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RESUMO

O crescente dinamismo no ambiente competitivo está relacionado às novas fontes
de informação, novas tecnologias em equipamentos e gestão, novos competidores e ciclos
de vidas mais curtos dos produtos. A conjuntura atual tem destacado o papel do
conhecimento

organizacional

em

empresas

industriais.

Esta

pesquisa

analisa

empiricamente as inter-relações existentes entre os principais aspectos que compõem o
processo de formulação de estratégias da produção sob a ótica do conhecimento
organizacional.
Durante seu desenvolvimento seguiu-se uma orientação quantitativa, coletando-se
dados de 78 empresas localizadas no Rio Grande do Sul dos setores de alimentos, eletroeletrônicos, equipamentos de transporte e metal-mecânica.
Os resultados sugerem prováveis corre lações entre conhecimento organizacional
da produção, fontes de infonnação utilizadas, interfuncionalidade e as competências
internas existentes dentro de um processo dinâmico de forn1ulação de estratégias de
produção.
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ABSTRACT
The increasing dynamism in competitive environments ts related to new
information sources, new technologies in hardware and management, new competitors
and shorter life cycles of products. This juncture has stressed the importance of
organizational knowledge in manufacturing companies. This study analyzes empiricaly
the inter-relations between the main aspects related to a knowledge-based process of
manufacturing strategy formulation .
We followed a quantitative approach . The sample is composed by 78 companies
located in the State of Rio Grande do Sul , Brazil , in the food , electronics, transport, and
machines industries.
The results suggested positive correlations among manufacturing organizational
knowledge, information sources, cross-functionality and internai competencies in a
dynamic process of manufacturing strategy formulation.
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L INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a área de manufatura tem recebido crescente atenção tanto na
pesquisa como na prática em Administração. As razões para este fato estão relacionadas
com as novas regras internacionais de competição. Com a crescente integração dos
mercados mundiais, novos competidores têm afetado o cenário competitivo existente.
O Brasil , assim como outros países, está sendo exposto a este novo ambiente
competitivo. Com a sua crescente abertura econômica, junto com o

plano de

estabilização da economia, diferentes segmentos industriais do Brasil estão se ajustando a
este novo ambiente competitivo interno e externo.
Considerando-se que este contexto possui crescente dinâmica ambiental , o papel
da manufatura tem sido destacado como decisivo para a adaptação dos recursos
competitivos das empresas industriais ás mudanças constantes. Diferentes autores da área
de estratégia de produção têm abordado esta questão nos últimos anos, como
Wheelwright ( 1984 ), Hayes, Clark e Wheelwright ( 1988), Giffi, Roth e Seal ( 1990), e
Hill (1995), entre outros.
Entretanto, mesmo com os avanços obtidos até agora na pesquisa em estratégia de
produção, algumas lacunas ainda são identificadas, principalmente se é feita uma
comparação com a pesquisa em estratégia corporativa ou de negócios. O estudo do
processo de formulação é um destes assuntos que ainda carece de avanços (Adam e
Swamidass, 1992; Leong et al. , 1990).
Ao estudar-se o processo de formulação de estratégias de produção, lança-se mão
de aspectos considerados aqui relevantes no ambiente competitivo atual. O conhecimento
organizacional é um dos pilares deste trabalho. Além disso, há a preocupação de integrá-

lo com outros assuntos que têm sido recorrentes dentro de diferentes trabalhos em
estratégia de produção. Dentre estes assuntos, pode-se destacar o papel das competências
internas da empresa e de políticas internas, como a interfuncionalidade.
Com base nestes referenciais teóricos, analisa-se a formulação de estratégias de
produção como um processo decisório baseado no conhecimento organizacional. Isto
compreende a análise das informações utilizadas, do modo como o processo em si é
conduzido, do ambiente competitivo que a empresa está inserida, e dos resultados
obtidos.
Deste modo, pode-se considerar os objetivos desta pesquisa da seguinte fonna:
- Objetivo Principal

Propor e testar um modelo teórico para o processo de formulação de estratégias de
produção baseado no conhecimento organizacional.

-Objetivos Secundários

Analisar como outros fatores relacionados com o conhecimento organizacional e sua
criação estão relacionados entre si durante o processo de formulação de estratégias de
produção. Entre estes pode-se citar a orientação interfuncional da área de produção,
as fontes de informação e as competências internas existentes.
Analisar como as características das informações utilizadas - principal insumo do
conhecimento organizacional - influenciam o processo de formulação de estratégias
de produção.
Analisar como o dinamismo do ambiente competitivo influencia o processo de
formulação de estratégias de produção, considerando o conhecimento organizacional
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e os fatores a ele re lacionados, tais como infonnações, interfuncionalidade e
competências internas.
A principal justificativa para o desenvolvimento deste estudo dentro do enfoque
seguido é a busca de melhor compreensão dos processos decisórios (como o processo
estratégico) dentro de amabientes competitivos de crescente dinamismo e, portanto,
menor previsibilidade. Assim , as propostas existentes desde Skinner ( 1969) até os
mode los atuais normativos (como Fine e Hax, 1985 ou Schoereder e Lahr, 1992) já não
fornecem as respostas necessárias aos questionamentos já existentes na área de estratégia
de negócios, como a possível inefetividade de planos estratégicos burocráticos e pouco
flexíveis .
A metodologia de pesquisa utilizada foi do tipo survey, sendo a amostra composta
de empresas de mais de 100 funcionários dos setores de alimentos, eletro-eletrônicos,
equipamentos de transporte, metal-mecânico localizadas no estado do Rio Grande do Sul.
Seguiu-se esta orientação, porque tais setores permitiram a avaliação dos construtos e
modelos teóricos utilizados sob condições diferenciadas de dinamismo ambiental.
A análise dos dados foi realizada através dos programas estatísticos SAS e Amos.
No primeiro caso, foram realizadas as análises fatoriais confirmatórias para os construtos
utilizados. Além disso, foram realizadas as regressões múltiplas e as análises de variância
incluídas nos capítulos práticos. O programa Amos, por sua vez, foi utilizado no método
de path analysis para avaliação do modelo teórico proposto.
Algumas das justificativas para o direcionamento metodológico que esta pesquisa
seguiu são as seguintes:
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busca de evidências empíricas em assuntos dentro da área de estratégia de
produção, que na sua maioria ainda carecem de tal orientação de pesquisa;
integração de aspectos já estudados em estratégia de produção e outras áreas
de pesquisa, e;
tentativa de novos enfoques teóricos para o tratamento do processo de
formulação de estratégias de produção.
A apresentação deste trabalho seguirá a seqüência ora descrita. Nos capítulos 2 a
6 são apresentados os referenciais teóricos básicos relacionados à temática pesquisada. O
capítulo 2 faz uma revisão teórica sobre o tema de estratégia, enfatizando em especial os
principais aspectos relativos à evolução dessa área de pesquisa, como planejamento
estratégico, visão incrementai, determinismo ambiental e visão baseada em recursos,
entre outros assuntos. O capítulo 3 seguinte analisa como estes mesmos referenciais
podem ser considerados dentro da área de estratégia de produção. O capítulo 4, por sua
vez, destaca o papel das capacitações no processo estratégico da área de produção.
Finalmente, os capítulos 5 e 6 ligam os assuntos tratados nos capítulos anteriores com o
tema conhecimento organizacional. O capítulo 5 apresenta os conceitos centrais desta
área de pesquisa, enquanto que o capítulo 6 trata especificamente do processo de
formulação estratégica segundo uma ótica de processo decisório em que o conhecimento
assume papel central.
No capítulo 7 é apresentado o modelo teórico proposto para a pesquisa em que o
conhecimento organizacional está inserido de forma decisiva no processo de formulação
de estratégias de produção. Além disso, outros construtos relacionados com o tema são
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discutidos dentro do modelo apresentado. Entre eles, pode-se citar: fontes de infonnação
utilizadas, interfuncionalidade e capacidade de resposta das competências internas.
No capítulo 8 são apresentados os detalhes da metodologia de pesquisa e da
amostra utilizada. Os capítulos 9, 1O e 11 apresentam os resultados empíricos
relacionados ao modelo de formulação de estratégias de produção, tendo como base o
conhecimento organizacional. Estes capítulos são apresentados de forma quase que
independente entre si, embora sem perder a unidade frente ao tema estudado. Desta
fonna , há em cada um uma breve retomada dos principais referenciais teóricos que
embasaram as análises dos dados apresentadas. Em alguns momentos esta orientação
pode levar, previsivelmente, a uma certa repetição de conceitos

inicialmente

apresentados.
O capítulo 9 apresenta o teste estatístico dos conceitos trabalhados e do modelo
teórico proposto para formulação de estratégias de produção sob o enfoque de
conhecimento organizacional. No capítulo seguinte (capítulo 1O) discute-se o papel das
infonnações dentro. do processo de formulação de estratégias de produção. E o capítulo
11 estuda a possível influência entre dinamismo do ambiente competitivo e os aspectoschave do processo de formulação de estratégias de produção dentro dos diferentes setores
industriais analisados.
Finalmente, o capítulo

12 apresenta as considerações finais, destacando

conclusões e indicações para futuras pesquisas.
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2. FORMULAÇ.t\0 ESTRATÉGICA E O DINAMISMO DOS AMBIENTES
COMPETITIVOS
2.1 Formulação estratégica e dinamismo

Mudanças tecnológicas têm sido uma das pnnctpms características nas últimas
décadas. Bettis e Hitt ( 1995) consideram que " ... novas tecnologias estão aumentando a
customização em massa e alterando a variedade de produtos" (p. 7). Cespedes (1994)
acrescenta que o novo ambiente competitivo está levando as empresas de manufatura a
fornecer mais serviços requeridos como básicos pelo mercado. Acresentando a estas
novas exigências, as empresas estariam buscando então novas fontes de informação. Para
o autor estas mudanças incluem " ... o que muitas empresas vendem (o tipo de produto
oferecido), para quem estes produtos são vendidos (fragmentação dos mercados), como
os produtos são vendidos (necessidades da rede de distribuição), e em que estágio do
ciclo de vida dos produtos estes estão sendo

vendidos~

(p. 46).

O acirramento da competição levou à identificação da existência presente do que
alguns autores denominam de hipercompetitividade (Grant, l996a, Marchand, 1996 e
Thomas III , 1996). Para Marchand ( 1996), em um ambiente competitivo tradicional ou
' moderado" as empresas competiam mantendo objetivos próximos, embora muitas vezes
sem entrar em disputas diretas, permitindo que muitas vezes as líderes de mercado se
mantivessem com poucas ameaças por relativamente longos espaços de tempo.
Atualmente, em ambientes hipercompetitivos as empresas estão constantemente tentando
romper as vantagens competitivas dos líderes de mercado através da criação de novas
formas de comQetir. Neste novo contexto, Marchand ( 1996) considera que os prazos de
efetivação de projetos caem de patamares de 4-5 anos para prazos curtos de até 1 ano.
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Assim, pode-se considerar que o novo cenário competitivo está sendo caracterizado
por um crescente dinamismo, com novas tecnologias, novos produtos e novos
competidores no mercado (Bettis e Hitt, 1995). Neste contexto, a área de produção tem
desempenhado um papel central. De acordo com Giffi , Roth e Seal ( 1990) estas
mudanças não estão restritas às fronteiras nacionais, mas alcançaram um contexto global.
Este fato levaria as empresas a buscar a substituição de métodos, sistemas e culturas hoje
obsoletos por novos arranjos competitivos que se baseiam em tecnologia e em ativos
humanos .

2.2 Evolução teórica em estratégias organizacionais e sua relação com estratégia de
produção

Dentro desta conjuntura, a pesquisa em estratégia de produção também deverá se
ajustar a este cenário competitivo atual. Sabe-se que inicialmente a pesquisa em
estratégia de produção foi influenciada pelos autores clássicos de estratégia corporativa e
de negócios . Na década de 50 apareceram alguns dos primeiros trabalhos que
futuramente forneceram importantes referenciais para a área de estratégia de produção.
Andrews ( 1971) destacou a necessidade de se considerar o ambiente como incerto, a fim
de que o gerenciamento da empresa pudesse se adaptar continuamente. Surgia deste
modo, alguns dos conceitos chave da área de estratégia corporativa, como ameaças e
oportunidades do ambiente combinadas com forças e fraquezas da organização. Teve-se
assim durante a década de 60 as premissas básicas para o entendimento do que é
formulação de estratégias.
Fazendo uma clara distinção entre o processo de formulação e implementação,
Andrews considerava que a estratégia deveria ser planejada e conscientemente
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formulada. Para o autor, " ... as pnncipais sub-atividades da formulação estratégica
incluem identificar oportunidades e ameaças no ambiente da empresa e relacionar
estimativas e riscos com as alternativas disponíveis. Antes de uma escolha ser feita, as
forças e fraquezas deveriam ser analisadas de forma conjunta com os recursos
disponíveis" (p. 44). Deste modo, Andrews interpretou o processo estratégico como
racional e conduzido conscientemente. Fez também as primeiras considerações quanto à
adequação estratégica- ou strategic fit, ao destacar que a análise do ambiente e a análise
interna deveriam buscar um ponto de equilíbrio ótimo. Os aspectos envolvidos na
formulação descritos por Andrews eram:
a. Identificação de oportunidades e riscos.
b. Determinação dos recursos materiais, técnicos, financeiros e gerenciais da
empresa.
c. Valores pessoais e aspirações da alta gerência.
d. Reconhecimento de responsabilidades não econômicas para a sociedade.
Ansoff levaria adiante esta proposta e formalizaria o processo de formulação
estratégica (Mintzberg, 1990). Através dos planos realizados, a empresa detalharia o
ambiente competitivo em que está inserida e identificaria os meios para atingir uma
vantagem competitiva.
Por fim , Ansoff ofereceu os referenciais básicos que seriam explorados na área de
operações futuramente, através do que denominou escolhas complementares (Rumelt et
ai., 1994):
a. escopo de produto-mercado;
b. perspectiva de crescimento;
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c. vantagem competitiva buscada;
d. sinergia interna gerada pela combinação entre capacitações (''capabilities" ) ou
competências; e
e. deci são de faze r ou comprar.
Esta seqüência está na base do trabalho pioneiro de Skinner ( 1969), que lançou as
premi ssas da área de estratégia de produção. Neste trabalho Skinner contestava o
paradi gma do modelo da produção em massa nos seguintes aspectos, de aco rdo com
Hayes e Pisano ( 1994, p. 79):
"as empresas possuem fo rças e fraquezas e podem se di fere nci ar de seus
competidores de fo rmas diferentes;
similarm ente, diferentes sistemas de produção, compostos por áreas chave de
deci são, possuem diferentes caracterí sticas operacionais, e portanto, a adoção
de padrões operacionais diferenci ados é mais adequado que adotar um padrão
único de sistema de produção;
a "tarefa" da empresa é configurar o sistema de produção através de uma série
de escolhas interre lacionadas e internamente consistentes, refl etindo assim as
prioridades e trade-o.ffs implícitos em sua situação e estratégia competitiva."

.~

Planejamento estratégico tradicional e a abordagem incrementai na formulação
de estratégias
A evolução da pesquisa na área de estratégia empresarial levou a diferentes linhas

de pensamento, o que tem feito surgir debates entre autores com diferentes enfoques.
Entre estes debates pode-se citar o que diz respeito ao processo ser formalizado ou
intuitivo (ou incrementai).

9

O planejamento estratégic'o formal teve seu desenvolvimento a partir dos clássicos
trabalhos de Andrews, Chandler e Ansoff, entre outros (Rumelt et ai. , 1994). Esta
abordagem preconiza a utilização de planos escritos de longo e médio prazos e seus
desdobramentos nas diferentes funções da organização.
Os autores que criticam o planejamento estratégico formal chamam-no de
burocrático e rígido. Além disso, consideram que o mesmo tem sido mais usado como um
instru ento de controle dentro das organizações (Mintzberg, 1987 e 1994; Quinn, 1980).
Estes autores enfatizam que o que ocorre na prática tem pouca relação com o que foi
planejado previamente. Mintzberg usa para tanto os termos estratégia realizada (a que
efetivamente foi posta em prática), estratégia emergente (decorrente das adaptações ao
ambiente) e estratégia deliberada (a que tinha sido previamente planejada). Portanto, a
estratégia realizada seria uma soma das duas últimas.
De acordo com Hardy ( 1994), nesta abordagem raramente o comprometimento é
considerado para que a estratégia seja implementada amplamente dentro da empresa,
havendo portanto uma exclusão dos aspectos políticos envolvidos no processo. Este
ponto se refere a uma das críticas usuais ao processo de formulação formal. Para
Mi ntzberg ( 1994 ), a ocorrência de um " pensamento estratégico" seria importante para o
desenvolvimento do processo de formulação estratégica de forma mais integrada e com
apoio da intuição e da criatividade.
Algumas referências em revistas gerenciais têm defendido este enfoque. Hamel
(revista Fortune, 27 de maio de 1997), dentro de uma abordagem kuhnniana, argumenta
que: "Nós atingimos o fim do incrementalismo na questão de criar novas riquezas (p.
73)." Segundo o autor, o novo ambiente competitivo é caracterizado por estratégias não

.t t
10

lineares e inovadoras vindas de novos competidores que estariam criando novos produtos
e serviços, e até mesmo novos mercados.
Sem ler ( 1994 ), dentro de uma abordagem prática, sustenta que " ... pensar no
futuro é um exercício útil e necessário, mas traduzi-lo em um Planejamento Estratégico é
mais do que inútil" (p. 74). Para Semler, o planejamento estratégico tradicional
(fonnalizado) seria uma ameaça à sobrevivência da empresa, pois a gerência perderia a
necessária adaptabilidade às contigências enfrentadas.
Da mesma forma, Collins e Montgomery (1995) dizem que "os gerentes
presentemente têm reclamado que o planejamento estratégico fonnal é muito lento e
muito estático", tendo em vista que "os mercados se modificam cada vez

ma1s

rapidamente".
Dentro da área de estratégia de produção o planejamento estratégico formal é
defendido desde Skinner ( 1969) até presentemente por autores como Adam e Swamidass
( 1992) e Slack ( 1993). Bamey ( 1991) argumenta que o planejamento estratégico formal
por si próprio não é provável de construir uma vantagem competitiva sustentada. Porém,
salienta que isto não significa que o mesmo não seja capaz de levar a empresa a
reconhecer e explorar seus recursos, e que alguns desses recursos possam ser fontes de
sua vantagem competitiva.
Por outro lado, quando aborda o processo de formulação informal , Bamey (1991)
considera que este pode vir a ser um recurso competitivo da empresa. Ele complementa
que mesmo que alguns estudos empíricos indiquem que algumas empresas não são
capazes de identificar este processo como um recurso, aquelas que assim o fazem podem
encontrar neste um recurso estratégico "raro".
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Pode-se considerar que não existe qualquer consenso sobre o real papel do
planejamento estratégico tradicional e o processo incrementai, e a possibilidade de
complementaridade entre tais propostas. O grande aspecto que haveria em comum com
ambas as propostas poderia ser que as duas se fundamentam em um processo interno de
comunicação. Mintzberg (1994) salienta tal fato quando defende o processo incrementai.
Da mesma fonna, Watterman ( 1990) mostra que esta era a percepção dos diretores da
TBM quando se referiam ao seu processo formal de formulação estratégica. Assim , ambos
levariam a um alinhamento das ações da empresa. Para Venkatraman ( 1990), estratégia
pode ser também uma definição para alinhamento.

