,es _ e· . do:cumentos 

ne·ces,sari:os. p-ara a · parUcipac;ao nas lici.ta~o,es: , procedirnentos que ha· 

pouco temp:o: eram; de.morados e-m. virtude· da buro.crati:zac;ao, existente'. 
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2.4- Aspectos Relevantes 

Na epoca em que a Industria Metalurgica Caetano Ltda. foi 

criada, existia urn monop61io no segmento de maquinas extrusoras, que 

pertencia a urn a unica empresa que atuava ha rna is de 10 a nos no 

mercado. A dominante fazia parte de urn grande grupo empresarial de 

grande expressao no mercado nacional, investindo na area de atuac;ao, 

ao passo que a 1MB nascia do ideal de seus fundadores como uma 

pequena empresa familiar, tendo como objetivo inserir-se no mercado, 

de acordo, com suas possibilidades, ou seja, poucos recursos para 

investimentos e uma grande oportunidade de mercado a ser explorada. 

A situac;ao atual da empresa permite uma posic;ao de destaque 

no mercado em virtude de, terem sido trabalhadas as falhas e os 

pontes fracas do seu concorrente concentrando esforc;os, e revertendo 

essa situac;ao em beneficia proprio. Com essa visao, com produtos de 

qualidade, com suporte e assistencia tecnica ao cliente, aliada a uma 

gestae empresarial s61ida, a empresa conquistou uma posic;ao de 

destaque no mercado. 

Atualmente, existem 4 fabricantes nacionais de maquinas 

extrusoras de perfis de concreto que fabricam equipamentos similares e 

buscam o mesmo segmento de mercado que a 1MB atua, criando assim 

uma competitividade, onde a empresa destaca-se perante os seus 

concorrentes por oferecer produtos e servic;os diferenciados, 

expandindo seus neg6cios ao mercado externo. 

Com relac;ao as estrategias e pianos de ac;ao, a 1MB busca urn 

aumento de produtividade, reduzindo seus custos e inovando seus 

produtos e servic;os de acordo com a necessidade de seus clientes. 

A empresa tern em seu planejamento estrategico, a Iongo prazo, 

ampliar sua atuac;ao em outros segmentos tanto na area de metalurgia 

como na area de maquinas extrusoras de perfis de concreto. Tal 

ampliac;ao nao e viavel no memento devido a estrutura flsica da 

organizac;ao que esta com sua produc;ao maxima. 
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Uma parceria importante em pn:Uica que a empresa firmou, 

recentemente, foi urn acordo com urn grande consultor internacional, 

especialista na constru<;ao de barragens e usinas hidreletricas. Esse 

acordo tern como objetivo dar urn maior suporte tecnico durante a 

implanta<;ao do sistema de extrusao em barragens bern como 

compartilhar informa<;oes e contatos sabre novas empreendimentos e 

obras em execu<;ao em todo o mundo. 

No mercado em que a empresa atua nao ha uma evolu<;ao 

tecnol6gica constante, porem busca-se urn aprimoramento permanente 

no que diz respeito ao atendimento as exigencias do mercado 

competitive em que atua. Pesquisas e estudos apontam os principais 

pontos a serem melhorados na area fabril devido a expansao de 

mercado e as necessidades de clientes nacionais e internacionais. 

A empresa sempre atendeu as regulamenta<;oes exigidas pelas 

leis trabalhistas, bern como as sindicatos de classe e preocupa-se 

constantemente com o bern estar de seus colaboradores, realizando 

exames peri6dicos e complementares, dando ao colaborador condi<;oes 

seguras e satisfat6rias no ambiente de trabalho, dentro dos padroes 

exigidos pela lei. 

No ambiente interne, a preocupa<;ao com a prote<;ao ambiental 

esta em pauta diariamente. Discute-se a separa<;ao de residues, a 

limpeza permanente, a nao agressao ao ambiente, o cuidado com os 

produtos quimicos utilizados na area de trabalho, revertendo isso ao 

funcionario e a exposi<;ao de produtos no mercado. 

Urn dos principais pontos na mudan<;a da forma de atua<;ao da 

empresa foi perceber que o mercado de maquinas extrusoras de perfil 

de concreto come<;ou a exigir produtos que possuem urn 6timo padrao 

de qualidade, assistencia tecnica, p6s-venda, e dentre outros fatores, 

produtos com urn custo mais baixo. Diante desse cenario a empresa 

que trabalhava com uma margem de lucro mais elevada com rela<;ao a 

media do mercado e vendas em uma escala menor, porem com uma 

boa remunera<;ao, optou em produzir em maior quantidade, reduzindo 
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seus custos, objetivando ter lucre, a partir de entao, atraves de urn 

maier volume de vendas, obtendo urn equilibria de venda/pre~o. 
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3. Lideran~a 

0 criteria Lideranc;a examina o sistema de lideranc;a da 

organizac;ao e o comprometimento pessoal dos membros da alta 

direc;ao no estabelecimento, na internalizac;ao, na disseminac;ao e na 

pratica de valores e diretrizes organizacionais que promovam a cultura 

da excelemcia, levando em considerac;ao as necessidades de todas as 

partes interessadas. Esse criteria tambem examina como a alta direc;ao 

analisa criticamente o desempenho global da organizac;ao. 

3.1 Sistema de lideran~a 

As ideias pertinentes as mudanc;as na organizac;ao, sao 

colocadas em pauta pelos lideres em discussoes peri6dicas com base 

nas observac;oes feitas durante urn determinado periodo. 

Em urn primeiro momenta, em que a decisao e colocada em 

discussao, cada lider expoe a sua opiniao contraria ou a favor das 

decisoes a serem tomadas, buscando urn entendimento mutua que vise 

o bern estar da empresa. A empresa possui tres lideres formais, que 

respondem como proprietaries da empresa, os quais tern como deveres 

tamar as decisoes, comunica-las ao grupo e implements-las 

gradativamente. 

As decisoes da empresa sao tomadas de forma conjunta entre 

os proprietaries, responsaveis por setores distintos dentro da 

organizac;ao assim descritos: area administrativa, area de produc;ao e 

area de servic;os. As decisoes pertinentes a organizac;ao num todo sao 

tomadas em consenso. No setor administrative, as decisoes sao 

tomadas em consenso no setor e comunicadas aos demais lideres, 

caso afete as outras areas da empresa. Na area de produc;ao, as 

decisoes sao comunicadas a administrac;ao que analisara se elas sao 

adequadas para o momenta. Na area de servic;os, as decisoes cabem 
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ao proprio lider que tern autonomia para mudar os pianos de execu<;ao, 

porem respeitando as necessidades da empresa e do cliente. 

A comunica<;ao de decisoes tomadas na empresa nao segue urn 

padrao formal e sao, comunicadas de forma verbal em reunioes com os 

colaboradores, porem as decisoes que envolvam terceiros, sao 

documentadas e arquivadas para consultas futuras. 

A implementac;ao das decisoes tomadas pelos lideres tern efeito 

imediato no que diz respeito ao ambiente interne e quando envolve 

terceiros as decisoes sao colocadas em pratica no momenta em que ha 

urn acordo entre as partes envolvidas. 

A alta dire<;ao interage diretamente com todas as partes, por se 

tratar de urn grupo pequeno de pessoas. Com isso, as decisoes sao 

repassadas instantaneamente a todos. Como mencionado 

anteriormente, por se tratar de urn pequeno grupo, nao ha destaque de 

urn lider do grupo e sim uma interac;ao e uma participac;ao de todos os 

colaboradores, quando e necessaria o questionamento ou sugestao de 

algum ponto a ser discutido. 

Nao existe urn perlodo ou urn prazo pre-estabelecido para 

avaliar se uma decisao anterior esta sendo bern sucedida ou nao dentro 

da organiza<;ao, descobrindo-se atraves de erros ou acertos se a 

mesma foi tomada de forma coerente. 

Nao ha uma avalia<;ao dos llderes, pois saber-se-a se as 

decisoes tomadas por eles surtiram born resultado no dia-a-dia da 

empresa. A avalia<;ao mais utilizada como parametro esta no que diz 

respeito ao resultado da redu<;ao de custos e empenho dos 

colaboradores. 

A empresa nao possui urn hist6rico de praticas de gestao e 

inova<;oes expressivas para uma avalia<;ao presente e futura. 
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3.2 Cultura da Exceh~ncia 

A Cultura da Excelencia na Organizagao e disseminada pelos 

proprietaries junto aos seus funcionarios, atraves de urn 

acompanhamento constante das atividades desenvolvidas, sempre 

mencionando e demonstrando a necessidade da qualidade a cada 

produto fabricado. Para o comprometimento de todos os colaboradores 

da organizagao, procura-se demonstrar aos mesmos o que o seu 

trabalho representa na fabricagao dos equipamentos, qual a 

participagao de cada urn no processo, o reconhecimento pela forma de 

trabalho e atengao dispensada ao produto, que por muitas vezes, esta 

sendo vendido para urn pais do outre lado do mundo. 

Nao existe uma pratica de gestae formal estabelecida, porem a 

exigencia pelos padroes de qualidade que a empresa possui e 

realizada atraves da cobranga direta dos seus proprietaries diante da 

sua percepgao quanta ao produto e seu posicionamento no mercado. 

0 incentive para a descoberta dos valores da empresa cresce 

conforme a sua expansao nos neg6cios, pois a participagao do 

colaborador cresce junto ao resultado da empresa. 