2.4 Determinismo ambiental e proatividade

Uma outra questão importante refere-se ao determinismo do ambiente na escolha
estratégica. Hardy (1994) salienta que a nova competição mundial contestou o modelo de
Porter ( 1980) de estratégias genéricas de custos e diferenciação quando emergiram novas
situações tais como: alianças ao invés de fusões e aquisições ; descentralização ao invés
de centralização · flexibilização ao invés ·de produção em massa; qualidade, foco no
cliente e preços baixos ao mesmo tempo,

ao invés de liderança em custos ou

diferenciação.
Assim, o atual ambiente competitivo tem levado os pesquisadores a especular
uma posição mais proativa na definição das estratégias, sendo a empresa até mesmo
capaz de influenciar a mudança nas regras do ambiente em que está competindo. Na área
de estratégia de produção o trabalho de Wheelwright e Hayes (1985) foi um dos pioneiros
a abordar esta questão de escolha estratégica, ao defender a importância da proatividade
da área de produção para a competitividade da empresa.
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Próximo a esta proposta também emergiram conceitos como o de flexibilidade
estratégica (strat egic stretch ). Assim , será necessário desenvolver uma série de recursos e
capacitações que trate da competição no futuro e da exploração de futuras oportunidades,
sendo opções mais flexíveis na busca de competitividade, como por exemplo as alianças
estratégicas (Hamel e Prahalad, 1993).
Nesta discussão sobre determinismo do ambiente e escolha estratégica, esta
última está mais adequada à visão proativa da formulação de estratégias, enquanto a
primeira se aproxima mais do modelo de posicionamento estratégico de Porter (1980).
Presentemente, Porter ( 1996) sugere que uma teoria dinâmica sobre estratégia está
surgindo complementannente ao seu modelo inicial de posicionamento estratégico, a qual
"... é início de uma mais sofisticada maneira de compreender como o ambiente influencia
as escolhas e os resultados da empresa, e de como o processo de escolha, as habilidades e
.,

a acumulação de trunfos suportam a vantagem competitiva" (p. 460).
Esta colocação de Porter é semelhante ao que Hrebiniak e Joyce (1989)
sugeriram, quando colocam que a escolha estratégica e determinismo não são conceitos
excludentes entre si mas complementares e que a empresa busca um equilíbrio dinâmico
entre os dois aspectos.

2.5 A visão baseada em recursos (resource-based view)

Próxima à corrente de escolha estratégica, a visão baseaqa em recursos (resource-

based view) incorpora de modo mais clàro a questão da utilização dos recursos da
empresa como um diferencial para seu desempenho.
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Deste modo, mesmo que se enfatize a importância do planejamento estratégico
tradicional ou do processo incrementai , um ponto comum em diferentes trabalhos sobre
estratégia corporativa ou de produção é a heterogeneidade entre as empresas. Andrews
( 1971 ) partia deste pressuposto em toda a construção de sua proposta de formulação de
estratégias. Da mesma fonna, Skinner ( 1969) contestava uma proposta única de "melhor
forma" implícita na indústria norte-americana desde Taylor.
Hayes e Pisano ( 1996) citam o caso de companhias aéreas que com recursos
semelhantes atingem resultados notadamente díspares. Assim, é necessário compreenderse

como os recursos estão relacionados às estratégias adotadas e como então se

combinariam de modo a diferenciar uma eJI!Qresa da outra.
Schumpeter na década de 30 foi o pioneiro com a teoria da firma a mostrar que
as empresas são diferentes entre si (Bamey, 1991). Na base desta diferenciação estão os
recursos. Wemerfelt ( 1984) define recursos como " algo que pode ser pensado como uma
força ou fraqueza de determinada empresa." E complementa que "mais formalmente, os
recursos de uma empresa em um dado momento podem ser definidos como aqueles
ativos (tangíveis e intangíveis) que são mantidos semipennanentemente pela empresa" (p.
172).

Barney (1991) considera que os recursos de uma empresa podem ser subdivididos
em três grupos: recursos físicos, recursos humanos e recursos organizacionais. Os
recursos físicos são compostos por tecnologia, plantas industriais e equipamentos,
localização geográfica e acesso às matérias-primas. Os recursos humanos relacionam-se
com treinamento, experiência, capacidade de julgamento, inteligência, relações existentes
e criatividade dos indivíduos que trabalham na empresa. Por fim, os recursos
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organizacionais abrangem todos os aspectos ligados às estruturas formal e informal,
estruturas de controle e de coordenação, e relações entre a empresa e o ambiente externo.
Entretanto, como a autora salienta, nem todos estes recursos possuem a mesma relevância
para a competitividade da empresa. Alguns destes terão maior importância para o
aumento da eficiência e da eficácia das ações da empresa conforme as contigências.
Wemerfelt (1984) sustenta que as empresas buscam criar uma situação em que os
seus recursos sejam direta e indiretamente difíceis de serem alcançados. Estes recursos
podem ser capacidade de produção, lealdade dos clientes, experiência na produção e
domínio

tecnológico.

Considerando-se

que

alguns

recursos

não

podem

ser

comercializados, estes podem ser considerados imperfeitamente móveis (Peteraf,
1993). Tal aspecto pode ser uma das fontes da distinção entre as empresas. " A visão
baseada em recursos vê as empresas como conjuntos muito distintos entre si de ativos e
capacitações" (Collins and Montgomery, 1995, p. 118).
Por fim , pode-se considerar que os recursos estão na base das capacitações
(Wemefelt, 1995). Considera-se estas como a adequação dos recursos da empresa às
necessidades do mercado.

~

2.6 Competitividade e a visão baseada em recursos
Para Simon (1996), competitividade é obtida quando a empresa tem um
desempenho relativo superior aos seus competidores. Dentro deste enfoque, é
conveniente também

utilizar-se a noção de vantagem competitiva. Como vantagem

competitiva entende-se "quando é implementado estrategicamente algo valorizado pelos
clientes e que não pode se implementado simultaneamente pelos competidores correntes
e potenciais" (Bamey, 1991 , p. 102).

Porter (1989) argumentava que a vantagem
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competitiva sustentável ocorre mesmo que as empresas possuam pontos fortes e fracos
desde que esta saiba avaliar o impacto de cada um destes pontos sobre a sua forma de
competir.
Uma vantagem competitiva

é sustentada quando continua a existir após os

esforços de alcançá-la tenham cessados.

A busca de uma vantagem competitiva

sustentada pode ser considerada inerente ao mundo empresarial , porém Sarney (1991)
considera que esta busca deve estar centrada na heterogeneidade dos recursos e na
dificuldade destes serem tranferidos ou copiados pelos competidores.
Segundo Conner ( 1991 ), uma revisão histórica da pesquisa em estratégia
sugeriria que a visão baseada em recursos (" resource based view") tem sido o mote
central nesta área. Para evidenciar esta afirmação cita os trabalhos de Bamard ( 1938),
Selznick (1957), Chandler ( 1962, 1977) e Rumelt ( 1974). Para o autor, estes trabalhos
relacionam desempenho com competências especiais capazes de combinar recursos
humanos, físicos e de reputação. Sarney ( 1991 ), entretanto, considerou que até então
pouca ênfase vinha sendo dada ao impacto que os aspectos idiossincráticos têm sobre a
competitividade das empresas.
Da mesma forma que Conner, Peteraf (1993) considera que autores pioneiros na
área de estratégia, como Chandler e Andrews, desenvolveram seus conceitos dentro da
visão baseada em recursos. Chandler (1962), ao definir as linhas centrais do processo de
formulação como um processo racional , e Andrews (1971), com o clássico enfoque de
formulação estratégica usando a análise do ambiente, aproximam-se da visão baseada em
recursos, pois consideram que as empresas são diferentes entre si baseada em seus
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recursos internos e suas capacitações. Para Bamey ( 1991) um recurso pode ser capaz de
,criar uma vantagem competiti va sustentada.
Por fim , sinteticamente, pode-se dizer que duas discussões centrais dentro da
pesquisa em estratégia são especialmente importantes para este trabalho . A questão do
formalismo e da visão incrementai e, principalmente, o aspecto do determinismo
ambiental versus escolha estratégica, que tem motivado boa parte das pesqutsas em
estratégia de

produção. Quando se aborda a questão da esco lha estratét,rica,

presentemente, a visão baseada em recursos é urna das correntes mais relevantes
presentemente. Desde o início dos estudos neste campo esta tem sido uma das
preocupações centrais. O detalhamento destes aspectos será dado na próxima seção.
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3. FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA NA ÁREA DE PRODUÇÃO

Este capítulo analisa como o ambiente competitivo atual tem influenciado o papel
das gerências, especialmente no que se refere ao processo de formulação de estratégias de
produção. Com este objetivo é feita uma revisão de como evoluíram as principais
propostas relacionadas a este tema. Finalmente, comparam-se estas propostas com dois
referenciais essenciais dentro da área de estratégia corporativa: o determinismo ambiental
e a proatividade da empresa.

3.1 Formulação estratégica na área de produção e dinamismo ambiental
Como os responsáveis pela área de produção estão enfrentando as mudanças no
ambiente competitivo especialmente na formulação de suas estratégias? Segundo Hayes e
Pisano ( 1994 ), em ambientes estáveis a estratégia competitiva das empresas está
relacionada com a manutenção da posição conquistada enquanto que em ambiente mais
dinâmicos a meta da estratégia será a sua própria flexibilização . Ao listarem algumas das
opções de- decisão ao alcance dos responsáveis pela área de produção, os autores
permitem uma visão da complexidade que a maior dinâmica ambiental tem tido na gestão
da produção:
"Os gerentes podem tomar muitas decisões diferentes na análise de quais
capacitações eles desejam desenvolver ou manter, tais como: desativar uma planta
industrial ou negócio, fazer internamente versus comprar, desenvolver alianças ou
aquisições, automatizar ou mudar a planta para um local de salários mais baixos, e treinar
e gerenciar os cargos e funções ." (Hayes e Pisano, 1994, p. 78)
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Skinner ( 1969) e Wheelwright (1984) foram pioneiros ao mostrar que o processo
estratégico apenas baseado em uma visão centrada em custos não era mais suficiente.
Entretanto, percebe-se que ainda há pouca pesquisa em estratégia de produção
considerando os efeitos deste novo dinamismo do ambiente competitivo. Quais os efeitos
de aspectos como globalização, acesso a novas tecnologias (em gestão e equipamentos) e
uma crescente gama de informações disponíveis teriam sobre o processo de formulação
de estratégias na área de produção?
Assim , há uma necessidade por novas respostas em razão deste novo ambiente
competitivo. Vale salientar que Giffi , Roth e Seal (1990) identificam diferentes caminhos
no processo de formulação de estratégias:
" Há uma ampla variedade de enfoques na formulação de estratégias e a
forma como esta é comunicada. Em algumas empresas estratégias são documentos
escritos; eles identificam metas, objetivos, planos de ação, e responsabilidades a
curto e longo prazos. Outras empresas operam sem uma estratégia documentada ou
expressa claramente." (p. 107)
Certamente, estes diferentes modos no processo de formulação de estratégias de
produção podem levar a diferentes resultados. Desta maneira, é necessário melhor
compreender se alguns processos de formulação seriam mais adequados sob diferentes

condições ambientais.
Pode-se considerar que estes aspectos relacionados ao atual ambiente competitivo
têm sido simultaneamente desafios e oportunidades para a gestão da produção. Desafios
porque há o acirramento da competitividade, com a entrada de novos competidores no
mercado e a diminuição do ciclo de vida de certos produtos. Por outro lado, novas
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possibilidades surgem, pois há a oferta de uma nova geração de equipamentos, novas
técnicas de gestão e wna grande gama de infonnações.

Assim , presentemente os

responsáveis pela área de produção, ao formular as estratégias a serem adotadas, têm de
considerar aspectos como a utilização de infonnações diretas dos clientes, sistemas de
informações informatizados ou alianças estratégicas com fornecedores . Tal complexidade
ambiental pode levar a uma necessidade de decisões mais rápidas sob pena de perda de
vantagens competitivas.

3.2 Evolução da pesquisa sobre formulação de estratégia de produção
3.2.1 Formalização versus processo incrementai na área de produção

A pesquisa em estratégia de produção evoluiu sob influência de linhas de pesquisa
dentro da estraté&'Ía corporativa e de negócios. Desta forma, alguns temas e debates
desenvolvidos nestas áreas de pesquisa também estão presentes no decorrer das pesquisas
em estratégia de produção. Entre estas pode-se citar a questão do formalismo e da visão
do processo estratégico como algo incrementai conduzido de forma mais infonnal.
O segundo aspecto não está tão presente na área de produção como o primeiro,
mas pode ser também identificado (Paiva, Carvalho Jr. e Fensterseifer, 1996). Simon
(1996) mostrou também alguns aspectos relacionados com um processo incrementai de
foonulação de estratégias quando estudou empresas competitivas de pequeno e médio
portes localizadas na Alemanha. Tais empresas, chamadas pelo autor de campeãs ocultas
("hidden champions" ), têm o que é descrito como uma liderança ao mesmo tempo

autoritária nos fundamentos e participativa nos detalhes. Assim, as decisões-chave seriam
centralizadas e os ajustes necessários seriam dentro de processos mais participativos e
mais desestruturados.
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Por outro lado, percebe-se um enfoque nonnatLvo dentro de diversos autores de
estratégia de pmdução tal qual os autores clássicos em estratégia corporativa, fruto da
influência do enfoque formal na fonnulação de estratégias corporativas.
Assim , Skinner ( 1969) baseou sua primeira proposta sobre o processo de
formulação estratégica no planejamento estratégico clássico. A sua proposta consta dos
seguintes aspectos:
-condução de uma análise competitiva;
-condução de uma avaliação interna;
-desen vo lvimento da estratégia corporativa;
-avaliação das implicações da estratégia em tarefas da produção ("manujàcturing
tasks" ) específicas.

- estudo de suas restrições e limitações;
resumo destes fatos dentro de uma estratégia de produção.
Seguindo esta linha normativa

de formulação estratégica aparecem vários

trabalhos, como Fine e Hax ( 1985), Platts e Gregory ( 1992), Schoereder et ai. ( 1986) e
Prochno e Corrêa ( 1995). Além das críticas que são usuais para tais propostas, uma
alusão aos problemas relacionados às propostas tradicionais da área de estratégia de
produção aparece nos artigos de Clark (1996) e Hayes e Pisano ( 1996), que indicam um
possível descompasso entre a prática e a teoria desta área de pesquisa.
Para estes autores, estas propostas apresentadas - mesmo que algumas já tenham
quase quinze anos - ainda possuem aplicação prática restrita na maioria dos casos.
Assim , como as empresas têm feito na realidade para formular suas estratégias de
produção permanece como uma interrogação nesta área de pesquisa.
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3.2.2'Uetermismo e escolha estratégica

\...__.../

A influência destas duas linhas de pensamento em estratégia também pode ser

identificada na pesquisa em estratégia de produção. Este é especialmente relevante pois
englobará alguns dos aspectos centrais que têm motivado os pesquisadores desta área.
Como os autores clássicos em estratégia corporativa, Skinner ( 1969) defendia a
questão do alinhamento estratégico (strategic fit), neste caso entre a produção e a
estratégia de negócios, e a utilização de um processo formal de formulação . Esta ligação
entre a estratégia de negócios, que ele denominou de tarefa de manufatura
(manufacturing task), explicitava a questão da estratégia de produção como uma sub-

estratégia funcional. Deste modo, aparecia implicitamente uma questão de determinismo
ambiental , dentro do ambiente interno da empresa. Zhara e Das (1993a) consideram que
esta orientação traz em seu bojo uma visão hierárquica do processo de formulação de
estratégias de produção.
Marucheck, Pannesi e Anderson (1990), em seis estudos de caso, corroboram
algumas das colocações de Skinner como a estratégia de produção está sob o guardachuva da estratégia corporativa e é reativa à estratégia de negócios. Mesmo assim, a
maioria das empresas relataram um crescente papel proativo da área de produção na
.·

estratégia corporativa.
Wheelwright ( 1984) também sustentou algumas das posições de autores clássicos
da área de estratégia corporativa. Porém, quando refere-se à relação entre a cultura
organizacional e a estratégia adotada - a qual Wheelwright denominou filosofia da

empresa - pode-se identificar algum paralelismo com a noção de pensamento estratégico
proposta mais tarde por Mintzberg (1994). Esta, entre outras coisas, guiaria a empresa na

22

definição de suas capacitações a partir de seus trade-off.s entre qualidade, custos e
flexibilidade.
Vale salientar que hoje alguns autores contestam esta posição, como Ferdows e
De Meyer ( 1990) e Hayes e Pisano ( 1996), que defendem um processo evolutivo das
capacitações (os primeiros) ou integrado (os últimos). Ainda assim, Wheehvright ( 1984)
sedimenta algumas posições de Skinner, concebendo a estratégia funcional de produção
como um desdobramento seqüencial da estratégia corporativa e da estratégia de negócios.
Três aspectos podem ser destacados na sua conceituação de estratégia de produção:
- embora decisões isoladas sejam comumente feitas para produtos, mercados e
tecnologias específicos, na maior parte do tempo a estratégia de manufatura terá como
principal função a definição e desenvolvimento de uma série de capacitações da
produção que permitirá ao negócio buscar sua estratégia atual (e futura) ;

- a estratégia de produção consiste de subpartes desdobradas em cada uma das
categorias de decisão da produção (capacidade, instalações, tecnologia, integração
vertical , recursos humanos, qualidade, sistemas gerenciais e estrutura organizacional) e
que se mantém através do negócio como um todo;

- a estratégia de produção busca a definição daquelas áreas da atividade de
operações e das escolhas estratégicas nas quais é vantajoso ter uma perspectiva
ampla dentro da empresa, ao invés de deixá-las restritas a unidades de negócios
específicas.
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No primeiro aspecto, quando é ressaltada a necessidade do desenvolvimento de
capacitações, surge um dos pontos centrais da evolução dos estudos em estratégia de
produção. Deste modo, inicialmente Wheelwright e Hayes (1985 ) chamavam atenção
para o fato de que a área de produção seria um condutor da estratégia da empresa quando
esta estivesse em estágios mais competitivos. Mais recentemente, Hill ( 1985 ) defende a
existência dos fatores ganhadores de pedido e dos qualificadores. Enquanto os primeiros
levam a uma vantagem competitiva os segundos são necessários para a empresa se
manter no mercado. Também , Slack ( 1993), na sua matriz de desempenho, aponta para as
capacitações que serão necessárias de ser desenvolvidas pelas empresas. Estes trabalhos
sintetizam a preocupação com uma postura mais proativa da área de produção, indo desta
forma além da preocupação inicial de Skinner (1969). Neste foco, não caberia à produção
apenas se ajustar à estratégia corporativa e de negócios, mas buscaria um papel de agente
definidor das estratégias a serem seguidas.