A empresa busca sempre trabalhar, no seu entendimento de 

maneira a oferecer produtos de qualidade, proporcionando aos seus 

clientes satisfagao e confiabilidade em seus equipamentos e sempre 

procurando estender beneflcios adicionais a eles. Pelo pequeno porte a 

empresa nao tern urn C6digo de Etica formalmente estabelecido, porem, 

dentro das suas atividades a empresa procura trabalhar de acordo com 

os princfpios eticos de seus diretores. 

Por exemplo, a questao de dar ou nao garantia de urn 

equipamento que apresentou problema passado urn mes do prazo de 

contrato, ou por exemplo, quando o equipamento de urn cliente 

apresenta problemas de motor e esta assistencia e dada pelo proprio 

fabricante do motor, a empresa procura solucionar os problemas de 

forma que o cliente fique o menor tempo possfvel parado, seja atraves 
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da disponibilizacao de urn outro motor, ou fazendo o reparo, enfim, 

fornecer urn suporte a mais para o seu cliente. 

0 unico parametro de indicacao de desempenho e qualidade e a 

satisfacao do cliente perante a organizacao, referente ao cumprimento 

dos prazos de entrega, p6s-venda, condicoes de pagamentos, 

qualidade do produto bern como esclarecimento de eventuais duvidas 

que venham a surgir por parte dos clientes. 

Conforme citada anteriormente a empresa nao possui urn 

sistema de avaliacao das praticas de gestae e dos padroes de trabalho 

tendo como o unico parametro a indicacao de desempenho e qualidade 

a satisfacao do cliente perante a organizacao. 

3.3 Analise Critica do Desempenho Global. 

A avaliacao do desempenho global da organizagao e realizado 

pela alta direcao, de maneira informal atraves de comparatives e 

analises do hist6rico da organizacao no que diz respeito a vendas, 

satisfacao do cliente e resultados obtidos. No caso de clientes, esses 

dados sao obtidos num banco de dados, no qual consta o hist6rico de 

cada cliente. Ja com relagao dos fornecedores, a avaliagao e feita de 

maneira informal ou atraves de levantamento de dados contabeis, 

precos e amostras. Com relacao aos funcionarios, essa medicao e feita 

pelo encarregado da producao, urn dos proprietaries, atraves de seus 

pr6prios criterios de avaliacao pessoal. Ainda com relacao aos 

funcionarios, urn unico ponto que existe uma formalizagao e controle de 

desempenho/uso esta relacionado a utilizacao dos equipamentos de 

protecao individual, durante todo o mes sao feitos apontamentos em 

planilhas individuais de cada funcionario, e aqueles que cumprirem as 

exigencias, sao premiados no final do mes com uma cesta basica. 

Nao existem criterios nas avaliagoes de informagoes 

qualitativas, tendo a organizagao como forma de analise o estudo de 

caso a caso. 
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As ayoes a serem tomadas e as decisoes ficam restritas aos 

Hderes que sao os responsaveis pela divulgayao e aplicayao das 

correyoes pertinentes ao fato. 

A indicayao do desempenho dessas ayoes decorrem de falhas 

percebidas no processo, que sao identificadas dentro da fabrica ou 

apresentadas no campo e reclamadas pelo cliente. 

4. Estrategias e Pianos 

0 Criteria Estrategias e Pianos examina o processo de 

formulac;ao das estrategias de forma a determinar o posicionamento da 

organizayao no mercado, direcionar as suas ac;oes e maximizar o seu 

desempenho, incluindo como estrategias os pianos de ac;ao e sendo as 

metas estabelecidas e desdobradas por toda a organizac;ao. 0 Criteria 

tambem examina como a organizac;ao define seu sistema de mediyao 

do desempenho. 

4.1 Formulac;ao das Estrategias 

A empresa nao possui Planejamento Estrategico formal. Seus 

objetivos, metas, estrategias e pianos de ayao sao informalmente 

discutidas em encontros entre os diretores, os quais buscam a melhor 

forma de atuayao no mercado interno e externo, melhor preyo de 

venda, assistencia tecnica reconhecida. Define-se como etapa de 

definic;ao de estrategias, desde o momenta do encontro, aplicac;ao das 

estrategias pelas partes envolvidas (administrac;ao e produc;ao). 

Os fatores que levam a elaborac;ao das estrategias estao 

relacionados a maneira como a concorrencia esta atuando no mercado, 

ou seja, prec;o praticado, prazo de entrega, e diante dessas 

informac;oes e situac;oes sao elaborados pianos de ac;ao para combater 

as politicas adotadas pelos concorrentes. 
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Os fatores Clientes, Foryas polltico-legais, Foryas EconOmicas, 

Novas Tecnologias e Capacidade Produtiva sao itens importantes na 

formulayao de estrategias, pelos pontos que abordam nas atividades da 

empresa. 

Clientes - a descoberta de necessidades dos clientes em 

carteira ou novas clientes que venham despertar interesse da 

organizayao na aplicayao do produto, juntamente com a pesquisa no 

mercado da construyao civil; 

Foryas polftico-legais busca de conhecimento de 

regulamentayoes e leis que fayam do produto, urn bern aceito no 

mercado; 

Foryas econOmicas - no ambiente competitive a empresa faz 

com que a organizayao busque a antecipayao em relayao ao mercado, 

pois ele e competitive e depende de interesses econOmicos e politicos, 

dos fatos econOmicos acontecidos no pais e exterior, bem como dos 

fatores politicos que trazem a organizayao uma incerteza de atuayao 

no mercado interno e externo; 

Novas Tecnologias - na area tecnol6gica a preocupayao e 

amana, pois o produto supra as necessidades do mercado; 

Capacidade Produtiva - para atender a demanda, a empresa 

nao tern a necessidade de contratayao de forya de trabalho extra, 

porem ocorrem encargos com horas extras. Outro ponto analisado 

nesse item e que a capacidade operacional esta disponivel para 

possiveis picas ou declinios na produyao, bern como a relayao com 

fornecedores que faz com que a organizayao trabalhe confiante em 

seus parceiros. 

4.2 Desdobramento das Estrategias 

Por tratar-se de uma organizayao familiar, as informayoes em 

relayao a estrategias tornam-se restritas a urn pequeno grupo de 
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pessoas. As estrategias que a organizac;ao julga como destaque em 

sua performance podem ser apresentadas em etapas distintas, a 

seguir: antecipac;ao a concorrencia, seja por pesquisa ou publicidade; 

prazo de entrega; qualidade no produto; satisfac;ao ao cliente e 

resultados obtidos em cada venda, seja no financeiro ou no comercial. 

As estrategias sao comunicadas verbalmente, entre os diretores 

e responsaveis por setores da organizac;ao, que repassam aos 

colaboradores. 

Os indicadores que mostram se as estrategias adotadas estao 

surtindo efeito desejado, sao as comparac;oes dos resultados dos 

pianos implementados, por meio de comparatives trsicos, contabeis, 

por exemplo, no aumento do faturamento, no numero de equipamentos 

vendidos, em qual modelo de maquina tern se destacado em relac;ao a 

urn outro. 

Nao ha na organizac;ao uma avaliac;ao formal da pratica de 

gestao no que diz respeito aos pianos e estrategias, bern como nao ha 

parametros de avaliac;ao. As inovac;oes sao feitas conforme as 

necessidades do mercado e a percepc;ao da organizac;ao. 

4.3 Planejamento da Medi9ao do Desempenho. 

As medic;oes sobre as praticas de gestao e estrategias da 

organizac;ao sao 'totalment~ feitas com base na relac;ao de custo e 

venda, pois nao ha a formalizac;ao das medic;oes. 0 resultado mostra a 

deficiencia nos setores da organizac;ao. 

Nao ha na organizac;ao indicadores que tragam algum tipo de 

informac;ao que possa reverter em atitudes com relac;ao a definic;oes de 

estrategias, bern como a ausencia de comparatives entre eles. 

As projec;oes na organizac;ao com relac;ao aos concorrentes 

focam a freqoencia de consultas ao mercado atuante, revistas 

especializadas e a clientes, e ao potencial de venda dos equipamentos, 
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bern como metas de curto e Iongo prazo, por nao ter indicadores de 

desempenho formados pela organiza~ao. 

A avalia~ao formal da pratica de gestao nao esta caracterizada 

no que diz respeito a pianos e estrategias. 

Como nao ha parametres de avalia~ao, as inova~oes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percep~ao da organiza~ao. 

5 Clientes e Sociedade 

0 Criteria Clientes e Sociedade examina como a organiza~ao 

identifica, compreende, monitora e se antecipa as necessidades dos 

clientes, dos mercados e das comunidades, divulga seus produtos, 

suas marcas e suas a~oes de melhoria, estreita seu relacionamento 

com clientes e interage com a sociedade. 0 Criteria tambem examina 

como a organiza~ao mede a satisfa~ao e a fidelidade dos clientes. 

5.1 lmagem e Reconhecimento no Mercado. 

Os segmentos de mercado sao definidos na organiza~ao 

mediante estudo de sua rentabilidade, ou seja, buscar competitividade 

produzindo com qualidade e eficiencia, tendo como alvo os clientes em 

potencial no mercado, avaliando sua participa~ao e reconhecimento 

entre clientes, sejam eles publicos ou privados. 