3.2.3 Proatividade da área de produção
Procurando lançar luzes para a questão da proatividade na área de produção, Ward
et ai. ( 1994) estudaram empiricamente a relação desta com o desempenho da empresa. De
acordo com os resultados apresentados, esta correlação é positiva, ou seja, empresas que
apresentaram melhor desempenho possuem a sua área de produção com um papel mais
proativo durante o processo de formulação de estratégias.
Trabalhos recentes ainda discutem se a abordagem de strategic fit realmente está
sendo substituída por um posicionamento mais proativo de manufatura nas questões
estratégicas tendo por base as capacitações existentes, corno destacam Hayes e Pisano
(1996) e Clark (1996).
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E ntretanto, para Miller e Roth ( 1994 ), dois são os elementos centrais que
originalmente definiram estratégia de produção como uma sub-estratégia funcional:
- a noção de manufacturing task, originalmente lançada por Skinner em seu pnme1ro
trabalho sobre o tema (Skinner, 1969);
- a identificação de estratégia de produção como um padrão de decisões da produção que
a empresa segue.
Sabe-se que o conceito de manufacturing task é definido pelas capacitações
necessárias para a empresa dar sustentação às suas estratégias corporativas e de negócios.

-

Para Skinner (1969), a alta gerência deveria reconhecer as diferentes alternativas
relacionadas às instalações, equipamentos, planejamento e controle da produção, entre
outras coisas, e optar por aquela manufacturing task adequada à estratégia corporativa.
As escolhas estratégicas assim ocorreriam dentro das chamadas categorias de
decisão agrupadas em estruturais (capacidade, instalações, tecnologia e integração
vertical) e infra-estruturais (sistemas de gerenciamento, qualidade, recursos humanos e
estruras organizacionais) (Wheelwright, 1984).
Estes aspectos, que são referenciais básicos para a área de estratégia de produção,
refletem exatamente esta postura inicial de strategic fit entre . a produção e os demais
níveis estratégicos. Assim, a área de produção deveria seguir o que foi definido
inicialmente pelos outros níveis estratégicos. "Uma estratégia funcional especifica como
essa função embasará a vantagem competitiva buscada (ou a estratégia de negócios) e
I

como ela complementará as demais estratégias funcionais" (Wheelwright, 1984, p. 83).
Uma das primeiras referências que indica uma nova proposta pode ser encontrada
em Wheelwright e Hayes (1985), onde os autores defendem que o sucesso dependerá de
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uma nova atitude da gerência em relação à manufatura. Este artigo, ao identificar quatro
diferentes

estágios competitivos em

empresas

de

manufatura, indica algumas

características básicas de empresas em estágios competitivos diferentes.
(

Para Wheelwright e Hayes ( 1985), a alta gerência de empresas em estágios

\ competitivos pouco avançados não é capaz de entender o verdadeiro papel da
~

manufatura, "ficando inseguros com a noção de que esta (a manufatura) é um processo de
aprendizagem que pode criar e expandir suas próprias capacitações - e pode assim ser

I

perfeitamente controlável" (p. 1O1).
Por outro lado, em empresas de estágios competitivos mats avançados, a

(

estratégia deriva de um esforço interfunciooal coordenado, no qual a manufatura teria

~

l

papel relevante. Deste modo, as capacitações desenvolvidas serão sustentáculos e mesmo
redefinidores dos objetivos estratégicos da empresa. Nas empresas nestes estág1os mais
avançados os autores identificam uma postura proativa e não apenas de seguidora por
parte da área de produção.
Adler et ai. ( 1992) aproximam-se desta proposta ao identificarem quatro níveis de
performance e desenvolvimento das áreas técnicas dentro da estratégia das empresas:

- Isolada: a função técnjca tem pouca ligação com o restante do negócio e faz mínimas
contribuições.

- Reativa: desempenha a clássica função "apaga incêndio" atendendo aos problemas
encontrados pelo negócio como um todo, sem identificar sua própria estratégia de longo
prazo.
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- Proativa : a função técnica gera muitas idéias novas e possui uma estratégia de longo

prazo, possuindo no entanto apenas uma integração parcial em relação às expectativas e
necessidades das outras áreas funcionais.
- Integrada : as atividades da função técnica, além de embasar as prioridades da

estratégia atual , criam novas oportunidades.
Estes referenciais teóricos identificam uma mudança no papel das capacitações
dentro da estratégia da empresa e dão uma conotação importante para a questão da
interfuncionalidade. Deste modo, para a maioria dos autores desta área, o papel das
capacitações será fundamental para a competitividade dentro do processo de formulação
de estratégias de produção.
Por fim , percebe-se que em estratégia de manufatura existe uma similaridade com
algumas questões centrais relacionadas ao processo clássico de formulação dentro da área

J

de estratégias corporativas. [nicialmente o processo de formulação foi visto como um

(

processo formalizado e dentro de wn direcionamento normativo . Esta orientação tem
influenciado boa parte dos trabalhos em estratégia de produção. Na Tabela 3.1, a seguir,
buscou-se mostrar duas linhas distintas de pesquisa em estratégia de produção e assuntos
por elas abordados. Algumas destas pesquisas seguem a orientação normativa, dentro do
que Meredith et ai. ( 1989) denominou de modelos conceituais, seguindo uma orientação
"artificial" ou subjetivista. As demais se posicionam conforme uma análise " natural",
buscando observar e descrever como o processo realmente ocorre a partir de dados
empíricos (Meredith et ai. , 1989).
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Tabela 3.1 -Artigos sobre formulação de estratégia de produção, enfoque seguido e
assunto.

A utores

Enfoque

Ass unto

Fine e Hax ( 1985)

normativo

Cleveland et ai. ( 1989)

empírico

Anderson e Schoereder ( 1991)

empírico

Vickery ( 1991 )

empírico

Schoereder e Lahr ( 1992)

normativo

Platts e Gregory (1992)

normativo

Voss ( 1992)

empírico

Tunalv ( 1992)

nonnativo

Marucheck et ai. ( 1993)

empírico

Garvin (1993)

normativo

Slack ( 1993)

normativo

Vickery et ai. (1993)

empírico

Prochno e Corrêa (1995)

normativo

Cheng e Musaphir ( 1996)

empírico

Menda e Dilts (1997)

normativo

Modelo de formulação de
estratégias de ~rodução
Alinhamento entre estratégia
de produção e estratégia de
ne ócios
Papel da manufatura no
~rocesso de formula~ão
Alinhamento entre estratégia
de produção e estratégia de
ne ócios
Modelo de formulação de
estratégias de ~rodução
Modelo de formulação de
estratégias de ~rodução
Etapas
e
elementos
do
~rocesso de formula~ão
Alinhamento entre estratégia
de produção e estratégia de
ne ócios
Etapas
e
elementos
do
~rocesso de formulação
Modelo de formulação de
estratégias de ~redução
Modelo de formulação de
estratégias de ~rodu~ão
Alinhamento entre estratégia
de produção e estratégia de
ne ócios
Modelo de formulação de
estratégias de ~rodução
elementos
do
Etapas
e
~rocesso de formulação
Modelo de formulação de
estratégias de Qrodu~ão
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Além disso, a questão de determinismo ambiental e escolha estratégica aparecem
em diferentes abordagens, sendo a primeira abordagem mais próxima dos pioneiros da
área de estratégia de produção, e a segunda correspondendo aos trabalhos que enfatizam
o papel das capacitações como influenciadores (ou mesmo determinantes) da estratégia
da empresa.

r

No entanto, é importante salientar que a maioria dos estudos em formulação de

~estratégias de produção têm dado pouca ênfase na interação entre dinamismo ambiental
~ eo

processo de formulação. Sabe-se que tal dinamismo tem levado diferentes autores a

contestar o planejamento estratégico formal (Semler, 1994; Mintzberg, 1994; Collins e
Montgomery, 1995; Hammel, 1997). Como o processo de formulação de estratégias na
área de produção está se ajustando às novas condições, já que notadamente houve uma
proposta normativa e formal inicialmente nesta área, e que até hoje influencia os
trabalhos sobre formulação nesta área de pesquisa? Assim, também é pouco conhecido
como o processo informal tem influência na área de produção durante a formulação de
\_ estratégias.
Na tentativa de lançar algumas luzes a estas questões, conduziu-se esta pesquisa
através da busca de alguns novos referenciais teóricos que, sendo trazidos à pesquisa de
estratégia de produção, permitissem novas análises de acordo com tais aspectos
levantados.
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4. CAPACITAÇÕES NA ÁREA DE ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO

Este quarto capítulo se propõe a apresentar com maior detalhamento o papel das
capacitações internas dentro da teoria de estratégia de produção. Para tanto lança-se mão
de conceitos como resource-based view e competição baseada em capacitações internas.
Complementarmente, discute-se como tal tema será tratado durante a pesquisa ser
realizada

4.1 Recursos e capacitações

Para Daft (1983), recursos podem ser entendidos como todos os ativos,
capacitações, processos organizacionais, atributos,

informações e conhecimento

controlados por uma empresa que a torna capaz de conceber e implementar estratégias
que melhorem sua eficiência e efetividade.
Dentro da área de estratégia de produção, os termos capacitações, prioridades
competitivas,

e

capacitações

competitivas

inicialmente

foram

usados

indiscriminadamente. Este fato é decorrente da inexistência em muitos pontos de uma
terminologia plenamente aceita e utilizada entre os autores da área de estratégia de
produção (Leong, Snyder e Ward, 1990; Corbett e Wassenhove, 1993), o que ainda
permanece válido. Neste caso vale citar: Hayes et al. (1988) com as cinco dimensões
competitivas - custos, qualidade, inovação, confíabilidade e flexibilidade ; Roth e Miller

(1992) com as capacitações críticas

relacionadas com qualidade, custos/eficiência,

entrega/capacidade de resposta e flexibilidade; e Hill (1995) com os fatores
qualificadores e ganhadores de pedido, entre outros.

Slack (1993) faz uma distinção entre o que seriam os recursos e as capacitações
na área de produção. Para ele, é importante a distinção entre os aspectos internos e
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externos à empresa. No primeiro grupo constam todas as operações de manufatura como
o conjunto de operações e equipamentos que levarão ao desempenho desejado dentro dos
cinco objetivos por ele listados - custo, qualidade, flexibilidade, confiabilidade e
velocidade. No segundo grupo aparece aquilo que o cliente valoriza. Neste caso,
aparecem aspectos visíveis aos clientes da empresa, como rapidez na entrega, preço
competitivo, entrega confiável, novos produtos ou produtos livres de problemas.
Contador (1995) sugere algo semelhante ao identificar o que denominou de campos da
competição e armas da competição. No primeiro caso aparece o que é visível para o
cliente e no segundo o que é visível apenas para a empresa.
Estas colocações demonstram em muitos pontos um posicionamento próximo à
teoria da visão baseada em recursos (resource-based view) (Wemerfelt, 1995).
Presentemente, a discussão das capacitações como influenciadoras na escolha estratégica
tem trazido novas questões para a área de estratégia de produção que também podem ser
estendidas ao processo de formulação (Hayes e Pisano, 1996). Deste modo, no
desenvolvimento de uma estratégia de manufatura, as capacitações teriam papel central
na busca de uma postura proativa para área de manufatura no processo estratégico da
empresa (Zhara e Das, 1993a e Teece et al. , 1997).
A definição de de Garvin (1993) abrange todos estes aspectos de modo bem claro:
"Capacitações são amplamente baseadas em competências, construídas através da
combinação de tecnologia, talento gerencial, habilidades da força de trabalho e
experiência" (p. 98).
Complementarmente, Teece e Pisano (1994) sugerem que as capacitações devem
ser dinâmicas. Para eles o dinamismo é essencial quando se sabe que as mudanças são
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características do mercado, considerando-se tempos necessários de resposta, rapidez das
inovações e características futuras da competição. Por outro lado, o termo capacitação
enfatiza o " papel chave da gestão estratégica em adaptar, integrar, e reconfigurar
apropriadamente as habilidades, recursos, e competências funcionais, tanto externos
como internos, sob influência das mudanças ambientais" (Teece e Pisano, 1994, p. 538).
Deste modo, mesmo que existam ainda nuances na terminologia utilizada pelos
autores da área, a visão da heterogeneidade das empresas a partir dos recursos existentes
parece ser um dos pilares centrais dos trabalhos sobre o tema capacitações.

4.2 Capacitações na área de estratégia de produção

Wheelwright (1984) foi um dos primeiros a destacar a importância das
capacitações dentro da estratégia de produção. Para o autor, sendo a

estratégia de

manufatura um padrão de decisões dentro das categorias de decisão, há a necessidade de
se definir a estrutura e as capacitações necessárias. Além disso, no longo prazo a
estratégia de produção é responsável pela criação e desenvolvimento de uma série de
capacitações que permitirá ao negócio se adequar à estratégia existente (ou à futura) .
Como Hayes e Pisano ( 1996) salientam, o conceito tradicional de adequação
estratégica (strategic _fit) não explica suficientemente as questões relacionadas com
estratégia de operações, já que está particularmente centrado em focalização estratégica e
num enfoque de "melhor forma" implícito no modelo de matriz produto-processo de
Wheelwright e Hayes ( 1985). Exemplificam com o caso de companhias aéreas que
competem aparentemente da mesma forma, com os mesmos aeroportos e aeronaves e
similares sistemas de reservas, porém tendo algumas empresas melhores resultados que
outras. Além disso, a indústria japonesa tem apontado para novos caminhos que parecem
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contradizer a questão de foco estratégico, pois ofereceriam custos competitivos, baixa
incidência de defeitos, confiabilidade e durabilidade (Roth, 1996a).
Neste contexto, Stalk et ai. ( 1992) defendem que há uma nova competição a partir
dos anos 90 que denominaram de competição baseada nas capacitações (capabilitiesbased competition ). Deste modo, apresentam as capacitações como definidoras ou

essenciais em relação a como a empresa compete. Segundo os autores, é diferente do
tradicional foco no cliente, porque as empresas que seguem esta nova orientação
"concebem a organização como um gigantesco círculo de f eed-back que começa com a
identificação das necessidades dos clientes e tennina com a satisfação destes" (p.62).
Os autores enumeram alguns aspectos centrais encontrados em empresas
apresentadas como bem sucedidas dentro deste enfoque (Wal-Mart, Honda, Canon, etc.):
- os elementos que constroem a estratégia corporativa não são produtos nem mercados,
mas sim processos de negócios;
- o sucesso competitivo depende de transformar processos-chave da empresa em
capacitações estratégicas que consistentemente ofereçam valor diferenciado aos
consumi dores;
- as empresas criam estas capacitações fazendo investimentos numa infra-estrutura de
suporte que interliga e transcende as Unidades Estratégicas de Negócios tradicionais e
suas funções.
- porque estas capacitações são interfuncionais, o elo de ligação ou mantenedor destas
será a alta direção (presidência) da empresa.
Stalk et al. (1992) diferenciam sua proposta de competitividade baseada em
capacitações do conceito de core competence, porque no seu entender capacitações são
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aspectos mats amplos, como por exemplo redes de distribuição, enquanto "core
competence" focaliza mais aspectos ligados à produção e à tecnologia. Entretanto, para
os autores estes conceitos não são excludentes e sim complementares.
Todas estas propostas tem ninfluencia da visão baseada em recursos, em que as
firmas são heterogêneas e seus recursos, capacitações e talentos imperfeitamente
imitáveis

(Teece

et

al. ,

1997).

Estes

aspectos

combinados

sustentarão

sua

competitividade.

4.3 Novas abordagens para capacitações relacionadas à área de produção
Hayes e Pisano ( 1996) defendem que o modelo de Porter, dentro do livro
Estratégia Competitiva, foi o principal responsável pela divulgação do conceito de
strategic fit . Através das cinco forças competitivas se definiria a posição que a empresa

deveria ocupar, a fim de que se mantivesse no seu ambiente competitivo. Para os autores,
este enfoque era completamente diferenciado daquele trazido pelo livro que seria chave
dentro da estratégia de manufatura de Hayes, Wheelwright e Clark ( 1988). Enquanto
Porter direcionava seus estudos para a competitividade dentro de setores industriais (ou
setores de atividades), o livro sobre estratégia de produção abordava a natureza específica
da manufatura e as tecnologias utilizadas.
Na definição de hipercompetitividade, Marchand (1996) revela que em ambientes
" moderados" de competição o modelo de Porter se adequaria mais, como, por exemplo,
pela limitação de novos competidores através das barreiras de entrada no mercado.
Porém, em ambientes hipercompetitivos as mudanças em ritmos mais velozes permitirão
às empresas buscarem novas formas de sustentar e criar vantagens competitivas.
Resumidamente, o modelo de Porter abordava o ambiente externo como influenciador da
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estratégia, dando ao modelo uma conotação determinística, enquanto o segundo
focalizava nas capacitações e sua relação com a estratégia, inserindo uma nova visão de
escolha estratégica.
Deste modo, esta nova abordagem sobre fonnulação de estratégias de produção,
segundo Hayes e Pisano ( 1996), procura passar de urna visão mais reativa para uma
visão relacionada com uma atitude mais atuante da área de produção ·dentro do processo
estraté!,Tico (ou proativa), em que as capacitações possuem em papel chave dentro da
competitividade. Hayes e Pisano exemplificam com o modelo de produção enxuta como
a grande referência para esta nova interpretação do papel estratégico de operações . Vários
trabalhos relacionados com o tema possuem esta orientação, mesmo aqueles de cunho
notadamente normativo. Neste contexto pode-se incluir alguns dos trabalhos citados até
agora como Slack ( 1993) e Prochno e Corrêa ( 1996), onde há uma preocupação maior
com o que pode ser reforçado internamente para atender o que o cliente deseja ao invés
de apenas seguir a estratégia de negócios da empresa.
Além disso, pode-se considerar que um dos aspectos mais importantes das atuais
abordagens quanto a capacitações é que prioridades competitivas vistas como trade-offs
até então, são vistas como não mutuamente exclusivas. Ferdows e De Meyer (1990), em
seu modelo do cone de areia (sand cone), sugerem que diferentes capacitações são
cumulativas e não resultam em trade-offs, levando a empresa em uma última etapa
competitiva a atingir melhor performance em custos, qualidade, confiabilidade,
flexibilidade e inovação simultaneamente. Por outro lado, Skinner ( 1996) considera que
existe uma possibilidade de equilíbrio dinâmico entre os trade-offs, não havendo assim a
necessidade de escolha baseada em um capacitação específica.
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Hayes e Pisano (1996) ilustram esta situação dentro de uma curva de performance
relacionando custos e flexibilidade . Para os autores, a empresa possui uma curva de
performance a partir dos recursos que utiliza. Entretanto, novas tecnologias na área de
manufatura, entre elas as de gestão, tais como JIT e TQM, levariam a empresa a novas
curvas de perfonnance. Seu desempenho seria então redefinido em dimensões distintas
simultaneamente, como custos e flexibilidade (Figura 4.1).