Os criterios utilizados para determinar o segmento de mercado 

a atuar estao dispostos em verifica~oes de obras, as quais os produtos 

estao relacionados a execu~ao dos projetos. lsso e feito no mercado 

nacional e internacional. Dentre os criterios podem-se destacar a 

pesquisa de obras em execu~ao ou a executar, as licita~oes publicas e 

nivel de consulta num mesmo periodo, agrupando os clientes em tres 

distintos grupos: exporta~oes, mercado nacional de empresas privadas 

e prefeituras. 
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Com respeito as necessidades dos clientes, elas sao 

detectadas conforme a execucao de obras identificadas atraves do 

numero de consultas na organizacao por varios clientes, candidates as 

execucoes dessas obras. As informacoes sao analisadas em contatos 

com empresas que atuam periodicamente nesse tipo de concorrencia, 

ou seja, analise de possibilidades da participacao da organizacao como 

fornecedora dos equipamentos, compreendendo-se a real necessidade 

do cliente em obter o equipamento, fornecendo-lhes, propostas de 

venda antecipada a execucao da obra. A monitoracao de necessidades 

dos clientes dar-se-a com o interesse mostrado em negociacoes do 

equipamento, ou seja, a assiduidade de contatos com a proximidade do 

inlcio das obras. 

A necessidade de cada cliente e identificada conforme sua 

argumentacao com relacao ao equipamento, mostrada atraves de 

questionamentos pertinentes ao processo fabril e sua entrega, bern 

como seu rendimento na prestacao de services e ainda o estudo previa 

do projeto solicitado por parte do contratante da obra. 

0 investimento em promocao da marca, imagem e crescimento 

da organizacao, e feito com grande divulgacao deles atraves de canais 

especializados em construcao civil, conforme os exemplos de anuncios 

demonstrados na llustracao 1 e tambem atraves da home-page da 

empresa, conforme llustracao 2. Pode-se destacar o investimento 

realizado em peri6dicos especializados, que evidenciam a 

credibilidade, confianca e potencial da organizacao, mostrando a 

diversificacao dos produtos, atendendo as necessidades especlficas de 

cada cliente. 



Figura 1 - Anun-cios em revi:st.as especiaJizadas 

Anuncio Revista 0 Empreiteiro - Edigao Junho de 2001. 

Fonte - lndu;stria M~etah.J.rgtca Caetano Ltda, 2004. 
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Eigura 2. - Anuncios e·m revi.stas especializad'as 

·.. : · • '.: • ". : • ••• • ; ·: • : • .. :. •• • : . • :· • ; ). : ~ : J •• • : ; .~ / • ·~ • ' .. ·p· ·ru· · ··ca· ·r·a···nd··-a· · u·m· e···qu· ··1;11· -a· m·enlo 
CIDI.tlcnltlail av&l§ada elll 
edtusiO de uertS de concrete ••. 
Que tal estes?· 

Eqlilpamento desehvolvido ·para:a 
execugao ds taludes em barragens, 

Alem: de.possuirtnos; a mais completa~linha de-maquinas 
extrusorasd~a· concreto, oferecemos o: melbor· suporte f:~cnico 

.. p~s~v~n.~a,. pa.~a. q~e. a sua. empres~;t~rne~s~: ai~d~ rnais 
produtiVa e competitiva, atrav~s da~ tecnQhlgia:of.erecida:. pela 1MB. 

INDUSTRIA Mf.fALURGtCA CAETANO LTDA. 
Rua Alfredo Puppii 194 CEP 83'4 13-020 Colombo-PR. 
Tetefax t4t 765-6096 E-mal: imb@~oftone.contbr 

Anu.n.clo, R:evlsta Fornecedores. d:a Construyao- Campanha de 2000. 

Fonte -lndu~stria M~et_aJu.rgica Caetano Ltda, 2:0.04. 



Fig,ura 3 - -Anuncio em revlsta especiaUzada 

Anunci"o Revista 0 · Empre·iteiro: - Edi~ao, J:aneiro de-2004·. 

Fonte - rnd;us.fda MetalurgJca Caetano Ltda, 200:4. 
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Fi.gura 4 - Home-page 

Fonte - Indu-stria Metalurgi:ca Caetano Ltda, 2004. 
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Outre fator destacado ao cliente e a presenc;a dos 

equipamentos da organizac;ao, em grandes obras nacionais e 

internacionais, destacando a construc;ao de barragens e rodovias, que 

provam os beneficios a comunidade. 

Essas promoc;oes da marca e a credibilidade da organizac;ao 

tern sua autenticidade e clareza, confirmadas atraves de imagens e 

identificac;oes do local atraves de textos auto-explicativos bern como o 

cliente que utilizou o equipamento, dando ao potencial cliente urn novo 

canal de informac;ao sabre os equipamentos. 

Alguns criterios de identificac;ao de conhecimento do produto 

por parte dos clientes sao avaliados pelo retorno em divulgac;ao em 

revistas especializadas ou pelas indicac;oes, dando a organizac;ao uma 

seguranc;a na sua imagem no mercado, que tern como principais 

caracterfsticas de avaliac;ao, a qualidade do produto, seu rendimento e 

principalmente a assistencia tecnica, e em casas de reposic;ao de 

pec;as a agilidade na soluc;ao de problemas, isso analisando a 

satisfac;ao e o reconhecimento por parte do mercado. 

Podemos considerar como indicadores de desempenho, nesse 

caso, o controle feito atraves das consultas que chegam a empresa por 

meio de formularies de consulta das revistas em que sao feitos 

anuncios, o recebimento de e-mail atraves da home page da empresa, 

ou pelo questionamento dos clientes quando ligam para a empresa. 

Procura-se atraves de que meio chegou a informac;ao ate a nossa 

organizac;ao. Se foi por revista, internet, mala-direta, indicac;ao de 

clientes ou atraves de maquinas em operac;ao. 

Nao ha na organizac;ao criterios de avaliac;ao das praticas de 

gestae nesse item, trazendo ela a falta de urn potencial mercado a 

expandir. 

Nao ha na organizac;ao uma avaliac;ao formal da pratica de 

gestae no que diz respeito a clientes e sociedades, bern como nao ha 

parametres de avaliac;ao. As inovac;oes sao feitas conforme as 

necessidades do mercado e a percepc;ao da organizac;ao. 
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5.2 Relacionamento com Clientes. 

Os canais de relacionamento com os clientes sao 

selecionados conforme as possibilidades da organizac;ao e, dos clientes, 

sendo atualizados conforme a evoluc;ao dos meios para tal 

procedimento, analisando a eficacia e o retorno obtido para as partes 

interessadas. 

Os canais de relacionamento utilizados pela organizac;ao sao os 

apresentados a seguir: telefonia fixa e m6vel, as quais funcionam como 

urn canal de comunicac;ao imediato e de facil acesso ao cliente, pais o 

numero do telefone da organizac;ao esta impressa nos equipamentos, 

notas fiscais e manuais; internet, atraves de e-mail e home-page, a 

qual tern seu enderec;o divulgado em revistas especializadas, em 

manuais, notas fiscais e ate mesmo no equipamento, sendo que ele 

conta com uma apresentac;ao geral dos equipamentos e da 

organizac;ao; fax, que possui uma linha exclusiva para ser utilizado a 

receber projetos e documentac;ao relacionados a negociac;ao e ainda 

atraves da mfdia especializada, onde o retorno e positive, isto 

percebido atraves de questionamento ao interessado. 

0 tratamento das reclamac;oes torna-se prioridade na 

organizac;ao, tendo a participac;ao das partes envolvidas no processo 

que tern como foco tal procedimento. 0 cliente tem sua reclamac;ao 

prontamente atendida e monitorada pelo atendente, geralmente da area 

comercial, que passa a prioridade a quem deve responder pelo fato, 

dando ao cliente informac;oes pertinentes a sua questao sabre cada 

passo dado no processo de soluc;ao ao problema apresentado. A 

unidade responsavel pela soluc;ao do problema e informada 

verbalmente pelo atendente, nao existindo nenhum documento interne. 

Quando e recebida a reclamac;ao por parte do cliente, ele tern 

urn retorno imediato, de que sua reclamac;ao foi enviada ao 

departamento responsavel para analise, estipulando-se urn prazo para 

que ele tenha urn retorno e as providencias a serem tomadas para 
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solucionar o problema. lsso e feito, na maioria dos casas, via telefone, 

salvo exigemcias do cliente para que seja feito de uma outra forma, 

exemplo: fax, e-mail. 

As sugestoes sao analisadas e, se vierem a contribuir, sao 

colocadas em pratica e avaliadas no seu resultado. Ja para as 

sugestoes que nao utilizadas, da-se urn retorno ao cliente com uma 

explicayao tecnica da nao utilizayao de sua sugestao. 

As transa9oes com clientes sao monitoradas e informadas a 

eles, desde seu primeiro cantata ate a entrega do produto e depois 

passa a ter urn tratamento de p6s-venda e assistencia tecnica, tentando 

assim resolver problemas ou duvidas no decorrer de todo o processo 

criando ayoes preventivas a fim de evitar as corretivas. 

A avalia9ao dos clientes referente a sua satisfa9ao, insatisfa9ao 

e fidelidade e realizada desde o momenta da aquisi9ao do produto, 

onde o cliente demonstra a satisfayao ou nao com rela9ao a alguns 

itens, tais como, prazo de entrega, condi96es de pagamento, 

assistencia tecnica e conformidade do projeto, lncluindo nesse item a 

busca de informayoes par parte de clientes que possuem equipamentos 

da concorrencia. lsso e avaliado atraves de urn cantata de p6s-venda, 

realizado atraves de questionamentos informais sabre a negociayao, 

desde o momenta da compra ate o momenta da entrega do 

equipamento, avaliando-se atraves de uma conversa informal a 

competencia da organiza9ao em atender o cliente. A fidelidade do 

cliente tern sua fundamental base no que diz respeito a compra de 

outros equipamentos, acess6rios e peyas de reposiyao, bern como ao 

cumprimento dos compromissos junto a organizayao. As informayoes 

obtidas junto aos clientes que possam vir samar ao processo sao 

repassadas a cada setor pertinente de forma verbal e, obtendo 

resposta positiva ou negativa do setor, sao inclufdas nele, nao 

existindo urn criteria para fidelizar o cliente. 