Na Figura 4.1, os

competidores que estão na mesma curva de desempenho possuem diferentes níveis de
custos de produção ou de flexibilidade se optarem por serem especialistas (ou
focalizados) ou com uma maior variedade de produtos. Por outro lado, os competidores
"enxutos" pertenceriam a urna nova curva de desempenho em que são atingidos novos
níveis de custos e flexibilidade. Assim, Hayes e Pisano ( 1996) defendem que a empresa
ou poderá orientar sua busca de melhor performance focalizando preferencialmente em
uma das dimensões, ou tentar atingir simultaneamente mais de uma dimensão através das
novas técnicas de gestão, entre outras possibilidades (Figura 4.2 ).
Desta forma, a questão atual dentro da área de manufatura parece não ser a
preocupação com as escolhas estratégicas dentro dos trade-off<;, como tinha inicialmente
defendido Skinner (1974) através do conceito de "fábrica focalizada". As capacitações
permitiriam superação de trade-offs existentes, dentro das curvas de desempenho que as
empresas atingem, principalmente levadas por técnicas de gestão atuais e novas gerações
de equipamentos. Fleury e Proença ( 1995) também salientaram a necessidade de se
preocupar com ambos os aspectos para que as empresas atingissem novos patamares de
competitividade.
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Custo

Competidor
c/ vari edade de
produtos

Especialista

Competidor "enxuto" (JIT)

Flexibilidade

Figura 4.1 -Curvas de desempenho relacionando custos x flexibilidade
(Rayes e Pisano, 1996).

Custo

Competidor
c/ variedade de
produtos
... ··

... ··

------ Foco em custos inicialmente ( I)
Foco em custos e flexibi lidade
simultaneamente (2)

~ ........... ·

..···

.···

....

Especi9-iis"ta
·

Flexibilidade

Figura 4.2 - Curvas de desempenho e busca de novos padrões de
desempenho (Bayes e Pisano, 1996).
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Esta busca de novas curvas de desempenho com a mudança nas capacitações
existentes indica ser o elemento central desta proposta de capacitações dinâmicas. Esta
proposta se adequa aos ambientes dinâmicos atuais permitindo que as empresas
sustentem e busquem vantagens competitivas. Teece et al. ( 1997) argumentam que a
visão baseada em recursos também considera a forma de desenvolver novas capacitações
e que este processo abrange questões como aquisição de novas habilidades, gestão do
conhecimento e know-how.
Desta forma,

estes autores destacam um elemento novo e importante nesta

temática, que é o conhecimento. Garvin ( 1993) já citava de forma indireta este quando
se referia ao papel do talento gerencial e da experiência nas capacitações. Para Teece et
ai. ( 1997), o conhecimento vai ser um dos fatores-chave para um processo dinâmico de
capacitações. Esta colocação também aproxima-se de Roth (1996a) sobre as "economias
de aprendizagem", que relaciona a velocidade da aprendizagem com os níveis de
conhecimento organizacional existente. Portanto, considera-se que o conhecimento

organizacional será fundamental no processo de formulação de estratégias de produção
dado o dinamismo ambiental presente.

4.4 Tratamento do tema capacitações dentro deste estudo
Na pesquisa realizada, as capacitações foram tratadas sob o nome de

competências internas. Utiliza-se esta denominação a fim de evitar eventuais conflitos
de significado, pois diferentes autores possuem variadas definições para estes aspectos
como visto anteriormente.
Assim, as competências internas, que levariam a novas curvas de desempenho
ou que sustentariam a competitividade da empresa, baseiam-se nos atributos relativos aos
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recursos de uma empresa que são capazes de criar uma vantagem competitiva sustentada
(Barney, 1991 ). Esta definição aproxima-se da de Corbett e Wassenhove ( 1993), que
diferenciam os termos competitividade e competências. Para os autores, o primeiro termo
refere-se à capacidade da empresa de suprir ou atender as necessidades do mercado ou
dos consumidores. Já as competências são as habilidades internas para suprir tais
demandas.
Para Bamey ( 1991 ), um recurso para cnar uma vantagem competitiva deve
possibilitar algo que:
a) seja valioso para os clientes;
b) seja não corriqueiro entre os competidores correntes e potenciais da empresa;
c) seja imperfeitamente imitáve l;
d) não tenha substitutos que sejam estrategicamente equivalentes.
Estas quatro características serão os aspectos-chave neste estudo que orientarão
as empresas na criação e sustentação de suas competências internas.
Sabe-se que o enfoque de capacitações tem sido a alternativa mais presente à
visão de strategic fit, inicialmente defendida pelos autores de estratégia de produção,
como se viu neste capítulo. As indagações que surgem neste instante se referem a como a
empresa poderá explorar melhor seus recursos para reforçar suas capacitações e como
este processo ocorre. Além disso, em ambientes mais dinâmicos, como os atuais, quais
os fatores que serão os propulsores do processo? Diversos autores têm salientado o papel
do conhcimento organzacional neste contexto (Bettis e Hitt, 1995, Grant, 1996a, 1996b,
Teece et al. , 1997). Para se tentar responder a estas perguntas, buscou-se relacionar o
processo de formulação de estratégias com os referenciais teóricos de conhecimento
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organizacional, integrando também esta abordagem com capacitações. Tal aspecto será
detalhado no próximo capítulo.
Para isso, as premissas iniciais de como será visto o processo de formulação de
estratégias de produção neste trabalho são as seguintes:
fundamentalmente orientado pelas capacitações internas da empresa;
dinâmico, levando a constantes mudanças/adaptações das capacitações para atender
às mudanças do ambiente;
os aspectos envolvidos no processo de formulação levam a uma distinção entre as
empresas, pois os recursos são imperfeitamente imitáveis;
na base deste processo, entre outros aspectos, está o conhecimento organizacional.
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5. CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL E O PROCESSO DE
FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

Nesta seção será tratado o papel do conhecimento organizacional frente ao ambiente
competitivo

presente.

Inicialmente,

buscam-se

definições

de

conhecimento

organizacional sob a ótica de diferentes autores. Após, é feita uma ligação entre
conhecimento organizacional e teorias presentes como core competencies e core

capabilities. Finalmente, são feitas ligações destas referências com o processo de
formulação de estratégias de produção.

5.1 Definição de conhecimento

Ao se considerar o papel do conhecimento organizacional dentro do processo de
formulação estratégica, interpreta-se o mesmo como um dos recursos envolvidos neste
processo, sendo talvez o mais importante. Deste modo, segue-se Schendel (1996), que
defendeu que o conhecimento organizacional é uma fonte fundamental para os ganhos da
empresa pois é um recurso imperfeitamente irnitável. O papel do conhecimento
organizacional aparece na construção das competências ou capacitações, levando assim
de resultados genéricos para resultados específicos desejados (Schendel, 1996).
Entretanto, faz-se necessário definir inicialmente o que é conhecimento. Assim
como capacitações e recursos, podem ser encontradas diferentes definições na literatura
para este conceito.
Liebeskind (1996) define conhecimento como " informação cuJa validade foi
estabelecida através de testes para sua validação" (p. 94). Já Grant (1996b) define de
forma mais ampla o conhecimento, afirmando que é "o que é conhecido". Citando
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Machlup ( 1980), Grant enumera os tipos de conhecimento identificáveis: o conhecimento
prático, o conhecimento intelectual (científico, humaní stico e cultural), o conhecimento
" descompromissado" (tradução livre para " pastime knowledge" - compreende notícias,
fofocas , estórias e coisas do gênero) e conhecimento não desejado.
No contexto das empresas e para ser um recurso, considerou-se que os focos mais
relevantes serão o conhecimento prático e o conhecimento intelectual. De certa forma,
Grant ( 1996a, 1996b) integra esses dois tipos no que denomina de conhecimento técnico.

5.2 Diferentes tipos de conhecimento

Kogut e Zander ( 1992) consideram dois tipos diferentes de conhecimento. O
primeiro seria as próprias informações (ou " know what"), "... que nós identificamos
como o conhecimento que pode ser transmitido sem perda da integridade, já que as regras
sintáticas para decifrá-lo são conhecidas" (p.386). O segundo tipo é o "know-how", que
segundo o autor está relacionado à habilidade de fazer alguma coisa de forma eficiente
dentro de um processo cumulativo de conhecimento.
Por sua vez, Nonaka (1994) também distingue dois tipos de conhecimento.
Segundo o autor, o conhecimento explícito é aquele que pode ser transmitido em
linguagem formal e sistemática. Por outro lado, o conhecimento tácito possui
características específicas que o tomam difícil de ser formalizado e comunicado. No
conhecimento tácito podem ser considerados tanto elementos cognitivos como técnicos.

No primeiro caso se relacionam com "modelos mentais", como esquemas, paradigmas,
crenças e pontos de vista nos quais as pessoas podem analisar o mundo exterior. Em
contrapartida, os elementos técnicos do conhecimento tácito abrangeriam aspectos como
"know-how" , artesanato e habilidades para aplicação em contextos específicos. Neste
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tipo de conhecimento a interação social será chave, pois permitirá que o conhecimento
criado ao nivel individual seja expandido em redes dentro das organizações. (Nonaka,
1994)
Pelas colocações do autor, pode-se fazer uma analogia entre conhecimento e
estratégia. Considerando-se as diversas linhas de pesquisa em estratégia, a definição
construída por Nonaka adequa-se às definições de estratégias empresariais. Sabe-se que
a estratégia de uma empresa também está embasada em um fluxo organizado de
informações e ancorada no comprometimento e nas crenças existentes (ver Hardy, 1994;
M intzberg, 1994 ). Grant ( 1996b) considera que o processo estratégico está baseado
fundamentalmente no conhecimento tácito. Desta forma há a dificuldade de transferência
do mesmo e de sua imitação, constituindo-se assim em um recurso da empresa.

5.3 Dinamismo ambiental e conhecimento organizacional

Dois aspectos têm aumentado a complexidade do conhecimento organizacional ,
especialmente quando se está analisando de forma es ecífica a área de produção.

-----

Primeiramente é o dinamismo ambiental. Para Dess e Beard (1984), dinamismo
ambiental são aquelas mudanças difíceis de prever e que aumentam a incerteza dos
membros-chave da organização. Como estes autores enfatizam, a teoria administrativa
notadamente tem sugerido estratégias que possam aumentar a previsibilidade, como
estoques amortecedores, verticalização, ou contratos de longo prazo. Entretanto, novos
arranjos competitivos têm contestado tais propostas. São diversas as propostas
alternativas ao aumento da previsibilidade, principalmente ancoradas no conceito de
flexibilidade. Entre outras pode-se citar o nT, terceirização ou organizações virtuais.
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Em segundo lugar, diversos aspectos têm presentemente aumentado a complexidade
da gestão em manufatura, entre estes pode-se citar:
crescente acesso a novas informações;
novos equipamentos de base microeletrônica;
crescente uso de técnicas de gestão como JIT, TQM e IS09000;
novos competidores e novos produtos;
diminuição do ciclo de vida dos produtos, especialmente em alguns setores como
informática e eletroeletrônica.
Deste modo, Grant ( 1996) destaca o papel do conhecimento organizacional como
chave frente a esta crescente complexidade e como o recurso mais significante
estrategicamente nestas condições competitivas. Este autor destaca que as empresas não
estão envolvidas apenas na criação de conhecimento, mas também na aplicação do
conhecimento já existente. Em ambos os casos, o aspecto mais importante está
relacionado com a integração e a reconfiguração do conhecimento. Segundo o autor:
"A reconfiguração do conhecimento existente através de novos padrões de
integração é mais complexo que o conhecimento isolado, mas poderá ser bem mais
importante na criação de uma vantagem competitiva" (p. 382).
Roth (1996a) destaca a capacidade de aprender como urna das principais razões
em ambientes mais dinâmicos para o desenvolvimrnto pelas empresas do que denomina
de estratégias neo-operacionais. Tais estratégias se baseariam na velocidade de
aprendizagem e levariam assim a uma vantagem competitiva.
Desta forma, a formulação de estratégias de produção está relacionada tanto ao
crescente

dinamismo

quanto

à

complexidade

do

ambiente.

O

conhecimento
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organizacional estaria na base de todo o processo, pennitindo que os gerentes definam
seus

objetivos futuros ancorados nas suas experiências anteriores e muitas vezes

pressionados a oferecerem respostas cada vez mais rápidas em ambientes de alta
complexidade.
Este enfoque também permite a ligação entre o conhecimento organizacional e
capacitações dinâmicas. O conhecimento permitirá que mais rapidamente a empresa
ajuste suas capacitações às mudanças do mercado. Identifica-se, assim , o que Grant
( 1996b) denominou da emergência de wna teoria baseada no conhecimento. Esta seria
uma extensão da teoria baseada em recursos e abordaria o conhecimento como o mais
importante recurso estratégico das empresas. Duas são as etapas que compõem uma
possível teoria baseada em conhecimento para o autor: a sua criação e sua aplicação.

5.4 Criação de conhecimento dentro das organizações

(

Sabe-se que com o acirramento da competição mundial as empresas têm sido
levadas a buscar novas opções estratégicas. Roth ( 1996a) sustenta que a presente busca
de opções pelas empresas pode ser caracterizada como uma "agilidade estratégica", e na
base desta está a capacidade de aprender mais rapidamente. Assim , através do que
denomina "economias de conhecimento", as empresas devem ser capazes "de criar uma
organização que consistentemente identifica, assimila, e explora novos conhecimentos de
forma mais eficiente e efetiva que os seus competidores" (Roth, 1996a).
Cohen e Levinthal ( 1990) consideram a assimilação de informações pelas
empresas como uma função do conhecimento pré-existente. Assim, para eles existem
duas idéias implícitas nesta habilidade:
a aprendizagem é cumulativa;
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e o desempenho na aprendizagem é maior quando o objeto da aprendizagem
se relaciona com o que já é conhecido previamente.
O conhecimento prévio de Cohen e Levinthal (1990) possui relação com as
economias de conhecimento de Roth (1996b ), pois ambos os conceitos estão

relacionados com a velocidade de aprendizagem dentro das organizações. Ambos
enfoques podem ser remetidos então ao processo estratégico, considerando-se que este
ocorre baseado em informações e experiências anteriores daqueles que nele estão
envolvidos.

5.4.1 Os modos de criação de conhecimento segundo Nonaka

Nonaka ( 1994) considera que o conhecimento pode ser criado de quatro forrnas
distintas (Figura 5.1 ).:
(a) de conhecimento tácito para conhecimento tácito - a Socialização,
(b) de conhecimento explícito para conhecimento explícito - a Combinação,
(c) de conhecimento tácito para conhecimento explícito - a Externalização e,
(d) de conhecimento explícito para conhecimento tácito - a Interoalização.

Conhecimento Tácito

Conhecimento Explícito

Conhecimento
Tácito

Socialização

Externai ização

Conhecimento
Explícito

Intemalização

Combinação

Figura 5.1 -Modos de criação de conhecimento (Nonaka, 1994)
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No primeiro tipo (socialização), a criação de conhecimento se desenvolve através
da interação entre indivíduos e pode ocorrer sem linguagem falada. O exemplo usado por
Nonaka é ligado à experiência e também se relaciona a treinamentos "on the job". No
segundo caso (combinação), a conversão de conhecimento ocorre através de processos
sociais de trocas e combinações de conhecimento individual , como reuniões ou redes de
computador.
Nos tipos interoalização e externalização está envolvida a troca entre diferentes
tipos de conhecimento. Para ele esta proposta "captura" a idéia de complementaridade
entre os tipos de conhecimento. Para o autor os três primeiros tipos de criação de
conhecimento estão desenvolvidos dentro das teorias organizacionais. A socialização se
relaciona às teorias de cultura organizacional, a combinação aos estudos de
processamento

de

informações

e

internalização

às

teorias

de

aprendizagem

organizacional. Segundo Nonaka, pouco tem sido estudado em relação ao tipo referente à
externalização, que se relaciona à formalização do conhecimento tácito existente.
Nonaka ( 1994) complementa que a falta de ligação entre o conhecimento tácito
e o conhecimento explícito pode ocasionar problemas. Propõe então uma interação
dinâmica entre os dois tipos no processo de criação de conhecimento. Na forma que
Nonaka expõe, pode-se considerar que para os processos de formulação estratégica serem
efetivos também haveria a necessidade de ligação entre os diferentes tipos de
conhecimento.
As definições de Nonaka ( 1994) sobre tipos de conhecimento podem ser
extendidas para a formulação de estratégias, considerando-se o planejamento estratégico
formal como equivalente ao conhecimento explícito, e o processo incrementai como
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equivalente ao conhecimento tácito. Considera-se, assim, de forma mais abrangente o
processo de formulação de estratégia do que Grant ( 1996b), que apenas relaciona o
planejamento estratégico com o conhecimento tácito.

5.4.2 Fábricas como "laboratórios de aprendizagem"
Para Roth et ai. ( 1994 ), como a nova dinâmica ambiental levará as empresas
industriais a uma competição baseada no conhecimento, os gerentes necesssitam
identificar e avaliar as competências-chave da empresa. Além desse aspecto, a gerência
necessita ligar tais competências à criação do novo conhecimento, à disseminação do
conhecimento existente, e à aprendizagem contínua.
Da mesma forma, Leonard-Barton ( 1992) defende que as fábricas tenderão a ser
" laboratórios de aprendizagem", com a finalidade de adaptação às mudanças ambientais.
Para tanto, lista quatro aspectos críticos (Figura 5.2) :
solução de problemas (nas operações existentes);
integração de conhecimento interno (entre funções e projetos);
inovação e experimentação (para construção do futuro); (4) integração dos
fluxos externos de informação.
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··········

Figura 5.2- Elementos críticos relacionados ao conhecimento organizacional da
empresa (Leonard-Barton, 1992).

A solução de problemas neste caso está relacionada à proposta de Argyris (1993)
relativa à aprendizagem organizacional. Na forma de "single-looped" a empresa não
assimila os erros/eventos que ocorrem, não caracterizando assim um processo de
aprendizagem. No caso de "double-looped", no entanto, há a assimilação do evento
ocorrido, havendo a aprendizagem e a não repetição do erro em eventos similares.
Por outro lado, o processo de formulação tem ligação com a visão/construção do
futuro, dentro do que Leonard-Barton (1992) denomina de inovação/experimentação
continuada. A estratégia fornecerá as diretrizes para que as inovações/experimentações
baseadas no conhecimento organizacional da empresa sejam conduzidas em uma direção
específica.
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O conhecimento será criado continuamente através das fontes externas de informação
e da integração do conhecimento interno existente. No primeiro caso, podem ser incluídas
atividades como parcerias com fornecedores , alianças com outras empresas e busca de
informação dos clientes. No segundo caso, a integração interna está sendo buscada por
processos mais decentralizados/participativos e por atividades interfuncionais, como
engenharia simultânea. Esta contínua dinâmica entre tais processos permite que a
empresa construa e enriqueça o seu conhecimento organizacional.
A etapa de inovação/experimentação continuada é que está mais próxima à aplicação
do conhecimento. Este tema será detalhado a seguir.

5.5 Aplicação do conhecimento

Na área de produção (e dentro da visão baseada em recursos), a noção de
capacitações pode ser considerada como um dos mais claros exemplos de aplicação do
conhecimento organizacional.
Neste contexto, a integração de conhecimento permitirá a criação e sustentação
das capacitações da empresa (Grant, 1996a). Como a integração de conhecimento é, em
certos casos, resultado de trabalhos em equipe, Grant considera que muitas vezes a
criação e a aplicação do conhecimento não podem ser completamente separadas.
Leonard-Barton (1994) integra os conceitos de conhecimento organizacional ao
de capacitações (neste caso, dentro da abordagem de core competencies), no que chama
de core capabilities. Para a autora, um aspecto chave para as empresas é entender o que
constitui uma core capability. Utilizando uma abordagem evolutiva para tal aspecto
Leonard-Barton identifica três estágios (Figura 5.3):
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(a) Capacitações suplementares - são aquelas que adicionam valor às core
capabilities mas podem ser imitadas. Por exemplo, canais de di stribuição

particulares ou habilidades específicas no processo de embalagem.
(b) Capacitações habilitadoras - são necessárias mas não suficientes para a
competitividade da empresa. Por exemplo, tecnologias de produção que não se
constituem um diferencial , como JIT.
(c) Core capabilities- como produto do conhecimento organizacional , estas são
construídas através do tempo e não podem ser facilmente imitadas.

Capacit. habilitadoras

Core capabilities

Baixa

Alta
Importância Estratégica das Capacitações Tecnológicas da Empresa

Figura 5.3 - Importância estratégica das capacitações tecnológicas
(Leooard-Barton, 1994)

Desta forma, core capabilities teria uma definição próxima a recursos como
coloca Bamey (1991). A empresa Chaparral Steeel é utilizada como um exemplo prático
por Leonard-Barton em que o conhecimento organizacional tem reforçado suas
capacitações. Dois aspectos são apontados como chaves para isto em relação aos
gerentes: saber como gerenciar as atividades que criam conhecimento e ter um
entendimento claro do que constitui uma core capability- ou quais são suas dimensões.
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Nesta empresa core capability é difinida como a habilidade de transformar tecnologia
rapidamente em novos produtos e processos.
Na empresa Chaparral Steel isto é obtido através de:
(a) busca de atividades interfuncionais na solução de problemas operacionais
(para produzir os produtos atuais);
(b) integração de novas tecnologias e metodologias (para melhorar os processos);
(c) experimentações formais e informais (para construir as capacitações para o
futuro);
(d) importação de conhecimento externo à empresa.

Leonard-Barton (1994) propõe um modelo de criação de capacitações a partir de

core capabilities (Figura 5.4). Para a autora, as atividades- e não metas ou recompensas
finaceiras, ou mesmo habilidades que não tenham um foco competitivo - são as
verdadeiras criadoras das capacitações competitivas.
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Figura 5.4- Criação e difusão de conhecimento (Leonard-Barton, 1994)

Este processo dinâmico que envolve fontes internas e externas de informação e
conhecimento, entretanto, pode se degenerar no que a autora denomina de core rigidities
ou rigidez central. Assim , o conhecimento pré-existente inibirá a criação de novas formas
de conhecimento, impedindo novas possibilidades competitivas para a empresa. LeonardBarton cita o caso da empresa NCR e sua dificuldade em se adaptar à mudança de caixas
registradoras, em que dominava a tecnologia, para a informática, um campo ainda novo
durante a década de 70. Também pode ser lembrado o caso da IBM e sua dificuldade em
considerar microcomputadores como um mercado promissor.
Deste modo, a empresa apresentará disfuncionalidades naqueles aspectos-chave
da criação e difusão de conhecimento:
(a) L imitada solução de problemas - apego a soluções do passado, o que limita
a construção do futuro.
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(b) Inabilidade para inovar com novas técnicas e métodos - dificuldade na
adoção de novas tecnologias.
(c) Limitada inovação -

manutenção do conhecimento já existente em

detrimento da criação de novas fonnas de conhecimento.
(d)

Impedimento ao conhecimento externo - não adoção de novas formas de
conhecimento externos à empresa, seja por avaliação tendenciosa de novas
tecnologias ou por não atenção às necessidades dos clientes.

O enrijecimento do conhecimento da empresa, porém, será variável de acordo com
qual dimensão pretende ser modificada. Assim , para Leonard-Barton, sistemas físicos
seriam os mats suscetív~ is à mudança. Em ordem crescente de dificuldade há os sistemas
gerenciais, habilidades/conhecimento e, por fim, os valores da organização. Tal fato pode
levar a se contestar a real eficácia nas adoções de novas tecnologias de gestão - como
programas de qualidade, que propõem uma mudança de cultura nas empresas sem
considerar as dificuldades inerentes a este processo.

5.6 Formulação estratégica e conhecimento organizacional

De acordo com os referenciais teóricos citados até agora, pode-se considerar que a
formulação estratégica está diretamente relacionada ao conhecimento existente na
empresa. Mesmo que o processo seja considerado formal ou informal, ambos envolverão
aspectos que estão embasados no conhecimento da organizaçãÓ.
Deste modo, o processo de formulação estratégica também abrange os dois
aspectos abordados nas seções anteriores - a criação e a aplicação de conhecimento - e
este é visto aqui como um processo coletivo de integração de conhecimento existente. A
formulação estratégica, considerada desta forma, permitirá a criação de um conhecimento
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comum aos membros da empresa como propõe Grant ( 1996b). Entretanto, pela amplitude
do tema, este trabalho aborda com maior ênfase a aplicação do conhecimento técnico
existente. Este será o responsável pela criação e mudanças das competências internas.
Desta forma, como o processo de formulação estratégica tem como base o
conhecimento organizacional existente, este por sua vez terá como fonte de crescimento
as informações que são obtidas e armazenadas ao longo do tempo pela empresa. Além
disso, o conhecimento existente estará relacionado com as competências internas da
empresa, pois pode levar à identificação e à utilização destas como fatores estratégicos.
No planejamento estratégico formal , a formulação se baseia em vários aspectos
abordados previamente. Primeiramente, são necessárias informações sobre o ambiente
interno (capacitações ou competências) e externo da empresa.t Após, a
estratégica realizada envolverá o
diferentes aspectos, como

c~nhecimento

escolha

prévio existente, pois são considerados

os clientes, os competidores, o desempenho interno da

empresa e aspectos conjunturais. Analisando-se também o processo incrementai (ou
informal) de formulação estratégica, tais aspectos serão da mesma forma considerados,
envolvendo

assim

informações

e

conhecimento

da

organização,

apenas

conduzidos/criados de forma não estruturada.
Pode-se então questionar sobre as disparidades entre o planejamento estratégico
formal e o processo informal. Existiria então uma possível complementaridade entre os
dois processos tal como propõe Nonaka (1994) para o conhecimento explícito e o
conhecimento tático?
Assim, pode-se propor que

o planejamento estratégico formal tem na base

aqueles aspectos destacados pelos autores que o defendem, como formalização de

55

lideranças, acesso a procedimentos sistemáticos para identificação de estratégias novas e
fornecimento de ferramentas analíticas específicas e técnicas para formulação estratégica
(Adam e Swamidass, 1992). Por outro lado, os processos informais conduzidos de
forma não estruturada poderiam se constituir em um recurso competitivo de difícil
imitação, como defende Bamey (1991).
Neste estudo parte-se do princípio de que sendo o processo de formulação produto
do conhecimento da empresa, este abrange, como Nonaka (1994) propõe, diferentes
formas de conhecimento complementares. Assim, inicialmente consider-se-á o processo
de formulação de estratégias de produção de acordo com a colocação de Adam e
Swamidass (1992), que une diferentes abordagens de formulação estratégica de forma
complementar e evita uma proposta normativa para o processo:
"O planejamento estratégico trata do processo estruturado bem como do processo
não estruturado de formulação de estratégias." (p. 386)
Seguindo esta definição pode-se destacar as partes que serão chave para a nossa
visão do processo estratégico:
- o conhecimento é visto como um recurso estratégico;
- o processo é composto pela integração de conhecimento, tanto tácito como
explicito;
- o processo leva à criação, reforço ou mudança das competências da empresa de
acordo com as mudanças identificadas no ambiente competitivo.
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6. FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA COMO UM PROCESSO DECISÓRIO

Para que se chegue a um modelo teórico inicial que agregue os conceitos aqui
abordados - informações, conhecimento organizacional e competências internas - ao
processo de formulação estratégica, são utilizados neste trabalho referenciais de processo
decisório e de racionalidade. Desta fonna, tais referenciais permitirão que no próximo
capítulo os conceitos sejam tratados de forma integrada entre si , chegando-se a uma
proposição inicial de modelo teórico.

6.1 Formulação estratégica como um processo decisório
Segundo Eisenhardt e Zbaracki ( 1992), o processo decisório tem sido descrito
como essencialmente racional , como nos trabalhos de March e Simon ( 1958) e Allison
(1971 ). Assim , nestes modelos os tomadores de decisão já sabem claramente os seus
objetivos. Para tanto, buscam informações apropriadas e
alternativas de ação.

desenvolvem uma série de

Por fim , selecionam aquela alternativa que seja ótima.

Posteriormente, autores ligados à linha cognitiva demonstraram que objetivos podem ser
inconsistentes entre o grupo de pessoas e com o tempo. Além disso, Simon (1947)
defendia a existência de uma racionalidade limitada (bounded rationality), tendo em vista
a impossibilidade de se ter à mão todos os aspectos para a tornada de decisão.
Presentemente, alguns autores defendem um continuum

entre racionalidade e

racionalidade limitada, evitando o aspecto dicotômico desta última (Frederickson, 1984).
Desta forma, o esquema conceitual de Elster (1990) para racionalidade, discutido
a seguir, poderá ser adaptado para processos decisórios e, complementarmente,
comparado ao processo de formulação de estratégias de produção.
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Elster ( 1990) considera erradas as tentativas de descrever a racionalidade como
um processo normativo. Para ele, as teorias da racionaljdade falham ao não considerar as
indetenninações do processo. Suas colocações aproximam-se das de Simon ( 1947) sobre
racionalidade limitada, em que o tomador de decisões deverá identificar as opções,
mesmo sem ter pleno conhecimento de todos os fatores envolvidos. Fazendo-se um
paralelo com as teorias sobre estratégia, estas indeterminações corresponderiam às
incertezas em relação ao ambiente.
O esquema de Elster (Figura 6.1), que indica como a decisão ocorre no nivel
individual , compõe-se dos seguintes aspectos: o indivíduo " lê" o ambiente através das

evidências existentes, há uma interação mnâmica entre o que foi " lido" com suas
crenças, baseado em seus desejos e suas crenças então ocorrem as ações.

Figura 6.1 - Processo de racionalidade no nível individual (Eister, 1990)

Grant ( 1996b) destacou que o conhecimento organizacional na sua essência é um
evento individual - já que na maioria das vezes está na "cabeça" das pessoas. Porém,
para melhor entender-se esta questão no âmbito da empresa deve-se pensar tanto nas
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etapas de criação como de integração do conhecimento, nas quais o fator fundamental
para o escopo empresarial será o processo de integração interna. Assim , mudando-se do
nível individual para o organizacional , pode-se reconfigurar o esquema conceitual acima.
Neste caso, crenças são construtos comuns e socialmente aceitos, relacionados a como as
pessoas vêem e interpretam os acontecimentos (Wright et ai. , 1996). Como tais
construtos são construídos dentro de uma real idade social, podemos pensar em um
paralelo entre o que acontece ao nível individual e o que acontece no nível coletivo,
neste caso especifico, a empresa. Assim , no esquema adaptado para organizações (Figura
6.2), o conhecimento organizacional , seja ele tácito ou explícito, substitui as crenças ao
nível individual. Tal aspecto também é citado por Nonaka ( 1994 ), que vê o conhecimento
relacionado com o comprometimento e as crenças. As evidências do ambiente são as
informações obtidas pela organização, sendo portanto insumos para o conhecimento
organizacional. Tais informações têm relação direta com as incertezas em relação ao
ambiente, consideradas aqui por nós como um catalizador no processo de formulação de
estratégias. Deste modo, o nosso esquema ficaria apenas com estes três elementos, que
são os mais importantes para o nosso estudo. O desejo em termos empresariais pode ser
comparado ao aspecto catalisador dos processo de formulação de estratégias de produção,
como colocava Voss ( 1992). Deste modo, no processo estratégico empresarial entende-se
que os objetivos da empresa são equivalentes ao desejo ao nivel individual.
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._____·~--

~----------------~CONHEC~NTO

Figura 6.2 - Processo da racionalidade (Elster, 1990) adaptado para a tomada de
decisão organizacional.

Considerando-se o processo específico de formulação de estratégias, todos estes
passos são também identificáveis. Entretanto, neste caso específico a ação será a própria
estratégia formulada (Figura 6.3).

Figura 6.3 - Processo da racionalidade (Eister, 1990) adaptado para a formulação
de estratégias organizacionais.
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Resumidamente, pode-se considerar que o esquema inicial de Elster ( 1990) é
composto de três momentos distintos (Figura 6. 1):

Momento 1 - O indivíduo analisa o ambiente através das evidências;
Momento 2- Ocorre a tomada de decisão, baseado em suas crenças e seus desejos;
Momento 3- A ação é tomada.
No caso da formulação estratégica, paralelamente consideram-se os seguintes
aspectos apresentados na Figura 6.3:

Momento l - A empresa analisa o ambiente (externo e interno) através das informações
que tem acesso;

Momento 2 - É desenvolvido o processo de tomada de decisão, baseado no
conhecimento prévio existente e pelos objetivos empresariais buscados;

Momento 3 - A estratégia é formulada.
Basicamente, esta será a seqüência que embasará o construto proposto nesta
pesquisa, no qual infonnações e conhecimento terão papéis chave dentro do processo de
formulação estratégica em um ambiente competitivo no qual as incertezas são crescentes.

6.2 O processo decisório
Simon (1947) definiu as organizações como sistemas de decisões. Anteriormente,
Barnard (1938) identificava os fluxos formais e informais de informação dentro das
organizações corno suporte para a tomada de decisões.
Driver et ai. (1993) defendem que existem diferentes estilos de tomadores de
decisão e que dois fatores são críticos para este caso:

Uso da informação: a quantidade de informação considerada nas decisões
tomadas;
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Foco: o número de alternativas identificadas pelas decisões a tornar.

Para Driver at ai. ( 1993 ) existem pessoas que procuram tornar a decisão com o
máximo de análise prévia, enquanto outras tomam a decisão com wna quantidade mínima
de informações que julgam suficientes. Os primeiros são denominados de maximizadores
enquanto o segundo são os minimamente satisfeitos. Simon ( 194 7) também já tinha
abordado tal aspecto com a questão da racionalidade limitada. Hoje em dia talvez exista
uma situação paradoxal para os tomadores de decisão: ao mesmo tempo que há uma
maior gama de informações à disposição, o dinamismo ambiental pode levar a urna
necessidade de decisões mais rápidas e, portanto, sem a possibilidade de análises mais
aprofundadas. Assim , o ambiente pode levar a duas situações distintas para o tomador de
decisão: a de baixa e a de alta pressão. No Quadro 6.1 abaixo estão enumeradas
características que compõem cada situação.
Quadro 6.1 Fatores ambientais de pressão (Driver et ai., 1993)

Baixa Pressão do Ambiente

Alta Pressão do Ambiente

Não há prazos limites ou pressão de Alta pressão quanto a tempo, freqüentes
tempo.

prazos limites.

Tarefas simples.

Tarefas altamente complexas.

Eventos previsíveis.

Alta incerteza, eventos imprevisíveis.

Consequências desimportantes/ triviais.

Consequências importantes.

Ambiente emocional neutro.

Alta carga emocional no ambiente (positiva
ou negativa).
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Pode-se considerar que as características listadas na segunda coluna identificam
ambientes de alta dinâmica ambiental , como o da indústria eletro-eletrônica ou
informática, enquanto que situações menos dinâmi.cas podem estar mais relacionadas
com a primeira coluna.
Sob qualquer condição de dinamismo ambiental , Giffi , Roth and Seal (1990)
mostram o processo estratégico em produção como wna série ·de escolhas estruturais,
infra-estruturais e de integração, independente se a estratégia utilizada está formalizada
em documentos escritos ou não. Como componentes de cada sub-tipo destes, os autores
enumeram :
Escolhas

Estruturais: instalações, capacidade,

processo

tecnológico

e

de

equipamentos, grau de integração vertical e de controle, sistemas de estoques;
Escolhas Infra-estruturais : políticas de recursos humanos, qualidade, planejamento

'

e controle da produção, sistemas de avaliação de desempenho e premiação, estrutura
organizacional ;
Escolhas de Integração: integração externa, integração interna, mecamsmos de
adaptação.
Enquanto que os dois primeiros tipos estão mais relacionados com o objetivo fim
de wn processo de formulação (ou seja, estas serão as políticas e estratégias adotadas), as
escolhas de integração também terão relação com como o processo se desenvolve,
principalmente no que tange à integração interna e aos mecanismos de adaptação. Para os
autores, na integração interna é importante a definição de como a interface poderá ser
construída com outras unidades funcionais (P&D, marketing, engenharia, serviços e
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finanças); quais mecarusmos serão empregados para integrar produto/processo; quais
tecnologias serão divididas entre a unidade de negócios e a corporação como um todo
(em empresas de maior porte). Por fim , os mecanismos de adaptação abrangeriam como
a aprendizagem organizacional pode ser agilizada; como a área de produção pode
trabalhar de forma mais inteligente; onde os sistemas de sinergia podem ocorrer; e quais
tecnologias podem ser transferidas.