Nao ha criterios utilizados para verifica9ao dos padroes de 

trabalho e praticas de gestae neste item. 
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Nao ha na organizac;ao uma avaliac;ao formal da pratica de 

gestao no que diz respeito a relacionamentos com clientes. 

Como nao ha parametres de avaliac;ao, as inovac;oes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percepc;ao da organizac;ao, 

e tendo como indicadores de desempenho. Pode-se dizer que e o 

proprio fator vendas que e avaliado, ou seja, crescimento constante e 

sinal de boa aceitac;ao por parte dos clientes. 

5.3 lnterac;ao com a sociedade 

Os produtos da organizac;ao nao sao avaliados por nenhum 

6rgao ligado ao meio-ambiente ou outro pertinente a sociedade, 

portanto a (mica forma de avaliac;ao nesse criteria esta em atender a 

exigencia do cliente que esta executando a obra. A organizac;ao avalia 

se ha possibilidade de transformac;ao, modificac;ao no equipamento 

para atender esses quesitos. Caso isso nao seja possfvel ou eleve os 

custos, e descartada a venda do equipamento. lsso e feito para evitar 

possfveis transtornos a organizac;ao. 

Nao ha na organizac;ao nenhum vinculo com a sociedade, seja 

trabalhos permanentes ou esporadicos, pais os equipamentos sao 

fornecidos a clientes, que promovem urn relacionamento com a 

sociedade, pais provocam transformac;oes na comunidade, utilizando 

esses equipamentos. 

Como nao ha urn grande estreitamento com a sociedade, a 

organizac;ao nao possui sistemas de avaliac;ao para tal criteria. 
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6. lnforma96es e Conhecimento 

Esse criteria examina a gestao e a utilizacao das informacoes 

da organizacao e de informacoes comparativas pertinentes, bern como 

a gestao do capital intelectual da organizacao. 

6.1 Gestao das lnforma96es da Organiza9ao. 

Conforme o hist6rico e a evolucao dos clientes dentro da 

organizacao, bern como a situacao do mercado, a organizacao 

determina o volume e a maneira de informacoes a serem trabalhadas, 

mediante contatos peri6dicos com clientes. Os criterios utilizados para 

a selecao das informacoes sao os de medir o fluxo de atuacao dos 

clientes potencias com relacao ao mercado, utilizando como metodo de 

apuracao o contato direto eles. 

Consideram-se como principais informacoes para organizacao 

as atuais e futuras obras a serem executadas dentro e fora do pals, 

bern como processes licitat6rios realizados em municfpios brasileiros. 

Respeitando-se e tomando as devidas providencias com relacao a 
atuacao da concorrencia. Essas informacoes determinam desde a 

posicao no estoque da organizacao ate as praticas comerciais. 

Essas informacoes circulam apenas nos nfveis gerenciais e na 

area administrativa, fazendo com que elas sejam confiadas entre 

pessoas que tomam decisoes na organizacao, armazenadas em 

equipamentos com senhas de acesso e locais protegidos pelos 

diretores. 

Essas informacoes sao obtidas por meio de publicacoes 

especializadas na area, Internet e reunioes com clientes da 

organizacao. Outro meio utilizado e o proprio sistema interno da 

organizacao que possui um hist6rico de cada cliente e fornecedores, 

cujo sistema e alimentado diariamente na organizacao e consultado 
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quando da necessidade de negocia<;oes. Atualmente a organiza<;ao 

possui em seu escrit6rio equipamentos atualizados na area de 

informatica que contem urn sistema integrado e com acesso a Internet, 

a qual inclusive e o meio utilizado para obten<;ao de informa<;oes e 

tambem relacionamento com clientes, fornecedores e institui<;oes 

financeiras. 

Nao ha urn estudo ou avalia<;ao sobre Internet, mas sabe-se 

que o canal de acesso aos equipamentos esta focado nesse meio, em 

que a organiza<;ao procura investir, modificando e atualizando sua 

home-page, para que o acesso as informa<;oes seja o mais claro 

possivel. 

Porem nao ha verifica<;oes dos padroes das praticas de gestao 

neste item. Nao ha na organiza<;ao uma avalia<;ao formal da pratica de 

gestao no que diz respeito a pianos e estrategias. 

Como nao ha parametres de avalia<;ao, as inova<;oes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percep<;ao da organiza<;ao. 

6.2 Gestao das lnforma96es Comparativas. 

A identifica<;ao das informa<;oes comparativas sao realizadas 

por intermedio de buscas no mercado e na midia, onde algumas 

praticas de gestao sao incorporadas a organiza<;ao, trazendo uma nova 

configura<;ao nas decisoes. Porem, essas decisoes tomadas com 

rela<;ao as informa<;oes obtidas sao filtradas e aceitas conforme as 

possibilidades da organiza<;ao. Destacando-se entre as informa<;oes as 

que sao utilizadas em organiza<;oes do mesmo porte, e que 

representaram uma melhoria no processo. 

As organiza<;oes, que servem como parametres para a mudan<;a 

de decisoes e comportamento sao aquelas de porte semelhante e que 

mostram resultados positives no mercado em que atuam, bern como 

organiza<;oes da mesma area, pois esse tipo de comparagao serve para 

medir a capacidade de atua<;ao da organiza<;ao no seu mercado. Para 
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tal procedimento de analise, coletam-se as informac;oes de atuac;ao 

dessas organizac;oes, quais as inovac;oes, quais as atitudes na area 

comercial, e qual a reac;ao contra a concorrencia no mercado 

respective de cada organizac;ao que se determinou para referencial. As 

empresas referenciais para essa comparac;ao abrangem tambem os 

concorrentes diretos a organizac;ao, as quais reserva-se o direito de 

nao citar os nomes. 

Essa busca e realizada na mfdia especializada, informativos 

referentes a cada setor comparado. lsso realizado em forma de 

pesquisa e coleta de dados, ou ainda em meios onde a organizac;ao 

mantem relac;oes do tipo, assinatura peri6dica. Esta busca focada em 

meios rntegros, da a organizac;ao uma seguranc;a para sua atuac;ao no 

mercado. 

Apesar de todas as informac;oes estarem sendo colhidas no 

mercado, a organizac;ao nao adotou algo que possa mudar os rumos e 

planejamentos primaries. 

Nao ha na organizac;ao uma avaliac;ao formal da pratica de 

gestao no que diz respeito a informac;oes comparativas. lsso se deve a 

satisfac;ao interna de obter resultados com as informac;oes atuais, 

pensando-se em fazer urn estudo mais profunda do mercado para 

descobrir novas oportunidades ainda nao conquistadas atraves das 

informac;oes atuais. 

Como nao ha parametres de avaliac;ao, as inovac;oes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percepc;ao da organizac;ao. 

6.3 Gestao do Capital lntelectual. 

0 capital intelectual na organizac;ao tern seu desenvolvimento 

identificado atraves da apresentac;ao de novos metodos de atuac;ao ou 

descobertas, sendo avaliado e colocado em pratica na organizac;ao, 

sendo o inovador do processo responsavel pela explicac;ao e sua 
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manuten9ao. As areas de tecnologia e produ9ao tern seus caminhos 

dependentes, pais a produ9ao e melhoria do produto estao intimamente 

ligadas a evolu9ao tecnol6gica, sendo os responsaveis por cada setor 

os pesquisadores das inova9oes e aplica9oes das novas oportunidades, 

que incluem desde o atendimento rapido e eficaz ao cliente ate sua 

satisfa9ao com o produto inovador e eficaz, dando a organiza9ao uma 

rentabilidade garantida em sua comercializa9ao. 

Apesar dos pensamentos da organiza9ao e de suas a9oes em 

rela9ao ao capital intelectual, nao ha um sistema de incentive ou 

premia9oes para mante-lo, o que faz disso uma vulnerabilidade com 

rela9ao as pessoas criativas. As melhorias executadas na organiza9ao 

tern sua participa9ao total com as partes envolvidas, sendo ate 

realizados treinamentos e explana9oes pertinentes ao novo processo. 

Utiliza-se como forma de atualiza9ao de tecnologias o comparative com 

o mercado, sendo ele termometro para as mudan9as internas. Nao ha 

um armazenamento dessas informa9oes, as quais sao renovadas e 

atualizadas sem um previo estudo ou avalia9ao. Ocorrem nesse item 

descrito os mesmos relates anteriores, nos quais se descreve que a 

organiza9ao nao possui criterios de avalia9ao para as praticas de 

gestae. 

Nao ha na organiza9ao uma avalia9ao formal da pratica de 

gestae no que diz respeito ao capital intelectual. Como nao ha 

parametres de avalia9ao, as inova9oes sao feitas conforme as 

necessidades do mercado e a percep9ao da organiza9ao. 

7. Pessoas 

Esse criteria examina como sao proporcionadas condi9oes para 

o desenvolvimento e utilizac;ao plena do potencial das pessoas que 

compoem a forc;a de trabalho, em consonancia com as estrategias 

organizacionais. 0 Criteria tambem examina os esforc;os para criar e 

manter um ambiente de trabalho e um clima organizacional que 
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conduzam a excelencia do desempenho, a plena participa~ao e ao 

crescimento pessoal e da organiza~ao. 