6.3 Informações e conhecimento
A complexidade do ambiente competitivo presente está no ponto de partida em
um processo de formulação estratégica - a informação. Através das informações, a
empresa "lê" o ambiente para poder se posicionar estrategicamente. Porém, hoje
identifica-se urna crescente disponibilidade de fontes diversas, como Internet, Electronic
Data fnt erchange (EDI), além das tradicionais, como contato com clientes e

fornecedores, que tem disponibilizado um enorme número de fontes de informação
possíveis de ser utilizadas pelas empresas.
Neste contexto, Von Hippel (1994) define como " informação difícil" (tradução
livre de sticky information), quando uma informação incorre em custos para adquiri-la,
transferi-la e usá-la. Certamente, cada empresa desenvolve diferentes maneiras de buscar
suas informações. Da mesma forma, o autor considera o conhecimento organizacional
quase como uma conseqüência das informações, e, como tal, também envolve custos de
transferência.
Helper e Sako (1995) mostraram que diferentes usos de informação entre clientes
e fornecedores afetariam os resultados finais. Seu estudo abordou diferentes tipos de
relacionamento entre compradores e rede de fornecimento na indústria automobilística.
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O primeiro tipo é chamado de modelo de ·aida ("exit model"), e é caracterizado pela
mudança de fornecedor quando um problema é detectado. O segunto tipo é chamado de

modelo dialogado (" voice model "), e neste o comprador procura resolver o problema
detectado através de trabalhos em conjunto com o fornecedor. Neste caso a tendência é o
estabelecimento de relações de longo prazo, enquanto que o primeiro leva a relações de
curto prazo. Segundo os autores, as empresas que usam o modelo dialogado tendem a
atingir melhores resultados relacionados ao tempo de entrega de produtos e tamanhos de
lotes de produção que as empresas que usam o modelo de saída.
A ligação entre informações e conhecimento é chave para a área de estratégia. Em
ambientes dinâmicos, como os que caracteristicamente as empresas têm enfrentado nos
últimos anos, esta ligação pode significar um recurso competitivo ou uma capacitação.
Nonaka (1994) considera que em contextos dinâmicos as organizações devem não
apenas processar informações eficientemente, mas também criar novas informações e
conhecimento. Embora informação e conhecimento sejam usados simultaneamente, este
autor faz a diferenciação entre ambos, explicitando também a ligação que possuem .
"Em resumo, informação é um fluxo de mensagens, enquanto conhecimento é
criado e organizado através dos

vários fluxos

de

informação, ancorados

no

comprometimento e nas crenças de seu possuidor. " (Nonaka, 1994, p. 15)
Entretanto, hoje a crescente gama de informações disponíveis tem criado também
problemas. Beuren (1998) cita que existe um paradoxo entre quantidade versus qualidade
que as tecnologias de informação ajudaram a criar. Assim, os gerentes precisam de
informações de valor (Wilkinson e Cerullo apud Beuren, 1998). Para Beuren, os aspectos
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que podem caracterizar a qualidade das informações existem quando estas são relevantes,
precisas, acessíveis, concisas, claras, quantificáveis e consistentes.
Deste modo, estando as informações na base do conhecimento, este sofrerá
influência direta da qualidade das informações obtidas. O processo de formulação de
estratégias também está dentro deste contexto. A definição e comunicação da estratégia
envolverá processos de informação durante todo seu desenvolvimento, envolvendo desde
o início aqueles que são os responsáveis pela elaboração da estratégia (Beuren, 1998).
Roth e Jackson ( 1995) caracterizam percepção mercadológica (" marketing
acuity") como a conscientização pelos gerentes de empresas de serviços dos níveis de

qualidade de seus competidores bem como os de sua organização.
Coehn e Levinthal ( 1990) complementam que wna firma seria mais capaz de
explorar novas informações relevantes se houver participação direta da área de produção
no processo. Similarmente ao conceito de Roth e Jackson de agudeza mercadológica,
estes autores definem capacidade de assimilação como "o prévio conhecimento que
confere a habilidade de reconhecer o valor de novas informações, assimilá-las e aplicá-las
em fins comerciais" (p. 128).

6.4 Rapidez na tomada de decisões e capacidade de resposta

Eisenhart ( 1989) pioneiramente estudou a rapidez de processos decisórios em
ambientes competitivos dinâmicos. Para tanto, estudou a tomada de decisão de
executivos na indústria de microcomputadores. A autora procurou determinar se decisões
mais rápidas levariam a melhor desempenho em tais empresas.
Eisenhardt primeiramente enfatiza que alguns autores defendem que um alto nível
de compreensão dos tomadores de decisão (ou o que Driver et ai., 1993 caracterizam
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como maximizadores) tomaria mais lento o processo de decisão estratégica. Além disso,
outros autores defenderiam a participação limitada e maior centralização corno
incrementadores da velocidade de decisão. Da mesma forma, menores conflitos durante o
processo também agilizariam a tomada de decisão. Segundo Eisenhardt, todos estes
fatores podem ser contestáveis face à atual conjuntura enfrentada pelas empresas, em que
há crescente pressão para decisões rápidas e qualificadas simultaneamente. No múltiplo
estudo de casos desenvolvido pela autora as seguintes características foram encontradas
em comum :

a. Maior uso de informações em tempo real aumenta a velocidade do
processo de decisão estratégica. Aqui pode ser destacado o papel central dos
sistemas de informações, especialmente quando possibilitam informações dos
clientes, informações dos fornecedores e de dados internos de desempenho.

b. Quanto maior o número de alternativas consideradas simultaneamente
maior a velocidade do processo de decisão estratégica. Ao contrário do que
pode-se supor inicialmente, múltiplas alternativas não significaram maior
tempo para a tomada de decisão. Isto ocorre, segundo Eisenhardt, porque tal
fato reduz o grau de comprometimento com urna alternativa específica,
permitindo a mudança para urna outra alternativa se a primeira se mostrar
falha. Por outro lado, urna única alternativa pode levar a análises mais
aprofundadas dentro processo, o que retardaria a decisão.

c. A utilização de conselheiros experientes aumenta a velocidade do
processo de decisão estratégica.

Tais conselheiros seriam pessoas com
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experiência dentro da indústria em questão e aumentariam o grau de confiança
numa alternativa possível quando chamados a opinarem .

d. Maior uso de solução ativa de problemas aumenta a velocidade do
processo de decisão estratégica. Neste caso, Eisenhardt caracteriza o que
denomina de consenso com qualificação. Primeiramente, o grupo busca o
consenso que, se não atingido, leva à decisão a ser tomada por alguém que
tenha autoridade dentro do grupo.

e. Quanto maior a integração entre as decisões, maior a velocidade do
processo de decisão estratégica. A busca de integração com decisões
passadas incrementaria a grau de certeza além de diminuir o grau de ansiedade
no grupo, pois o grupo passaria a trabalhar baseado em exemplos passados,
portanto mais concretos.

Por fim, Eisenhardt ( 1989) encontrou relação positiva entre desempenho da
empresa e velocidade de decisão neste setor industrial. O desempenho foi medido através
de totais das vendas, crescimento das vendas e lucro líquido.
Complementando o estudo de Eisenhardt, J udge e Miller ( 1991) encontraram
relação negativa entre velocidade na decisão e experiência da diretoria da empresa. Ou
seja, executivos mais jovens tendem a tomar decisões mais ràpidas, talvez por terem
menor comprometimento com decisões passadas, especialmente em empresas que
competem em ambientes mais dinâmicos. Além disso, os autores encontraram que o
número de alternativas analisadas está relacionado positivamente com a velocidade de
decisão, independente do ambiente que a empresa compete.
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Bettis e Hitt (1995) também destacam a importância da capacidade de resposta
("responsiveness"), definida como "a habilidade geral de responder quando mudanças e
surpresas ocorrem para a empresa" (p.15).
Relacionando-se capacidade de resposta com competências internas, Bettis e Hitt
sugerem a influência do conhecimento organizacional neste processo. De acordo com os
autores, a capacidade de resposta exige uma nova forma de pensar dos gerentes,
composto dos seguintes aspectos:
- Capacidade de aprender e "desaprender", porque a empresa necessita mudar práticas
tradicionais e ser receptivas a coisas novas.
- Flexibilidade estratégica, porque a empresa necessita ser adaptativa e responder às
novas ações estratégicas dos competidores.
- Eficiência dinâmica, porque a empresa necessita ser consciente dos diferentes ciclos de
vida dos produtos em sua indústria.
- Cooperação e competição, porque as empresas estão sendo forçadas a criar alianças
com competidores atuais e potenciais com a função de desenvolver novas tecnologias.
Estrutura horizontal , porque o processo decisório descentralizado em equ1pes
multifuncionais pode agilizar o mesmo e facilitar a implementação.

6.5 O processo de formulação de estratégias de produção baseado em recursos

Os principais aspectos que são abordados neste capítulo, ao enfocar o processo de
formulação de estratégias de produção como um processo decisório, aparece na proposta
de Zahra e Das (1993a), que se baseia na visão baseada em recursos .
Os autores salientam que a estratégia deve ser sustentada pelos recursos tangíveis
e intangíveis que a empresa possui. No primeiro caso, são incluídos aqueles recursos que
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podem ser observáveis e seus valores facilmente calculáveis, como por exemplo os ativos
tecnológicos. Já os recursos intangíveis não podem ser diretamente quantificáveis ou
observáveis. Neste grupo, encontra-se o conhecimento organizacional. Os autores
acrescentam que o sucesso de uma estratégia de produção dependerá da exclusividade
dos recursos disponíveis e da baixa possibilidade de substituição dos mesmos. A Figura
6.4 a seguir mostra os principais aspectos que compõem a proposta de Zahra e Das.
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Figura

6.4 - Modelo de estratégia de produção baseado na visão baseada em
recursos. (Zahra e Das, 1993a)
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Comparando-se esta proposta com o modelo anterior, baseado no processo
decisório, pode-se acrescentar os seguintes aspectos:
o conhecimento será um dos recursos envolvidos, o qual também se
caracteriza pela exclusividade e baixa possibilidade de substituição;
o conhecimento pode levar a urna competência distintiva;
a estratégia de produção, tratada por Zahra e Das ( 1993a) corno seguindo uma
prioridade de manufatura, no caso qualidade, flexibilidade, velocidade e
serviços, possibilita o alinhamento entre recursos e competências internas e
também pode afetar os resultados referentes ao desempenho da empresa;
o processo de formulação de estratégia de produção, quando orientado pela
visão baseada em recursos, pode levar a urna vanj:agern competitiva.

No capítulo seguinte estes aspectos são integrados dentro de um modelo teórico
para o processo de fonnulação de estratégias de produção. Deste modo, o processo de
formulação é considerado como um processo decisório baseado no conhecimento
organizacional .
Além dos aspectos salientados anteriormente, relacionados com o trabalho de
Zahra e Das ( 1993a),

integração de conhecimento pela área de manufatura será de suma

importância no modelo de processo de formulação de estratégias de produção proposto.
Esta integração estará relacionada principalmente com a utilização de fontes
diferenciadas de informação e pelas atividades interfuncionais em que a manufatura se
envolve na empresa.
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Por fim , a construção de competências internas a partir dos recursos existentes
será vista como o aspecto-chave no processo estratégico e terá um caráter dinâmico,
adequando-se às constantes mudanças do mercado.
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7. PROPOSTA DE UM MODELO TEÓRICO PARA O PROCESSO DE

FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO

Busca-se neste capítulo a construção de um modelo teórico que agregue
dinamismo ambiental

com

os aspectos já discutidos anteriormente, que

são:

conhecimento organizacional (Capítulo 5), fontes de informação (Capítulo 6) e
competências internas (Capítulo 4) . Assim , parte-se dos modelos de formulação
estratégica apresentados no capítulo anterior para a proposta de um modelo dinâmico de
formulação

de

estratégias

de

produção

em

que

informações,

conhecimento

organizacional, interfuncionalidade e competências internas são os seus elementos
centrais.

7.1 O construto referente a um processo dinâmico de formulação estratégica

O modelo de formulação de estratégias de produção, que é apresentado a seguir,
baseia-se nas duas propostas apresentadas no capítulo anterior. Deste modo, considera-se
o processo de formulação de estratégias de produção não normativa e de forma não
hierárquica (Zahra e Das, l993a). Ou seja, o processo é interativo, não acontecendo
segundo uma seqüência de eventos pré-estabelecidos, como tem ocorrido em diversos
trabalhos sobre o tema desde Skinner ( 1969). O aspecto central deste modelo proposto
será a visão do conhecimento organizacional como um recurso fundamental para o
processo.
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Inicialmente, leva-se em consideração o crescente dinamismo dos ambientes
competitivos, para embasar o que seria um processo dinâmico de formulação estratégica.
Este processo se adequaria às possibilidades existentes no novo ambiente competitivo:
- diversas fontes de informação;
- novas tecnologias em equipamentos e gestão;
-desenvolvimento de processos formais e informais de formulação; e
- busca de sustentação/criação de capacitações competitivas (ou competências
internas).
Inicialmente, considera-se que as fontes de informação são o primeiro aspecto do
processo de formulação de estratégias. Estas são denominadas internas quando
envolvem a opinião e participação de integrantes dos diferentes níveis hierárquicos da
empresa. Por outro lado, fontes externas são consideradas aquelas que estão fora do
ambiente da empresa, como os clientes e fornecedores, e que presentemente também
podem ser acessadas pelas diferentes Tecnologias de Informação.
Além disso, a empresa pode utilizar diferentes ferramentas gerenciaiS que
influenciariam direta ou indiretamente o processo de formulação de suas estratégias.
Assim, somadas ao planejamento estratégico estruturado, estas ferramentas gerenciais,
como Gestão da Qualidade ou Just-in-time, mesmo que não levem diretamente à
formulação de estratégias, podem contribuir neste processo e, principalmente, aumentar o
conhecimento organizacional existente (Roth et ai., 1994 e Grant, I996b ).
As informações vindas de diferentes fontes internas e externas, do planejamento
estratégico formal e das outras ferramentas gerenciais, além dos processos informais,
permitem à empresa identificar as necessidades dos clientes e o contexto do mercado
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competitivo em que está inserida. O conjunto de informações que permitem identificar as
capacitações internas da empresa (visão interna) e sua posição relativa no mercado (visão
externa) compõe o conhecimento organizacional da empresa. Deste modo, busca-se um
enfoque estratégico para o estudo do conhecimento organizacional neste trabalho.
Tal conhecimento fornece as condições necessárias para a empresa desenvolver
continuamente análises internas e externas do ambiente, que estão na base do processo de
formulação de estratégias. Assim , processos de decisão baseado em contínuas avaliações
do ambiente podem ser direcionados para o reforço das competências internas existentes
ou construção de novas de acordo com a dinâmica do ambiente competitivo. Por outro
lado, o dinamismo do ambiente em que a empresa compete também influencia seu
desempenho e resultados. Os aspectos-chave de tal construto estão apresentados na
Figura 7.1.
Resumidamente, pode-se descrever um processo dinâmico de formulação de
estratégias de produção segundo um enfoque de conhecimento organizacional da seguinte
forma : as fontes internas e as fontes externas de infonnação fornecem os subsídios para a
criação/desenvolvimento

do

conhecimento

organizacional ;

o

conhecimento

organizacional na área de produção leva a uma maior integração com as demais áreas da
empresa através de atividades interfuncionais para a definição de aspectos estratégicos;
esta integração permite a criação/reforço das competênciais internas e a adaptação das
mesmas às mudanças do ambiente competitivo. Tais aspectos estão detalhados nas seções
seguintes deste capítulo.
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L-------------Figura 7.1- Aspectos-chave em um processo dinâmico de formulação de estratégias
de produção.

7.2 Fontes de Informação

Durante o processo de formulação de estratégias de produção são importantes as
fontes de informação utilizadas. Primeiramente, pode-se destacar as fontes de informação
internas. Estas constam de diferentes fluxos internos que estão relacionados ao sistema
informal da empresa (Barnard, 1938). Como há a participação de diferentes níveis
hierárquicos durante o processo de formulação de estratégias, passa-se de uma visão
centralizada, implícita no planejamento estratégico formal , para novos arranjos
participativos. Dentro de um enfoque incrementai de formulação estratégica é importante
a participação interna na avaliação de performance e no desenvolvimento de novas
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políticas e planos de ação. Simon ( 1996) e Zahra e Das ( 1993) destacam tal aspecto no
processo de formulação estratégica.
A empresa também pode lançar mão de fontes externas de informação como
clientes e através de Tecnologias de Informação. De acordo com pesquisa realizada pela
consultoria Arthur Andersen ( 1998), há uma tendência crescente de estabelecimento de
alianças entre empresas líderes mundiais em seus segmentos e seus clientes. Para Khana
et al. (1998), estes tipos de arranjo levam a processos de aprendizagem entre as partes
envolvidas.
Complementarmente às fontes internas, as técnicas de gestão presentemente
usuais na área de produção podem fornecer informações válidas para o processo de
formulação. Entre estas podem-se salientar os programas de Qualidade Total e o sistema
Just-in-Time. Deste modo, também incluiu-se o planejamento estratégico formal (e
escrito), pois este é defendido desde os trabalhos iniciais em estratégia de produção por
autores como Skinner (1969) e Hill (1985) (Adam e Swamidass, 1992). Da mesma forma,
Roth et ai. (1992)

mostraram que uma estratégia de produção bem explicitada em

documentos escritos é característica em empresas líderes em seus segmentos.

7.3 Conhecimento Organizacional
O conhecimento organizacional é focalizado especificamente na área de produção
no modelo proposto. Ele abrange tanto a sua forma tácita como a explícita. O primeiro
está presente nas formas informais de formulação estratégica e nas trocas de informação
de modo informal, como os sistemas gerenciais ligados a propostas participativas. Sua
criação/sustentação está fundamentalmente ligada aos processos de integração, tanto
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internamente (através das fontes internas) como externamente (através das fontes
externas) (Grant 1996a, l996b ). Este processo pode ocorrer nas quatro situações
concebidas por Nonaka ( 1994) que envolvem a criação dos conhecimentos tácitos e
explícitos: a socialização, a combinação, a internalização e a externalização. O último
caso, o qual segundo Nonaka é o menos freqüente, pode ocorrer através de processos de
padronização em programas de Qualidade Total , onde os aspectos informais do processo
são identificados, registrados e padronizados (ou seja, há a transformação de
conhecimento tácito em explícito).
Stalk et ai. (1992 , p. 63) ressaltam a relevância das competências internas no
processo de formulação estratégica e destacam a importância para a empresa de "ver
claramente o ambiente competitivo, e então se antecipar e atender às necessidades e
desejos dos clientes." Deste modo,

o foco

do conhecimento organizacional no modelo

proposto é a construção, reforço e mesmo mudança das competências internas, vistas
como resultado de um esforço interfuncional dentro de um enfoque estratégico.
O conhecimento organizacional, que tem como insumo as diferentes fontes de
informação à disposição, pode levar a empresa a conduzir

mais acuradamente seu

processório decisório. Isto se deve à possibidade da empresa ver de forma mais " clara" o
ambiente competitivo, como defende Stalk et ai. (1992), através do desenvolvimento de
análises dos ambientes externo e interno da mesma.
Na nossa definição de conhecimento organizacional retoma-se a idéia de agudeza
mercadológica (Roth e Jackson, 1995). Desta forma, direciona-se o conhecimento
organizacional para um enfoque estratégico com a análise do ambiente competitivo
dentro da clássica orientação de Andrews (1971), a qual engloba as análises externa e

78

interna como os componentes centrais do processo. Na análise interna incialmente é
importante que a empresa seja capaz de identificar suas competências internas, enquanto
que na análise do ambiente externo a empresa considera as oportunidades e ameaças a ele
relacionadas.

7.4 Interfuncionalidade da área de estratégia de produção
Slack (1993) sustenta que o desenvolvimento de produtos e operações precisam
de " pontes" dentro da empresa.

Seria uma idéia mais ampla que apenas o

desenvolvimento de novos produtos, que permite a implementação e comprometimento
com novas operações.
Ward, Leong e Boyer (1994) exploraram empiricamente a questão da proatividade
da área de produção no processo de formulação estratégica da empresa, mostrando que a
orientação interfuncional leva a desempenhos superiores. Neste trabalho os autores
avaliam o grau em que produção se envolve em atividades interfuncionais para definição
de produtos e serviços, decisões orçamentárias e mudanças de estratégias de crescimento.
Segue-se, neste estudo, semelhante orientação para análise da interfuncionalidade.
Entretanto, assim como Grant (1996a e 1996b ), considera-se a interfuncionalidade
segundo uma ótica de integração do conhecimento. Deste modo, a integração do
conhecimento será o meio para que a empresa aumente seu conhecimento organizacional
e crie/reforce suas competências. Também Prahalad e Hamel ( 1990) consideraram que as

core competencies estavam embasadas em esforços interfuncionais coordenados.
Deste modo, a interfuncionalidade terá um duplo papel no processo de formulação
de estratégias de produção. Inicialmente, permite que o conhecimento organizacional na
produção alcance níveis maiores através da integração de conhecimento. Segundo, a
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interfuncionalidade levará as competências internas a serem criadas/reforçadas dentro de
uma enfoque comum entre as áreas, evidenciando assim uma visão de alinhamento
interno.