7.1 Sistemas de Trabalho. 

A estrutura de Recursos Humanos na organiza~ao e 

terceirizada, cabendo a esse terceiro alimentar os dados cadastrais dos 

colaboradores perante a organiza~ao e aos 6rgaos intervenientes. Na 

organiza~ao os cargos sao definidos de maneira que os mais capazes a 

exercer determinada fun~ao possam ocupa-la , sendo avaliados de 

forma produtiva, ou seja capacidade de manter urn criteria de qualidade 

e uma linha de conduta no que faz. Outre fator de definic;ao de cargo e 

a necessidade atual da organiza~ao que determina a fun~ao de uma 

maneira flexfvel conforme o comportamento profissional do executante 

da tarefa, respeitando a fun~ao de cada colaborador, com os cargos de 

chefia ocupados pelos proprietaries da empresa, sendo esta estrutura a 

melhor maneira de trabalho, segundo informa~oes da empresa. 0 

desenvolvimento em equipe se da devido ao processo de produ~ao, que 

envolve todo o quadro de colaboradores, fazendo com que isso torne a 

equipe autoconfiante e forme parcerias constantes. Mesmo com cada 

fun~ao definida pelos gestores da organiza~ao, nao ha autonomia nas 

decisoes do processo produtivo. 

Por tratar-se de uma empresa familiar e os colaboradores 

fazerem parte desta familia, a coopera~ao a comunica~ao e o 

compartilhamento de conhecimentos e habilidades tern seu intercambio 

muito forte pela convivencia diaria e de Iongo tempo, provocando entre 

os colaboradores uma uniao, que traz a organiza~ao uma seguran~a de 

estar com urn quadro funcional comprometido com o neg6cio. 

As contrata~oes, quando acontecem, sao feitas de maneira 

indicativa por parte da propria equipe de trabalho, seja no setor 

administrative ou produtivo, respeitando assim os veteranos da casa 

que tern suas posi~oes asseguradas, bern como aqueles que assumem 
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o compromisso de estar com a organizac;ao. A avaliac;ao no setor de 

trabalho na organizac;ao tern seus criterios definidos como simples, 

avaliando o comprometimento e o empenho dos funcionarios, e partem 

disso para eleger o colaborador que merece permanecer ou nao na 

equipe. Partindo desse simples criteria o estrmulo e a obtenc;ao dos 

resultados aparecem rapidamente, sendo de facil implementac;ao e 

orientac;ao. A organizac;ao procura manter a equipe dentro dos padroes 

do mercado, visualizando qualidade de vida, remunerac;ao e incentives; 

atualmente a organizac;ao tern seu quadro funcional recebendo 

remunerac;ao compativel com o mercado, beneficia de alimentac;ao no 

local e cestas basicas. 

Os padroes de trabalho sao verificados dia-a-dia, pelos 

gestores, que procuram identificar os pontes fortes e fracas, trac;ando 

objetivos de curta e Iongo prazo para voltar a uma pratica nos padroes 

determinados pela organizac;ao. Nao ha urn criteria para avaliac;ao do 

desempenho, bern como informac;oes qualitativas no processo. 

Nao ha na organizac;ao uma avaliac;ao formal da pratica de 

gestae no que diz respeito a sistemas de trabalho, pois nao existe uma 

equipe voltada a ac;oes de gestae de pessoas. Como nao ha 

parametres de avaliac;ao, as inovac;oes sao feitas conforme as 

necessidades do mercado e a percepc;ao da organizac;ao. 

7.2 Capacitac;ao e Desenvolvimento. 

A identificac;ao da necessidade de capacitac;ao se da de forma 

observada na qualidade do produto, ou seja, conforme o produto final e 

apresentado. E na produc;ao eficaz no dia-a-dia da organizac;ao, que 

mostra deficiencias em alguns processes repetitivos e especiais, dando 

liberdade aos funcionarios de explicitar as necessidades de renovac;ao 

nos processes. 

Nao ha na organizac;ao urn planejamento no que diz respeito a 

capacitac;ao dos colaboradores, isso somente ocorre conforme a 
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necessidade de implementac;ao de melhorias na produc;ao e formas de 

trabalho. Os conhecimentos adquiridos atraves da capacitac;ao, sao 

avaliados de maneira peri6dica, porem informal, onde os colaboradores 

que passaram par uma capacitac;ao mostram a organizac;ao maneiras 

de melhorar o rendimento no trabalho, dentro da cultura corporativa, 

aliando a esse momenta o desenvolvimento profissional mediante 

freqOencia em cursos de aperfeic;oamento. 

Os padroes de trabalho sao avaliados mediante avaliac;oes 

informais no acompanhamento dos colaboradores e tomadas ac;oes 

corretivas no momenta que foi detectado o problema. 

Nao ha na organizac;ao uma avaliac;ao formal da pratica de 

gestao no que diz respeito a Capacitac;ao e Desenvolvimento. 

Como nao ha parametres de avaliac;ao, as inovac;oes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percepc;ao da organizac;ao. 

7.3 Qualidade de Vida. 

A organizac;ao tern como meta prioritaria o bern estar do 

colaborador, atentando-se para procedimentos no que diz respeito a 
saude, seguranc;a, ergonomia, bern como riscos e perigos aos 

colaboradores, respeitando normas de trabalho e contando com o apoio 

terceirizado de uma empresa especializada em seguranc;a no trabalho. 

A organizac;ao busca proporcionar aos seus colaboradores urn 

programa preventive relacionado a saude ocupacional, atraves do 

cumprimento das normas NR-9 referente ao PPRA (Programa de 

Prevenc;ao de Riscos Ambientais), tendo como objetivo a preservac;ao 

da saude e da integridade flsica dos colaboradores atraves da 

antecipac;ao, reconhecimento, avaliac;ao e controle dos agentes fisicos, 

quimicos e biol6gicos nos quais eles possam estar expostos durante 

suas atividades laborativas, conforme indicac;oes no quadro 6. 
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Quadro 6 - Avaliat;ao de Ambientes de Trabalho 

SET OR PI SO FECHAMENTO ILUMINACAO COBERTURA 

Administracao Madeira Alvenaria Fluorescente Lajes de 

Cera mica Concreto 

Producao Concreto Alvenaria Lampadas de Telhas de 

vapor, zinco 

mercurio. 

Montagem Concreto Alvenaria Lampadas de Canaleta de 

vapor, fibrocimento. 

mercurio. 

Sanitarios Cerami co Alvenaria lncandescentes Lajes de 

revestido c/ concreto. 

cera mica 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano Ltda - 2004. 

Tambem utilizado na organiza9ao a NR-7 referente PCMSO 

(Programa de Controle Medico e Saude Ocupacional), que tern como 

objetivo a preservayao da saude e da integridade fisica dos 

trabalhadores atraves da defini9ao de parametres e diretrizes a serem 

observadas no monitoramento dos agentes fisicos, quimicos e 

biol6gicos a que eles possam estar expostos. Nesse item a empresa 

tern por responsabilidade assegurar a implanta9ao e o plena 

cumprimento desse programa, como tambem custear os procedimentos 

relacionados ao PCMSO, quando solicitado pela inspe9ao do trabalho 

comprovar a execu9ao das despesas e sempre que necessaria 

encaminhar os colaboradores a medicos especialistas para fins de 

acompanhamento de caso. Esse acompanhamento e feito atraves da 

realizayao de exames medicos desenvolvidos atraves de uma 

programa9ao que compreende exames peri6dicos tais como, 

admissional, peri6dico, retorno ao trabalho, mudan9a de fun9ao e 

demissional. Esses exames sao realizados em periodos de tempo pre

determinados de acordo com o grau de risco de cada fun9ao. 
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Os envolvidos nos processes da organizayao passam por 

avaliayoes peri6dicas no trabalho e contribuem para melhorias no 

ambiente funcional, respeitados e atendidos pelos gestores. Nesse 

sentido a organizayao busca urn grande estudo e atualizayao para 

promover o bern estar no trabalho dos funcionarios, bern como procura 

escutar opinioes para melhorar a produtividade, porem nao existindo 

urn criteria de avaliayao formal para tais procedimentos. 

A organizayao busca atender de forma coerente as 

necessidades dos colaboradores na medida do possfvel a mesma, 

fazendo desse ponto uma convivencia familiar extensiva aos 

colaboradores. Hoje a empresa possui urn sistema de cestas basicas, 

que sao forn.ecidas mensalmente aos colaboradores como beneficia 

complementar, bern como a prestayao de serviyos emergencias, no 

sentido pessoal, quando da sua ocorrencia. 

Nao ha na organizayao uma avaliayao formal da pratica de 

gestao no que diz respeito a capacitayao e desenvolvimento. 

Como nao ha parametres de avaliayao, as inova9oes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percepyao da organizayao. 

8. Processes 

8.1 Gestao de processes relatives ao produto. 

Os processes e os produtos sao projetados conforme as 

necessidades de aperfeiyoamento do cliente e da organizayao, para 

sempre estar competitiva no mercado. lsso e feito ap6s encontro dos 

gestores da organizayao que formulam estrategias de atuayao e 

designam a cada parte responsavel o projeto a executar. Pesquisa e 

estudos sao feitos pelos diretores, os quais buscam no mercado 

informayoes que dizem respeito as necessidades, e desejos dos 

clientes, voltadas aos beneficios para a sociedade, que tern sua 
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opiniao formada respeitada pela organizac;:ao, buscando adequar-se a 

estes parametres. 

Todos os requisites exigidos pelos clientes, tais como modelo 

de forma, pintura do equipamento, entre outros detalhes, escolhidos e 

exigidos a organizac;:ao sao atendidos de forma completa e imediata, 

pois o compromisso esta presente, trazendo ao cliente a seguranc;:a em 

estar sendo parceiro da organizac;:ao. 