7.5 Capacidade de Resposta das Competências Internas

Considera-se que a capacidade de reagir às mudanças ambientais no processo de
formulação estratégica na produção estaria embasada nas competências internas da
empresa.
Segundo Eisenhardt ( 1989) e Cohen e Levinthal ( 1990), o conhecimento prévio
leva a um processo cognitivo acelerado. Bettis e Hitt ( 1995) ligaram vantagem
competitiva sustentada aos recursos organizacionais, capacitações ou competências
internas. Esta ligação embasaria para os autores a capacidade de resposta das empresas.
Zahra e Das (1993a) mostram que este é um aspecto central no processo de formulação
de estratégias de produção baseado na visão de recursos, inserindo neste uma orientação
de interatividade e de adaptação constante às mudanças do ambiente.
Leonard-Barton ( 1994) destaca que os gerentes necessitam identificar quais as
dimensões que compõem suas competências internas e como conduzir as atividades que
criam conhecimento. Assim , os planos traçados a partir da estratégia escolhida pela
produção devem estar focalizados nas competências internas existentes.
No modelo apresentado, esta capacidade de resposta estará ligada às
mudanças/adaptações nas competências internas. Na base de todo este processo de
mudança entram o conhecimento organizacional e a interfuncionalidade.
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7.6 Desempenho
Conner ( 1991 ) considera que o desempenho de uma empresa, dentro da visão
baseada em recursos, vem da interação simultânea de pelo menos três forças : base dos
ativos pertencentes à empresa, base dos ativos pertencentes aos competidores, e
limitações relacionadas ao segmento industrial e as políticas públicas.
Entretanto, usualmente os indicadores financeiros têm sido o modelo dominante
nas avaliações de desempenho de empresas. Porter (1992) os defende como a melhor
forma para avaliação de desempenho de uma empresa. Por outro lado, Venkatraman e
Ramanujam ( 1986) consideram que outros indicadores devem ser adicionados na
pesquisa na área de estratégia. Os indicadores financeiros inicialmente listados pelos
autores compreendem

crescimento das

vendas, lucratividade

(retomo

sobre o

investimento, retomo sobre as vendas) e faturamento por funcionário. O segundo grupo denominado indicadores de desempenho operacional - inclui medidas tais como fatia de
mercado, taxa de introdução de novos produtos, eficácia de marketing, valor adicionado
na produção e qualquer outra medida relacionada com eficiência tecnológica.
Zahra e Das ( 1993a) sugerem que a análise de desempenho pode ser realizada em
duas etapas. A primeira abrange a vantagem competitiva e considera as vantagens
advindas da antecipação e das barreiras competitivas existentes. A segunda etapa é
influenciada pela primeira e apresenta os resultados competitivos - como por exemplo
fatia de mercado, lucros de nichos específicos e preços prêmio - e resultados financeiros
- como exemplos tem-se maiores lucros gerais, lucros sobre ativos, retomo sobre as
vendas.
Bensao e Venkatraman (1995) utilizaram apenas indicadores de desempenho
operacional em proposta de uma tipologia para as relações entre empresas e rede de
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fornecedores na indústria automobilística. Por sua vez, Cleveland et ai. (1989) utilizaram
uma

medida

que

combinava

desempenho

em

manufatura

(custo,

confiabilidade e flexibilidade), no mercado e desempenho financeiro.

qualidade,

Este trabalho

motivou críticas de Vickery (1991) e Vickery et ai. (1993), pois segundo a sua avaliação
não se pode avaliar conjuntamente fatores de desempenho da manufatura, de mercado e
financeiro, pois existe alto grau de redundância entre eles, como custo e qualidade que
afetam o retomo bruto sobre ativos.
Ao mesmo tempo, Swamidass e Newell ( 1993) consideram que a medida de
desempenho é um aspecto crítico em estudos sobre estratégia de produção. Estes autores
também separaram as medidas de desempenho da manufatura do desempenho de
negócios. Este último foi considerado um resultado do desempenho da manufatura e
medido através do crescimento das vendas e crescimento do retomo sobre investimentos.
Na pesquisa buscou-se um critério que possibilitasse a avaliação do processo
segundo uma orientação dos recursos envolvidos. Como se considera competências
dentro de um enfoque interfuncional, procurou-se uma medida que seguisse esta
orientação. As medidas interfuncionais podem usar um enfoque mercadológico e
financeiro, sendo consideradas posição no mercado, lucratividade e aumento de vendas.
Deste modo, a posição competitiva no mercado é que foi focalizada neste trabalho,
buscando-se assim a avaliação de desempenho dentro de uma visão integrada.

7.7 Dinamismo Ambiental

O dinamismo ambiental é externo ao processo de formulação de estratégias de
produção proposto; no entanto, ele pode influenciar todos os aspectos que compõem o
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modelo proposto, incluindo o conhecimento organizacional , as fontes de informação, a
interfuncionalidade e a capacidade de resposta das competências internas.
Usualmente, as cinco forças competitivas de Porter (1980) podem ser utilizadas
para identificação do dinamismo do ambiente competitivo. Estas são compostas por
competidores, novos entrantes, produtos substitutos, fornecedores e clientes. Estes
aspectos definem o dinamismo do ambiente competitivo e podem ser comparados com
outros indicadores para a avaliação do dinamismo ambiental, como variação da produção
e da taxa de emprego no setor industrial de atuação da empresa.
Alguns autores como Mintzberg ( 1990) e Thomas, III ( 1996) têm contestado o
modelo de Porter, por considerar que ele retrata urna situação estática e não "dinâmica"
como é denominado.

A visão baseada em recursos e as propostas de capacitações

dinâmicas têm sido alternativas para se entender o ambiente competitivo dentro de um
enfoque mais "dinâmico" (Teece et ai. , 1997).
Outra forma possível é utilizar a variação das quantidades produzidas por cada
setor industrial analisado, tal como feito por Vicenconti ( 1977) ao analisar o crescimento
industrial brasileiro no decorrer do processo brasileiro de industrialização. Esta foi a
orientação seguida por este trabalho. De forma complementar à classificação de
Vicenconti , apresentam-se dados mais atuais relacionados à indústria brasileira.

83

8. METODOLOGIA DE PESQUISA E SETORES TNDUSTRIAlS
ESTUDADOS
Neste capítulo são discutidos os pnnc1pa1s aspectos relacionados com a
metodologia de pesquisa utilizada. Deste modo, inicialmente se apresenta o porquê da
opção de uma pesquisa quantitativa do tipo survey. Após, são detalhados aspectos dos
setores industriais estudados e a forma de definjção da amostra.

8.1 Estudos do tipo survey em Produção
De acordo com Meredith ( 1993 ), a pesquisa segue um círculo evolucionário com
três etapas distintas: a descritiva, a explicativa e a de teste.
Estudos descritivos estão relacionados com a procura "de relatar elementos sobre
situações e eventos" (p. 302). Para Meredith et ai. ( 1989), o modelo inicial predominante
nas pesquisas em produção estão incluídas neste caso.
Estudos explicativos ocorrem quando "alguns conceitos iniciais sobre a situação
podem ser postulados" (p. 303). Neste caso, o pesquisador

busca encontrar algums

relacionamentos tipo ação-reação, causa-efeito ou outros padrões de relacionamento mais
complexos. Referenciais teóricos tipo " framework" são construtos comuns neste enfoque.
Por fim , nas pesquisas do tipo teste de teoria se procura determinar a falseabilidade
ou não de um construto conceitual ou teoria, e como estes podem ser modificados ou
expandidos.
Em formulação de estratégia de produção, diversos estudos podem ser considerados
como pesquisas do tipo descritivo. Fine e Hax (1985), Platts e Gregory (1992), Voss
(1992), Schoereder et al. (1992), Prochno e Corrêa (1995) e Paiva, Carvalho Jr. e
Fensterseifer (1996) são alguns exemplos.
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Na presente pesqmsa busca-se

um enfoque relacionado com os estudos

explicativos, pois procura-se encontrar alguns relacionamentos entre aspectos já
estudados em pesquisas anteriores. Entretanto, como Meredith et ai. ( 1989) destacam, as
fronteiras entre estes tipos de pesquisa algumas vezes não são claras. Assim , esta
pesquisa também se estende a alguns aspectos descritivos dos construtos utilizados para
representar o processo de formulação estratégica.
Evrard et ai. (1993) enumeram as análises de regressão, análises de variância,
análises discriminantes, logit e probit, como métodos de análise dos dados possíveis de
serem utilizados quando a intenção do estudo é explicar e predizer. Quando a intenção é
examinar a causalidade, a utilização de equações estruturais (path analysis), LISREL e
PLS constituem métodos mais indicados para a análise dos dados. Desta forma, os
autores indicam que a orientação explicativa na pesquisa é de cunho notadamente
quantitativo. Evrard et ai. (1993) também apontam que em estudos descritivos a forma de
análise dos dados dependerá dos objetivos buscados. Basicamente, os métodos possíveis
de serem utilizados neste caso serão a análise fatorial e os tipos classificatórios como as
análises de c/uster.
Para coleta de dados nesta pesquisa optou-se pela metodologia do tipo survey.
Como se está trabalhando com um modelo teórico dentro de temas e conceitos já
desenvolvidos em outros estudos exploratórios, nossa orientação será notadamente
explicativa. Além disso, tal orientação permite a comparação entre diferentes modos de
formulação de estratégias de produção em vários setores industriais e em empresas de
desempenhos desiguais. Como a primeira etapa desta pesquisa compreende a verificação
de alguns dos construtos trabalhados, esta também abrangerá uma fase descritiva inicial,
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em que o método para análise de dados foi a análise fatorial. Complementarmente,
quando o estudo assume uma orientação notadamente explicativa, lança-se mão da path
anafysis, análise de variância e análise de regressão, com a finalidade de se avaliar as
relações existentes entre os construtos estudados.
Desta forma, no capítulo 9 utiliza-se

análise fatorial , para confirmação dos

construtos, e path analysis, para teste do modelo teórico proposto. No capítulo 10 são
realizadas análises de regressão para avaliar a relação entre fontes de informação e os
construtos estudados. Por fim , no capítulo 11 é utilizada a análise de variância do tipo
ANOVA, a fim de analisar possíveis variações dos construtos utilizados em diferentes
setores industriais e, novamente, análises de re!,rressão para avaliar possíveis diferenças
entre nível de competitividade e forma de desenvolvimento do processo de formulação de
estratégias de produção.
Sabe-se que as pesquisas do tipo survey estão relacionadas à racionalidade e ao
formalismo e situadas no meio de um continuum entre a percepção " natural " e "artificial "
da realidade (Meredith et ai. , 1989). Como percepção natural se entende todos os tipos de
pesquisas empíricas, pois tentam identificar como realmente os fatos ocorrem. A
percepção artificial compreende os modelos construídos visando uma representação do
que ocorre na prática.
Fowler Jr. ( 1988) considera que a força dos métodos survey estão relacionadas ao
" valor da amostragem estatística utilizada, das medidas consistentes, e na habilidade de
obter informações não disponíveis em nenhum outro local ou na forma necessária para
ser analisada" (p. 12). Flynn et al. (1990) e Swamidass (1991) foram pioneiros em
estudos sobre produção ao ressaltarem a necessidade de estudos empíricos nesta área de
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pesquisa. Àquela época, Meredith (1993) considerava que a pesquisa em produção tinha
dado pouca ênfase aos métodos empíricos. Ele mostrou que quase 70% dos artigos
publicados em 1991 nas principais revistas de pesquisa eram artigos do tipo "theory-

test ing" (modelagem de dados, simulação e experimentos em laboratório) - ou seja,
tinham urna percepção "artificial" da realidade.
Adam e Swamidass (1992) também salientaram a necessidade de estudos empíricos
em estratégia de produção. Eles consideraram que, mesmo com o crescente número de
artigos empíricos publicados, a área de estratégia de produção deveria continuar a
aumentar a utilização de estudos empíricos como alicerces para a construção de novas
teorias.
"Há muito a ser entendido sobre estratégia de produção a partir de estudos de
campo desenvolvidos cientificamente que sejam passíveis de generalização. A falta de
dados de campo é um detenninante para a condução de estudos empíricos, pois escritos
prescritivos em estratégia de produção permanecem não testados. Deste modo, a
construção teórica e a validação de idéias prescritivas têm sido conduzidas através de
testes empíricos insuficientes" (p. 388).
Mais recentemente, Swink e Way (1995) listaram cerca de 19 surveys relacionadas
com estratégia de produção conduzidas após a década de 80. Também, os bancos de
dados como Manufacturing Futures Survey (Universidade de Boston) e Global

Manufacturing Technology and Strategy Vision Project (Universidade da Carolina do
Norte e Consultoria Deloitte & Touche) têm possibilitado novas pesquisas com tal
orientação. Pode-se listar outros artigos recentes, além daqueles citados por Swink e Way
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( 1995) sobre estratégia de produção que cobrem aspectos diferentes como flexiblidade,
inovação e competitividade (Quadro 8.1 ).

Q ua dro 8.1 - Pesq uisas tipo survey em estratégia de prod ução desenvolvidas
nos últi mos anos.
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Kreke e Srinivasan ( 1990)

Flexibilidade

Fingenbaun e Kamani (1991)

Flexibilidade

Giffi , Roth e Seal ( 1992)

Desempenho e implantação de CIM (Computer

-

fntegrated Manufacturing)
Roth e Chapman ( 1993)

Competitividade na indústria eletro-eletrônica

Zahra e Das ( 1993b)

Inovação

Ward, Leong e Boyer ( 1994)

Desempenho

e

proatividade

da

área

de

produção
RotheGiffi (1995)

Competitividade intemacional

Helper e Sako (1995)

Rede de fornecimento

Flynn,

Sakakibara

e

Schoereder

Desempenho e implantação de JIT e TQM

( 1995)
Hum e Leow ( 1995)

Competitividade - estágios de Whee lwright e
Hayes ( 1985)

Kim e Arnold (1996)

Operacionalização de estratégia de produção

Suarez, Cusumano e Fine (1996)

Flexibi lidade

Bush e Kamani (1996)

Flexib ilidade

Voss et al. ( 1997)

Competitividade em serviços

Pela quadro vê-se, porém, que poucos dos estudos listados se relacionam com
formulação de estratégias de produção. Assim, vê-se a necessidade de avanços nesta área
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utilizando métodos empíricos e, neste caso, dentro de uma orientação quantitativa, pois
muito dos conceitos trabalhados já foram anteriormente desenvolvidos.
De acordo com Swink e Way ( 1995), dificuldades em projetos experimentais e na
aquisição de dados têm desencorajado muitos pesquisadores em estratégia de produção
em conduzir estudos empíricos. Eles apontam como problemas dentro das pesquisas
empíricas em estratégia de produção o uso de amostras pequenas por conveniência,
variáveis de desempenho únicas e análises estatísticas rudimentares.
Pode-se dizer, porém, que não existe um consenso sobre o estágio atual de
utilização de pesquisas empíricas na área de estratégia de produção. Minor III et ai.
( 1993) defendem que presentemente a pesquisa empírica está atingindo um novo estágio
em estratégia de produção. Para eles, possivelmente estudos teóricos de melhor qualidade
estão em desenvolvimento, pois presentemente a pesquisa em produção está aprendendo
novos métodos e utilizando referenciais de outras áreas de pesquisa relacionadas.
Diferentemente, para Swink e Way ( 1995),

ainda se tem pouca pesquisa empírica

relacionada com estratégia de produção, mesmo com seu crescente uso.

8.2 Fontes de informações para coleta de dados

As fontes de informações a serem utilizadas neste estudo são as gerências e
diretorias ligadas à área de produção. Sabe-se que neste tipo de fonte de informação
existe o risco de respostas socialmente desejáveis. Dillman ( 1978) define tal fato corno
" ... um modo de se adequar aos padrões de crenças dominantes entre os grupos aos quais
o respondente sente alguma identificação ou fidelidade" (p. 62).
Mesmo com as possíveis críticas quanto à confiabilidade de informações obtidas a
partir de pessoas comprometidas com o processo, estudos survey sem a presença do
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entrevistador têm demonstrado ser os que menos produzem respostas socialmente
desejáveis (Dillman, 1978). Fowler Jr. (1988) coloca como possíveis vantagens e
desvantagens de coleta de dados sem a presença do entrevistador:
Vantagens:
-Facilidade de apresentação de questões que requerem ajuda visual comparado com
pesquisas via telefone.
-Utilização de perguntas com tipos de resposta longas ou complexas.
- Utilização de baterias de perguntas similares.
-O fato que o respondente não tem que dividir as respostas com o entrevistador.
Desvantagens:
- É necessário um questionário com cuidado especial na montagem.
-Questões abertas são usualmente inúteis.
-Boas habilidades de leitura e escrita são necessárias aos respondentes.
- O entrevistador não está presente para controle da qualidade com respeito a
responder todas as perguntas, esclarecer o objetivo das questões, ou quanto à
qualidade das respostas fornecidas .

As desvantagens foram minimizadas através de uma série de ações conjuntas. O
cuidado especial para montagem do questionário foi buscado através de embasamento em
outros questionários já aplicados nesta área de pesquisa. Contemplou-se aqui também a
fácil vizualização e resposta das questões (Anexo B). Além disso, foram seguidas
cuidadosas etapas para que o instrumento tivesse validade e confiabilidade, o que será
detalhado no capítulo seguinte. Não se utilizou questões abertas por ser urna amostra
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relativamente grande, o que tomaria a análise dos dados muito complexa. Como os
respondentes pertenciam ao nível de diretoria e de gerência, partiu-se do pressuposto que
não haveria maiores dificuldades quanto às habilidades de leitura e escrita. As
informações que seguem na carta de apresentação (A nexo A), fina lmente, buscam
esclarecer quanto à necessidade dos dados para a análise futura, o objetivo do
questionário e sua ênfase temática.

8.3 Escolha da Amostra
8.3.1 Dinamismo ambiental dos setores industriais pesquisados
Presentemente, a indústria brasileira tem enfrentando os desafios e turbulências
relacionadas ao Plano Real de estabilização econômica. Estas turbulências são causadas
por menores impostos de importação, crescente integração de mercados (como o
Mercosul), e novas tecnologias disponíveis em

gerenciamento, informações e

equipamentos. Este quadro se aproxima de como Dess e Beard ( 1984) definem
dinamismo ambiental :
" Dinamismo ambiental deve ser restrito às mudancas que são dificeis de prever,
significando pesadas incertezas para os membros-chave da organização." (p. 56)
Historicamente, a expansão da indústria brasileira teve seus primeiros períodos de
crescimento devido à expansão acelerada de indústrias de bens de consumo duráveis e de
bens de capital, particularmente nas fases de expansão 1957-1962 e 1967-1972
(Vicenconti ,

1977).