Todos os projetos e inovac;:oes sao gerenciados de forma direta 

pelos responsaveis de cada setor, os quais tern a missao e o 

compromisso de apurar os resultados e de imediato formar opinioes, 

propondo, soluc;:oes a eventuais problemas. Esses projetos tern seu 

ciclo de aplicac;:ao determinado aleatoriamente, isso ocorre em virtude 

de processes diferenciados dentro da organizac;:ao, detectando os erros 

e acertos em projetos anteriores para nao haver novas ocorrencias dos 

mesmos, evitando assim a redundancia, que podem onerar os 

planejamentos. Para tais processes, a organizac;:ao trabalha com 

margens de seguranc;:a, desde o estoque de mercadorias ate os prazos 

de entrega, assegurando assim urn processo total ao cliente. 

A produc;:ao tern seu gerenciamento focado em resultados que 

sao compostos pelos seguintes itens: qualidade no produto; entrega no 

prazo; revisao no produto e baixo fndice de reclamac;:ao por parte dos 

clientes externos e internos. Dentre os metodos mais utilizados esta o 

de controle de qualidade interno, criado pela propria organizac;:ao e que 

tern seu resultado final avaliado pelo gerente da area. Ap6s analise 

tem-se urn resultado positivo ou negativo, sendo utilizado aperfeic;:oado 

ou banido e remodelado para futuros processes. 

Dentre os processes de produc;:ao destacam-se os seguintes: 

processo de compras de materiais e delegac;:ao de procedimentos nos 

setores da produc;:ao e processes fabris propriamente ditos. 

Esses processes podem ser melhores entendidos conforme 

roteiro a seguir: 
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Processo 1 compra de material: identifica~ao das 

necessidades; comunicado ao setor de compras; identifica~ao de 

materiais; identifica~ao dos fornecedores possiveis; envio de cota~oes 

aos fornecedores; aguardo do retorno pelos fornecedores; avalia~ao 

das cota~oes; confirma~ao do pedido ao fornecedor de melhor 

cobertura, nao necessariamente pre~o; aguardo do recebimento do 

material; recebimento de material; conferencia do material; libera~ao do 

material a produ~ao; inser~ao do pedido no sistema fim do processo de 

compras, conforme ilustrado no diagrama 1. 

Diagrama 1 - Processo de compras 

1- 2 3- 4 5-
ldentificat;ao Comunicado ldentificat;ao ldentificat;ao Envio de 

da ao setor de de materiais de cota<;ao 
necessidade compras fornecedor 

6- 7- 8- 9- 10-
Aguardo do Avaliat;ao Confirmat;ao Aguardo da Recebimento 

retorno das do pedido mercadoria do material 
cota<;oes 

11- 12- 13-
Conferencia Liberat;ao lnser<;ao do 
do material do material pedido no 

sistema 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano Ltda- 2004. 

Processo 2 - delega~ao de procedimentos ao setor produtivo: 

informado pelo departamento comercial atraves de pedido de compra 

de produto, o departamento de produ~ao inicia seu trabalho, onde sao 

realizados o levantamento de material necessaria ao processo, e 

delegadas fun~oes especificas a cada colaborador participants do 

processo. Feito esse procedimento o setor entra em contato com o 

setor de compras, e tambem com a area comercial, a qual e informada 

do tempo estimado da entrega do produto. A partir do inicio do 

processo produtivo, os procedimentos sao respeitados conforme 

normas internas de controle da produ~ao. Em caso de produ~ao ociosa, 

o setor adianta processes basicos inerentes ao produto, conforme 

diagrama 2. 



Diagrama 2 - Procedimentos ao setor Produtivo 

1-
lnformayoes 

do setor 
comercial 

6-
lnformar 
prazo de 
entrega 

2-
lnicio da 
produyao 

7-
Controle da 
produyao 

3-
Analise de 

material 
estoque 

8-
Liberay~O 

do produto 

4-
Delegayao 
de serviyos 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano Ltda - 2004. 

5-
Contato com 

setor de 
compras 
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Processo 3 - processes fabris propriamente ditos: iniciada a 

operayao de produyao, o setor tern seus pr6prios procedimentos, onde 

cada colaborador tern sua funyao definida e a realiza de forma que nao 

atrapalhe ou atrase o processo num todo, sendo cada procedimento 

dependente do outro, fazendo com que o ciclo produtivo nao sofra 

falhas no seu meio. Os processes realizados na organizayao no que 

dizem respeito a produyao seguem a ordem de: confec9ao das partes 

do equipamento (corte, dobra de chapas) - agrupamento das partes do 

equipamento (solda) - pintura do equipamento - montagem de 

componentes externos ao equipamento - revisao do equipamento -

teste tecnico do equipamento - aprovayao da qualidade, embalagem e 

expediyao, conforme diagrama 3. 

Diagrama 3 - Processos Fabris 

1-
Confecyao 
das partes 
do equip. 

6-
Teste 

tecnico 

2- 0 Montagem a 
das partes 

7-
Controle da 
qualidade 

8-
Embalagem 
e expedi9~0 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano Ltda- 2004. 

4-
Montagem 

dos 
acess6rios 

5-
Revisao do 

equipamento 

Por tratar-se de urn processo rotineiro, as melhorias feitas 

foram no ambito pessoal, em que funcionarios foram instruidos a 

realizar tarefas mais eficazes, visando uma melhor customizayao no 

processo. 



45 

Os padroes de trabalho de gestae sao verificados de maneira 

informal, sendo avaliados os itens que representam uma relac;ao ao 

pedido de compras por parte do departamento comercial, ou seja, se o 

produto atende ao pedido e se o mesmo esta pronto dentro do prazo 

determinado. 

Nao ha na organizac;ao uma avaliac;ao formal da pratica de 

gestae no que diz respeito a gestae de processes relatives ao produto. 

Como nao ha parametres de avaliac;ao, as inovac;oes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percepc;ao da organizac;ao. 

8.2 Gestao de Processes de Apoio. 

Os processes de apoio na organizac;ao tern suas necessidades 

identificadas, conforme necessidade da assistencia aos processes de 

produc;ao. Os processes de apoio sao aqueles que promovem a 

produc;ao da organizagao, sendo responsaveis pelo produto final. 

Dentre os processes de apoio que auxiliam o processo 

produtivo, estao o comercial, compras e terceiros. 0 comercial e o 

principal processo da organizagao, porem como se refere a produgao 

citar-se-a o seu roteiro exercido, como urn apoio: 

Etapas do processo comercial: cantata do ciiente com a 

organizagao, por meios diferenciados de comunicac;ao; atendimento ao 

cliente, verificando suas necessidades; adequac;ao das necessidades 

ao produto da organizac;ao; esclarecimentos de duvidas ao cliente; 

envio de proposta comercial para avaliac;ao; confirmagao do 

recebimento de proposta; espera planejada de uma resposta; cantata 

posterior com o cliente; negociagoes pendentes com relagao ao prec;o, 

prazo e forma de pagamento; envio do pedido para confirmagao formal 

do cliente, ou recebimento de ordem de compra; confirmagao do projeto 

(viabilidade); consulta de dados cadastrais; preparagao e cadastre de 

pedido; envio a produgao, conforme diagrama 4. 
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Diagrama 4- Processo Comercial 

1- 2- 3- 4- 5-
Contato do Atendimento Esclarecer Envio de Espera na 

cliente ao cliente as duvidas proposta resposta 

6- 7- 8- 9- 10-
Envio do Confirmayao Consulta de Cadastro do Envio a 
pedido do projeto dados pedido produ9ao 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano Ltda - 2004. 

Outre processo de apoio com relac;ao a produc;ao e o processo 

de compra, onde a produc;ao tern seu elo maier, pais quando do 

recebimento do pedido pelo setor comercial e o primeiro setor 

contatado, para prover o material necessaria ao produto. 

0 processo resume-se da seguinte maneira: identificac;ao das 

necessidades; comunicado ao setor de compras; identificac;ao de 

materiais; identificac;ao dos fornecedores possfveis; envio de cotac;oes 

aos fornecedores; aguardo do retorno pelos fornecedores; avaliac;ao 

das cotac;oes; confirmac;ao do pedido ao fornecedor de melhor 

cobertura, nao necessariamente prec;o; aguardo do recebimento do 

material; recebimento de material; conferencia do material; liberac;ao do 

material a produc;ao; inserc;ao do pedido no sistema fim do processo de 

compras. 

0 servic;o de terceiros tambem e considerado na organizac;ao 

como urn processo de apoio, onde sua participac;ao tern fundamental 

importancia no processo. Dentre os servic;os terceirizados destacam-se 

a logfstica e publicidade. Na logfstica o processo compreende as 

seguintes etapas: - logfstica - identificac;ao do local de entrega; 

cotac;ao de frete; solicitac;ao de coleta; expedic;ao da mercadoria; 

acompanhamento da mercadoria atraves de servic;os oferecidos pela 

empresa transportadora; recebimento da mercadoria no cliente, 

conforme diagrama 5. Com relevancia e necessaria citar que a 

organizac;ao nunca teve sua mercadoria devolvida ou recusada par 
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clientes, fruto da compatibilidade do pedido e urn born trabalho na 

logistica. 

Diagrama 5 - Processo Terceirizado- Logistica 

1-
ldentificar 
local de 
entrega 

6-
Recebiment 

o pelo 
cliente 

2-
Cotac;ao de 

frete 

3-
Solicitac;ao 
de coleta 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano Ltda - 2004. 

4-
Expedic;ao 

da 
me rca doria 

5-
Rastreamento 
da mercadoria 

A publicidade terceirizada e de grande valia a organiza~ao, que 

conta com empresas comprometidas em levar o nome e a imagem da 

organiza~ao de maneira clara e real ao cliente alva. 

Essas empresas sao escolhidas conforme seu hist6rico e 

competencia, tendo urn processo descrito da seguinte forma: 

publicidade - identifica~ao da necessidade do mercado, feita pela 

organiza~ao e pela empresa contratada; cria~ao das formas de 

publicidade (propria) que irao compor a campanha; cantata com 

empresas especializadas (trabalha-se com empresas seguras e de 

respaldo no mercado atuante); or~amento da campanha; fechamento do 

contrato; envio de material; analise do resultado no meio de 

comunica~ao; retorno do cliente; renova~ao de contrato, conforme 

diagrama 6. 

Diagrama 6 - Processo Terceirizado - Publicidade 

1- 2- 3- 4- 5-
ldentificar Criac;ao da Orc;amento Fechamento Envio do 

necessidade campanha da do contrato material 
do mercado campanha 

6- 7- 8-
Analise do Retorno do Renovac;ao 
resultado cliente de contrato 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano Ltda - 2004. 
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A escolha e consideragao dos processes de apoio tern sua 

avaliagao da necessidade dos clientes e mercados. lsso verificado 

atraves de pesquisas qualitativas realizadas pela organizagao, ou seja, 

o processo de apoio torna-se importante e consideravel a organizagao, 

a partir do memento em que ele e considerado indispensavel para as 

partes, cliente e empresa. Nos processes citados, a logfstica tern seu 

papel fundamental a partir do memento que o cliente pode contar com o 

seu produto na data certa de maneira segura e eficiente, atraves de 

uma entrega realizada por profissionais da area. lsso acontece da 

mesma forma que o cliente observa a divulgagao da empresa em midia 

especializada e encontra canais de comunicagao com a organizagao, 

atraves de diversos meios. 

Nao ha urn acompanhamento nos processes de gestae nesse 

item e ate mesmo indicador de desempenho, somente destacando-se 

como indicador o retorno de publicidade e satisfagao na entrega do 

produto. 

Nao ha na organizagao uma avaliagao formal da pratica de 

gestae no que diz respeito a gestae de processes de apoio. 

Como nao ha parametres de avaliagao, as inovagoes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percepgao da organizagao. 

8.3 Gestae de Processes Relatives aos Fornecedores. 

Os fornecedores da organizagao sao agrupados com relagao ao 

material fornecido, conforme indicagao no quadro 1, tendo como 

destaque os seguintes grupos: 
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Quadro 1 - Grupos de Fornecedores. 

Motores Ferros 

Chapas Tubas 

Acess6rios Complementares Material de Consume 

Acess6rios Especificos Material para Pintura 

Uniformes Combustiveis e Lubrificantes 

Fonte: Industria Metalurgica Caetano Ltda, 2004. 

A seler;ao e qualidade sao realizadas atraves de criterios 

comparatives, onde sao avaliados requisites como: qualidade do 

material; pontualidade no compromisso da entrega; prer;o; condir;oes de 

entrega; disponibilidade de material e principalmente parceria com a 

organizar;ao. 

Quando ha urn comprometimento com a organizac;ao ele passa 

a ser requisitado com maior freqOencia, e ate mesmo informado da 

satisfac;ao, onde criterios citados anteriormente podem deixar de 

existir, para fortalecer o compromisso da parceria. Atualmente uma 

inovar;ao que vern sendo trabalhada e urn numero reduzido de 

fornecedores ativos, porem qualificados, e outros em "stand-by", para 

uma eventual falha dos principais. A relac;ao com o elenco de 

fornecedores tornou-se a melhor possfvel dentro da organizar;ao, 

fazendo deles, parceiros de neg6cios, onde o reflexo do sucesso da 

organizac;ao esta intimamente ligado ao fornecedor. Sao utilizados os 

meios de comunicar;ao para o contato com o fornecedor, que fica 

sabendo do grau de importancia da sua participar;ao no processo de 

produr;ao. 

0 unico cuidado especial em relar;ao a fornecedores da 

organizac;ao esta no que tange ao fornecimento de motores. lsso 

devido a concentrac;ao estar em apenas dois fornecedores, que detem 
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total participa9ao no processo. lsso exigindo urn controle e urn cuidado 

especial no recebimento programado do material. 

A parceria no fornecimento dos materiais esta intimamente 

ligada ao hist6rico do fornecedor, o qual mostra a organiza9ao o seu 

grau de comprometimento e inova9ao no fornecimento. Trazendo assim 

uma melhor chance de futuras negocia9oes com fornecedores 

atualizados que acompanham a evolu9ao do mercado, ou ainda aqueles 

que antecipam essa evolu9ao. Os padroes de trabalho neste item 

possuem sua avalia9ao focada na qualidade do servi9o do fornecedor, 

bern como o que ele agrega ao produto final da organiza9ao, sendo 

respeitados ar o cumprimento dos requisites citados anteriormente. 

Nao ha na organiza9ao uma avalia9ao formal da pratica de 

gestao no que diz respeito a gestao de processes relatives a 

fornecedores. 

Como nao ha parametres de avalia9ao, as inova9oes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percep9ao da organiza9ao. 

8.4 Gestao Financeira. 

A gestao financeira da organiza9ao e realizada de forma a 

estabelecer urn equilibria nas contas. Como a empresa trabalha, 

normalmente, com vendas a prazo, sempre se procura estabelecer uma 

gestao dos recursos financeiros, prazos junto a fornecedores, encargos 

financeiros, dentre outros fatores, afim de evitar urn custo financeiro 

excessive e tambem procurando nao onerar o custo do equipamento 

para o cliente. 

As disponibilidades de recursos sao administradas sempre 

buscando melhorar as op<;oes para a empresa. Esses recursos sao 

aplicados/reinvestidos na amplia<;ao da fabrica, compra de 

equipamentos, treinamentos, entre outros. Uma parcela dos recursos e 

aplicada em fundos de investimento, buscando uma maior seguran<;a e 
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uma boa rentabilidade para esses recursos, tidos como reservas da 

organiza9ao. 

Quanto a necessidade de capita9ao de recursos, emprestimos, 

capital de giro ou financiamentos, a organiza9ao procura sempre 

trabalhar com recursos subsidiados em bancos do governo federal, 

utilizando-se de programas como Finame, Proger, entre outros 

programas de credito. 

As opera9oes da organiza9ao sao geralmente financiadas com 

recursos pr6prios, sempre trabalhando com a analise da melhor op9ao 

e do melhor custo financeiro, seja utilizando recursos pr6prios ou 

utilizando-se de recursos subsidiados por institui9oes financeiras. 

A maneira de operar no mercado e feita com uma margem de 

seguran9a determinada pela propria organiza9ao, atrelando a qualidade 

e a seriedade da empresa a sua maneira de gerir os neg6cios, 

provocando uma saude financeira para organiza9ao. Os pagamentos a 

fornecedores e o sistema de cobran9a aos clientes sao bern 

estruturados e diretos, promovendo urn baixissimo indica de 

inadimplencia dos clientes e pagamentos pontuais a fornecedores e 

colaboradores. 

Tendo margens de trabalho com seguran9a e propriedade para 

tal, a organiza9ao tern seu planejamento financeiro voltado puro e 

simplesmente para seu ao resultado futuro, fazendo do seu hist6rico 

urn trunfo de sobrevivencia no mercado agressivo. A avalia9ao 

constante do risco financeiro, este derivado de muta9oes 

mercadol6gicas, traz a organiza9ao uma tranqOilidade de trabalho em 

que o seu produto e modo de opera9ao nao se alteram devido a sua 

integridade. 

Os recursos financeiros tern sua capta9ao totalmente voltada a 

comercializa9ao de seus produtos de maneira prudente e eficaz, 

trazendo a organiza9ao a certeza de que seu melhor investimento esta 

no seu cliente, no seu colaborador, em seus parceiros fornecedores, 
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fazendo dela, uma rica fonte de viabilizac;ao de seus recursos, sem a 

dependencia de terceiros para a continuidade dos neg6cios. 

Os padroes de trabalho sao avaliados conforme a saude 

financeira da empresa, em que indicadores como faturamento Iuera, 

despesas, inadimplencia e outros, darao os parametres de atuac;ao da 

organizac;ao no mercado futuro. 

Nao ha na organizac;ao uma avaliac;ao formal da pratica de 

gestao no que diz respeito a gestao financeira. 

Como nao ha parametres de avaliac;ao, as inovac;oes sao feitas 

conforme as necessidades do mercado e a percepc;ao da organizac;ao. 
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9. Conclusao 

Vista que as criterios aqui apresentados tornam-se atraentes e 

compensadores, prova-se que a moderniza~ao e reestrutura~ao de uma 

organiza~ao, atuante em qualquer segmento no mercado, e de grande 

importancia. 

Com o mercado competitive e a cada dia mais exigente, tem-se 

que obter uma excelencia nos produtos e servi~os prestados pela 

organiza~ao, pais atraves desse empenho o mercado consumidor tera 

como ponto de partida para seus neg6cios as empresas melhores 

estruturadas e que tenham o melhor desempenho para o atendimento. 

A cada dia fica mais evidente a importancia dos 

empreendedores dentro das organiza~oes au para forma~ao delas, pais 

atraves de atitudes e urn born perfil, o exito empresarial vira florescer 

muito rapido, acompanhando a evolu~ao mundial. 

Portanto, seguindo as etapas de urn processo empreendedor e 

procurando alternativas par caminhos ainda nao explorados, 

certamente o sucesso sera alcan~ado rapidamente. 
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Anexo 02 

S.A.C~ ~1MB: 
(41) :6754l096 . 

E-inaiL imb~•ra.s:ii@Dnh ~•rru~a~m.• :r 

Ose qui pam e.ntos I Mia sae n1de fabrica revisado s e prontos par a operar. 
A JMB recomenda os segtiintes cuidadoslritanuten~oes para a ,:::onseva~ao . deste 
equi.pamento: 

TRANSPORTE -

Par~ transportar, n1ovimentar os equipamentos .IMB.com caminhoes Munck; guindastes ou 
outras: maquinas deritto dp tanteiro: de obras, Ou ·em distancias maiofes> recol.m toda a 
suspeuao debiandoaspneus~livl'hlf. 

1.-J:MJ?,Ji.ZA .I;lU U.BJEl&A .ta,g 

Cts equipam~ntoslMB de·vem serlimposao final de cadaturno de trabalhci, como usp-de agua 
co ri'ei1te.,, para a renio.~a6 de :exce.ssos de concreto. Ap6s a lavagern dos equip-amentos 1MB , 
r_ecorherida~se que sejafe,~a a pt:.lveri:tat;ao tom oleo emtodo o equipan1e~to, para manter 
hmp-o ,ev. itand·o acumulo de concreto eferrLjgemn a chap a. · 

Sisten1a de trans miss io (cotr~r1te): Para uma vida util maior do sist~ma verifique a tensio da 
con;ente.de acor~o _ c·orrro desgaste. Atensao · ~~ve serregulada entre 05e 'lOmm _ d~Jolga. 
Adiciortar.todo ci .frnarde tlmHf; oleo SAE 1·40 sobr~· .a corrente de transrnissaCi mantendo .. a sempr e hJ~rific ada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ODS:· a nao c.iimprirnento destas recomenda~oes, pode caracterizarmau uso . etalta de 
n1~·nuten~ao impficando. na:perda da gara ntia, cpnfo rme consta no certificado ... 

E lLtR OS 
IMBttio compact 

Fi ltro .t.anque co mbustl vel: U mp.ar a ta da 300 ho ras; 
Capo do·filtto de·gasOIIna~Limpar acads10!J h6.ras. 
Fiitr<l de e~r: Ump·a r a cia d a Btfh o ras. ·. . . . . . . . 

Tr~:~ear a cad·a 300 ·Juuas. 
Trocaracada5oohciriis. 

Cap:aci dade dot a, qtJe: 6 ,o:liir os d.e gas olin a. 
Consumo n-1ediodeoombu5tiVel:_1.91itros/ho.ra. 

IM.E:J7'00 Cof11pact 

MOTOR:H ONDAGX-~390 13;5. t:V . . .. . . 
Flltro:tanque c::Ombu$ti'Viel:: Um(lar a o~da 300 l'loras: 
C.opo dofiltro Cl~gasO.Iiria : Limpara eacla mohotas . 
!=iltrodeiir: Unipar acadaoO horas. 
. . . . . . . trocar atrada300 horas: 

trocar a·cai:fil500 h l'iiras . 
capaeidadei!ota.tque: e.51itr·a!i de gas~lina . 
Consumo mediCi decombustlve: '1.91itroslhora. 

1MB 900-G Master 

Fittro de 6Jeotubrificcnt:e: Umpat acada25h(!Hi:S. · 
·. Filtrl:t~de olecl'dlesiei: Tro_car a eada&:i nor as ; 

Filtro de J!!r: Umpar a c.ada 50 hotas. 

Capitcidadedotanque: 1l.Biitro$ df:\ ore·oaiesel. 
. Consi.• mo medlo de eo mbu~f'Y~I: 2.41itroslh or a. 

.IMS.- 900-G . Master 

MOtOR:AGRALE M93- iD 14CV . . . . 
Fi_ltrode61e() tubrific31te:Umpar a cada25. hotas. 

· Firtro de oleo d i.esel: i"r o i::ar a r:iada ro h llr as·.· 

Filtto de .Ar: Lim par a cad a 00 hura~, 

Capadcla:iledot~qu_e: 11.s l~ros ali! 61eo dleseL 
Consum6 rnedit~decombustl"~l: 2;41itroslhora. 

. . • Leiaat~:!nh:unail:eo ma1ua deif"istruy5e!Sdo mmor, . .. 
· Cat~d.e r:ettt.a~o: Lubrifiear tomgraxa sii'lteticiifv1PRIEP-2 (para alta ten,perirtura). 

. . . . . ·.· .Atticion<ir01kg de graxaapos as prirnelras 100 horas. . . . . . . . 
Gr:ilXeiras (12pontos): LJJbrificar com gra~a a ca~a· 20 ho.ras . • 
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Anexo 03 

Co. ··n·· t ·a· ··c· ·t· .. ·u·· ·s· · ~ . . · .... ·. ·. · . . _: . ·. ·. . :· 

Phone: 55: 4 t- 67~ ·. 6096 
.~mail:inlJJ~:b~imh;.J.rasiLcomJ)t 

PR Eireni'~iE: r..;t~;lhtT ett~H cE .· · 

.All the I ~JiB equip ill ent teavet: the fadCrj eh eeli.ed M d react/ fa c.pe raticfl. 
i MB rec emet1di<: arid augge~ thil! tcllo.n,lng hi~tlling due ~ith the equi pff1 ern.: 

•ufi tt1e :tir~~ off 1h e gound to trsn sJ»rf or rnO\!I! the e tf.iipment using the~ true !>'a J;~Vith lifter:;:· or other kind d 
m ad1in~ tti:'! t1'J&.1"ethe e quiprnent in side the con~ru ~~on site ~. even iilfurth er iB'A~~.· 2ite:3. 

Ail iii e lfu1B ~ qj ipment must be ~ieaned at iii e end d e\lery work 2h ilt using water to Ternove 11-i e coo crete 
that ·was leffon ifTiieri ~~e:recotliendthe u3!!!e;.tanJ kind of oili3pr·eadout all ojeJ .the machine~ in elder to · 

. . . . . . avoid building U.) COf"lt're~ .ci film on tie equit':iMe i'it. . . . . . . . 

Tran~mi~~iorr~~~~m i;ehrui,): In ade.rto tnsir:eihe ~quipmernlast longer,· chedr if1he ehain i~wearing tA.it 
• . dJe thetime . dutiit:a'lion~The adjustd 'lhe.chain rii(rm be betmeen5 ·and' iOrnm. . 

AftE!Jthe end d a;'E!ry work sniff ~E140 oil mumJ:E used on the fransmi2~iek1ehwriin . Cider to keep '!he .. 
. chain flibTicid:ed. · 

. . 

.. iheiiladequaJ:e L12E! a' miSU:lage dihe-equipmerit 32WE:!Jl as the Jack of proper mSintenaneeaecading·to 
. the specificatiooii ~0'\i~ .• w ill implicate irithe guarantee terniiriaiiGt!. 

. FleaJ.j em efa.JJ~dtui engine msnua[ . . . . 
Gear Bcr•c Lu bi cid:e \rliffii Sintetic MPRIEfi. 2 (·for high 1e inperatu re), add 1•i:g . tf cih:ifter itt~ first hundred . · . . . ~ri ,• . ... · .. . . · . . 

P6in'l2 l)flubrificatiori: 12panm . Lubricate ever:t· ~ tioua 

5.:1:AGJtL5 

1MB. OOQ .. G CT 

our. Iter: Clebn to each 25 hoo~. -~ . 
. F uelfllter:. Ch~u1ge to eachSOO hours. 

Air filter:· Clean to each SO ho.:ms> Change to ea6h SOJ hooro. 
· .· · · · ·capin1tY.ofthetalk 1 1;8 l~ers. dieseL · · · 

Average fuel: 2A litersll1 an: 
Oil: Change to eacn·150 hour~ 

Oil'espeafici\fion.: APr CF CEiAPiCD SF-SAE 30 
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Anexo 04 

(j) lnt~run~f:tcJ J'!.OV'tiCWll 
tati*5•Gdl! e dofeitos. 
oi tq1ll,.menros ~icr 

·deveM par.~~; M1itil.-jt,lo 
PV~t nifixi:n;a 1.-ttnfialilrid&tte. · . 
e dispo!\i~iHdade. • A · nuauten~-10 
devc tc r :aulil,flda. 

- -~'-.: ..• . __ -_· _ __ ,-:·: · · ... r · 
·-- --. . . ·. . . . : _....,.;J-.,_..--J 

' : ; .. 

'\ . 

®-:·~~~ - M 
~J' af~rl~ . ..pe,iodi~::aLuent :: . 

B~~ ite.,JSJ.~ ""~ · ~r 
~~t144~; _· 

() Q, prott\J(o <kve 
· •wndt t ~: 

t,~dri~ar~ ·~t~- .. 
·4i ro ih im.a": ~c.\ll'filliU«!I!d'cf 
eeurtomiea~~ vif.-tC . 

. ~!n~s~i:~7;~:;~ ·n~~ 

~- 0 'fhr~~l1- , ~:talb® do 
pi~~ f~~a . ft,qldtu~i~~ tal 
p~r• · ~", tir~~,~ -~- «lualidatb.,, · 

(~) A!· ~~,Oil~ ttevcui 
- elll!-t - lrei~.ti$ c ' 

® . ~~~di~~ -

~~~j~;:,l i.t~ C.J4cll~fa do\'~ · 
: ~err liUOitadll. "' ... 
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Anexo 05 

Relacionamento com Fornecedores 