Segundo

Vicenconti, diferentes

dinâmicas

de

crescimento

caracterizaram esta fase de expansão, permitindo identificar três grandes grupos:
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Grupo 1 - Tradicionais : Madeira, mobiliário, couros e peles, têxtil , vestuário,

produtos alimentares, bebidas, fumo e editorial e gráfica.

Grupo 2 - Dinâmicas A : Minerais não-metálicos, papel e papelão, borracha,

químico, farmacêutica, perfumaria, plástico e metalúrgica.

Grupo 3 - Dinâmicas 8 : Mecânica, material elétrico e de comunicações e

equipamentos de transporte.

No periodo examinado pelo autor (1966-1972) o primeiro grupo apresentou um
crescimento médio de 6,3 %, o Grupo 2 de 11 ,2 % e o Grupo 3 de 15,3 %. Estes dados
são também confirmados pelos períodos anteriores, começando no inicio do processo de
industrialização em 1949. Neste período total ( 1949-1972) houve uma queda na
importância relativa das empresas do grupo tradicional na produção industrial nacional ,
embora tenham mantido uma posição destacada em níveis de emprego (48 % em 1972).
Pode-se comparar dados recentes para tentar identificar se tal dinamismo tem se
mantido ou alterado entre os grupos listados por Vicenconti . Ao considerarmos uma das
indústrias incluídas no grupo de menor dinamismo, a indústria alimentícia por exemplo,
percebe-se que esta presentemente tem tido uma variação de seu total produzido menos
acentuada nos últimos anos que os demais segmentos da indústria brasileira. Mesmo com
os freqüentes planos econômicos a partir de 1990, a estabilidade da produção da indústria
de alimentos dá indicações de seu mais baixo dinamismo (Tabela 8. 1 ).
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Tabela 8.1 -Taxa de crescimento indústria brasileira e alimentos

· ·Ã-Na· --ri-s--·--·-[NDusiRiAÃLlMENiõs·-··-··-iNnusiR.r;:·
(Variação%)

·--- --- --·

-------

1.82

--- --

..

GERAL
------9.46

-----

90

-4.4

91

0.2

3.58

-2.35
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-0.8

-0.08

-4.09

93

4.]

0.34

7.94

94

5.7

0.90

17.50

95

4.2

4.00

2.0

Fonte: Sato ( 1997)

No período de maJor recuperação dos últimos anos as indústrias de maior
dinamismo foram as que influenciaram mais notadamente o desempenho industrial, como
equipamentos de transporte, eletro-eletrônica e metal-mecânica (Tabela 8.1, Sato, 1997).
Considerando-se um exemplo destes setores de maior dinamismo, como a indústria
metal-mecânica brasileira - Grupo Dinâmico 8 na classificação de Vicenconti (1977),
identifica-se alguns dos aspectos relacionados à turbulência ambiental enfrentada pela
indústria brasileira como um todo. A indústria brasileira cresceu sua produção física em

6,8% em 1996. Mesmo com este crecimento geral , analisando-se um setor específico
como indústria metal-mecânica, vê-se que a taxa de emprego nesta caiu em 4,42% no
mesmo período. Por outro lado, os salários do setor cresceram 18,84% entre junho de

1996 e junho de 1997, e a produção fisica teve um desempenho crescente no mesmo
período (Figura 8.1). Estes dados indicam que tal setor industrial enfrenta um período de
maior dinamismo ambiental, aproximando-se mesmo de uma situação de turbulência.
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Assim, em ambos exemplos em que Vicenconti (1977) tinha identificado diferentes
dinamismo em décadas passadas, a situação permaneceu relativamente próxima.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
BASE FIXA (Média Mensal1991=100)

180
1 6 o +--c--"-"---'-'----'------.,.,.......C--'----'-'-'140
120
100
80
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Transporte
--w- Eletro-eletrônico

60
40
20

o
MESES (1996-1997)
Fonte IBGE (1997)

Figura 8.1- Produção indutrial brasileira nos setores de alimentos, eletroeletrônico, metal-mecânico e transportes.
Da mesma forma, a Figura 8.1 indica também que outros setores industriais além
dos dois primeiros citados, têm demonstrado dinamismos distintos nos dezoito meses
compreendidos entre janeiro de 1996 e junho de 1997, como é o caso de equipamentos de
transportes e eletro-eletrônico. Dentre todos os quatro setores listados, equipamentos de
transportes e eletro-eletrônico apresentam a maior variação no total produzido. Por outro
lado, o setor de alimentos permanece quase constante, o que reforça as colocações feitas
até agora. O setor metal-mecânico apresenta uma variação média no total produzido em
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relação aos dois extremos que aparecem no gráfico (equipamentos de transportes e eletroeletrônico em wn extremo e alimentos no outro).

Por estes dados, o setor metal-

mecânico não ficaria no mesmo nível de dinami smo de equipamentos de transportes e
eletro-eletrônico, diferentemente da classificação inicial de Vicenconti ( 1977).

8.3.2 Setores industriais escolhidos
Durante a pesquisa utilizou-se estes quatro setores industriais (alimentos, eletroeletrônicos, equipamentos de transporte e metal-mecânico), que permitiram a avaliação
de possíveis variações no processo de formulação de estratégias de produção em
empresas sujeitas a diferentes dinamismos ambientais. Além disso, tais setores industriais
também possuem um relevante número de empresas no Estado que foi focalizado na
pesquisa- o Rio Grande do Sul.
O setor de alimentos foi o setor de menor dinamismo ambiental. Para os setores de
dinamismo mais acentuado foram escolhidos eletro-eletrônico e equipamentos de
transportes. Por fim , o setor metal-mecânico foi incluído por apresentar uma posição
intermediária na variação de seu dinamismo nos últimos tempos.
8.4 O processo de coleta de dados
Para a análise do processo de formulação de estratégias nestes quatro setores
industriais, utilizou-se portanto o método survey para coleta de dados. As etapas seguidas
constaram de: (a) discussões sobre a proposta teórica e testes pilotos do questionário, (b)
o envio do questionário definitivo para a amostra de empresas via correio, (c) envio de
carta de acompanhamento e ligação para todos os não-respondentes e (d) análise
estatística dos dados através do programa estatístico SAS.
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8.4.1 Questionário de pesquisa

O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado através de
questões fechadas. O questionário foi enviado via correio. Ele é fo rmado de duas grandes
seções (Anexo B).
A primeira seção consta de 47 questões (algumas com sub-itens) e está
relacionada com os construtos apresentados e com desempenho. Os principais contrutos
trabalhados são: conhecimento organizacional na área de produção (Andrews, 1971)
(questões Q18 a Q22), interfuncionalidade (Ward et ai. 1994) (Q27A, Q278 e Q27C),
resposta competitiva (Bettis e Hitt, 1995) (Q28 e Q29), fontes de infonnação (Ql, Q2,
Q4, Q5, Q6, Q7, Q8a, Q8b, Q8c, Q9, Qll , Q12, Q13 , Q14, Q16, Q17, Q30 e Q31) e
capacidade de resposta das competências internas (Bamey, 1991 ) (Q34a a Q34d). As
questões QlO, Q32 e Q33 também avaliam a interfuncionalidade, porém foram
descartadas das análises estatísticas complementares. Além disso, são

utilizados os

referenciais teóricos de decisão rápida de Eisenhardt ( 1989) (questões Q3, Q24, Q25 e
Q26).

As questões Q35 , Q36 Q37 avaliam aspectos do desempenho empresarial. Por

outro lado, procurou-se aval iar o desempenho operacional da área de produção baseado
nas dimensões competitivas de Hayes et ai. (1988) (qualidade,

confiabilidade,

flexibilidade, capacidade de inovação e custo) através das questões Q38a, Q38b, Q38c,
Q38d, Q39a, Q39b, Q39c e Q39d. As questões de número Q40 até Q47 estão baseadas no
modelo de Porter (1980) de forças competitivas e buscam a avaliação do dinamismo
ambiental segundo a percepção das empresas. Por fim, Q23 e Ql5 procuram explorar
temas recorrentes dentro da área de estratégia de produção como a visão estratégica
compartilhada entre os níveis hierárquicos (Hayes et al. , 1988) e estágios competitivos da
produção (Wheelwright e Hayes, 1985).
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A segunda seção detalha o perfil das empresas pesquisadas através de 14 questões
(questões de a até n) e foi baseado no questionário do Vision Mam!fa cturing Proj ect
desenvolvido pela Universidade da Carolina do Norte e pela empresa de consultoria
Delloite & Touche. Esta parte detalha características como faturamento, número de
funcionários , perfil do respondente e posição competitiva no mercado, entre outros
aspectos.
8.4.2 Escalas do questionário

Foram utilizadas diferentes escalas conforme o objetivo das perguntas. Baseou-se
em Fowler ( 1995) para a elaboração das escalas dos grandes grupos de questões. Assim ,
dentro do grupo de freqüência utilizou-se basicamente uma escala de cinco níveis,
iniciada em " nunca'' e finalizada em '·sempre''_ A questão Ql é um destes casos. Além
disso, a freqüência na utilização de informações (Q8a, Q8b e Q8c) também foi avaliada
através de uma escala de cinco níveis porém variando as categorias das respostas. Neste
caso, se iniciou em "semestral ou mais", finalizando em "tempo real". Por fim , a questão
Q24 que avalia a rapidez na tomada de decisões estratégicas (baseada em Eisenhardt,
1989) tinha uma variação entre "até I (mês)" e " mais de 12 (meses)" . Vale salientar que
nesta variável não se encontrou nenhum resultado estatisticamente significante nos
aspectos analisados. Entende-se que a definição do tempo entre a tomada da decisão
estratégica e o comprometimento efetivo com a ação (aspecto crítico em Eisenhardt,
1989) pode ter sido interpretado de formas distintas entre os respondentes, o que
influenciou o resultados encontrados.
Quanto à utilização de diferentes técnicas gerenciaiS da produção, também
buscou-se uma escala de cinco estágios que indicasse o grau de implementação de cada
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uma delas (Qll , por exemplo). O grupo de questões que avaliam o desempenho
operacional (Q38 e Q39) seguem esta mesma orientação, indicando desde '·muito pior"
até "muito melhor". Complementarmente, as questões entre Q41 e Q47 que avaliam o
ambiente competitivo baseadas nas cinco foças competitivas de Porter ( 1980) utilizam
um enfoque de concordância (Fowler, 1995).

8.4.3 Estudo piloto
Inicialmente, além das entrevistas diretas nas empresas, foram realizadas rodadas
de discussão com pesquisadores na área de estratégia e conhecimento organizacional da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade da Carolina do Norte em
Chapel Hill. Chegou-se assim à primeira versão do questionário sobre o processo de
formulação de estratégias.
A seguir, também foram utilizadas rodadas de discussões com empresas
localizadas no Brasil. Foi realizado contato com duas empresas, uma do setor metalmecânico e outra do setor de plásticos. Já se possuía conhecimento prévio de ambas
empresas, o que facilitou a análise dos dados do questionário.
Após a apresentação da proposta teórica do trabalho aos seus diretores de
produção, foi-lhes dada a primeira versão do questionário para preenchimento. Pediu-se a
opinião das empresas quanto à clareza das questões, tempo

necessário

para

preenchimento e adequação da ordem das perguntas. Após, foi feita uma nova rodada de
discussão para apresentar as modificações feitas no questionário e fechar a proposta
teórica apresentada com a opinião dos respondentes.
Concluída esta etapa, foi realizado um segundo teste piloto com empresas
localizadas no Estado de Santa Catarina dos setores de plástico e de metal-mecânica
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novamente. Tais empresas fizeram parte de um primeiro estudo realizado pelo GINEIT
(Grupo Interdisciplinar de Estudos em Inovação do Trabalho) do PPGA/UFRGS .
Foram enviados 19 questionários, tendo-se um retorno de 9 destes (47,36 %). As
respostas foram dos próprios donos ( I), diretores ( 5) e gerentes de produção (3 ), os quais
possuem a princípio conhecimento do assunto tratado.
Nesta etapa foram analisadas questões sem respostas ou com respostas múltiplas,
e também foram realizadas as primeiras avaliações quanto às proposições e construto
trabalhados . Para isto, lançou-se mão de médias aritméticas para alguns aspectos iniciais,
além dos primeiros testes com o programa estatístico SAS para análises estatísticas mais
aprofundadas.

8.4.4 Amostra

A amostra utilizada foi de empresas industriais localizadas no Estado do Rio
Grande do Sul. Foram escolhidas empresas que tinham mais de 100 funcionários e dentro
dos setores escolhidos. Optou-se por empresas de maior porte porque neste estudo buscase enfatizar o papel da área de produção - representada pelos seus diretores e gerentes no processo estratégico da empresa como um todo. Em empresas menores, tal aspecto
não teria as mesmas caracteriticas buscadas, pois diferentes atribuições podem estar
reunidas em apenas uma pessoa; perder-se-ia assim um dos temas buscado por este
trabalho que é a questão da proatividade da área de produção no processo de formulação
de estratégias.
Para chegar-se ao nome das empresas pesquisadas, foi utilizado o cadastro
empresarial de 1997 do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas) do Rio Grande do Sul.
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O Rio Grande do Sul tem enfrentando as mesmas mudanças conjunturais da
economia brasileira. Além disso, possui algumas caracteristicas adicionais que reforçam
as características de turbulência e dinamismo em seu ambiente empresarial. Entre estas
pode-se destacar:
-o maior aumento da produção industrial no Brasil em 1997 ( 12,6%) (ffiGE),
enquanto para 1998 há previsão de desaquecimento da atividade industrial;
-proximidade geográfica com os mercados do Mercosul , especialmente Argentina

e Uruguai ;
-orientação exportadora de alguns setores industriais instalados no Estado, como
máquinas agrícolas, equipamentos de transporte, calçados, móveis e alimentos,
ficando assim suas principais indústrias expostas diretamente ao dinamismo da
competição internacional.
Resumidamente, as características que atenderam à nossa amostra foram :
(a) empresas com mais de 100 funcionários,
(b) localizadas no Estado do Rio Grande do Sul,
(c) dos setores de alimentos, eletro-eletrônica, metal-mecânico e equipamentos
de transporte.

Atendendo então a estas características, obteve-se o seguinte número final de
empresas, conforme Tabela 8.2.
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Tabela 8.2- Número de empresas com mais de
100 funcionários dos setores a
serem pesquisados.

Setor Industrial

Número de Empresas

Alimentos

171

Eletro-eletrônica

24

Metal-mecânico

78

Equipamentos de Transporte

41

TOTAL

314

Fonte: Cadastro Sebrae-RS I 997

No setor de alimentos existem mms de 100 empresas com mais de 100
funcionários no Rio Grande do Sul ( 171 empresas). Calculou-se o tamanho da amostra
necessária segundo a orientação de amostra probabilística aleatória. Segundo Stevenson
( 1986), neste tipo de amostra se conhece a probabilidade

de todas as combinações

amostrais possíveis. É considerada uma amostra de população discreta, pois cada item da
população tinha a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. No caso do estudo,
este número foi igual a 0,585.
Para uma população de 171 empresas com um erro amostrai de até 10%, o
número total de empresas necessárias para serem pesquisadas seria de 93 (Anexo C).
Foram então tomadas aleatoriamente 100 empresas através de sorteio, o que permitiu a
representatividade necessária da amostra.
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8.5 Índice de retorno, perfil dos respondentes e análise dos não-respondentes

Os questionários foram enviados via correio para todas as 243 empresas
selecionadas. Inicialmente, foi realizada a primeira remessa de cartas com o questionário
e carta de apresentação via correio. Nesta etapa retomaram 51 questionários (20,9%). Foi
realizada uma nova postagem com apenas uma carta de acompanhamento para as
empresas não respondentes, a fim de diminuição dos custos finais , e realizadas ligações
telefônicas complementares para todas estas empresas. Após esta etapa, retomaram mais
27 questionários, atingindo-se um total de 78 questionários que é igual a 32,01% de
índice de retomo, considerado como bom para este tipo de pesquisa. Este resultado pode
ser considerado acima das médias usuais em pesquisa deste tipo,

que usualmente

mostram baixos índices de retomo, da ordem de 25% (Boyd, Westfall e Stasch, 1989). O
retomo por setor pesquisado é apresentado na Tabela 8.3.

Tabela 8.3- Índice de retorno por setor industrial.

Setor Industrial

Número de

Retorno total

_. --·-·----·-·- -··-- _____ · -··- ·----·-·-·- --~~PE~~a.~---·· · ---·---·-··--·--___(~)_____ __ _
Alimentos

100

30 (30%)

Eletro-eletrônica

24

12 (5.0%)

Metal-mecânico

78

23 (29%)

Equipamentos de Transporte

41

13 (31%)

TOTAL

243

78 (32, 1%)
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Os respondentes foram , em resumo, dos níveis de diretoria (53,1 %) e de gerência
(44,9%). Apenas duas empresas fugiram deste perfil: uma a resposta foi dada pelo
assessor da área de produção responsável pela área de qualidade e a segunda inicialmente
não respondeu a esta questão. Em contato telefônico posterior, a empresa relatou que o
respondente também era o responsável pela área de qualidade. Como funcionários nesta
função estão envolvidos diretamente com os principais aspectos da gestão da produção,
optou-se pelo aproveitamento de tais questionários (Tabela 8.4 ).

Tabela 8.4- Perfil dos respondentes.

·-·-------------------------··-------------·---Função

Número de
Percentagem
______ --·---- ·----- --~~-~f22?ta_~ -·-· ___ s~~re__ !~~ ~

Presidente, Diretor-Presidente

9

11 ,5%

Diretor-executivo, Diretor- administrativo

18

23,7%

Vice-presidente, Diretor produção

14

17,9%

Gerente de divisão ou de departamento

35

44,9%

Outros

1,0%

Em branco

1,0%

TOTAL

78

100%

As razões mais comumente apresentadas pelas empresas que não responderam os
questionários, expostas através das 1igações telefônicas realizadas após o primeiro envio
de questionários via correio, foram:
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desautorização em responder tais questionários por ordem da administração
central, usualmente multinacionais com sede em São Paulo;
falta de tempo para responder o questionário;
excesso de pesquisas baseadas em questionários (apenas dois casos).

A análise estatística dos não-respondentes foi feita através do teste chi-quadrado
(X2) para os índices de retomo em cada setor industrial. Esta técnica permite avaliar se as
frequências obtidas empiricamente diferem significativamente daquelas sob dado
conjunto de preceitos teóricos (Stevenson, 1986; Blalock apud Jonhston, 1995). Nesta
pesquisa, o valor de x2 foi igual a 4,27 e o nivel de significância de p<O,Ol . Tal resultado
permite afirmar com 99% de confiança que não há diferença estatisticamente significante
entre os questionários retomados e a amostra inicialmente definida quanto ao setor
industrial, sugerindo portanto a inexistência de tendenciosidade entre os nãorespondentes quanto a este aspecto.
Como complemento para a análise de não-respondentes seguiu-se o método de
Hansen (Evrard et ai. , 1993), que divide a amostra entre não-respondentes e respondentes
e compara o comportamento entre as duas partes. Desta forma, considerou-se
respondentes aqueles que responderam o questionário após a primeira postagem. Como
não-respondentes foram considerados aqueles que apenas responderam após a segunda
postagem, acrescida de uma ligação telefônica de esclarecimento.
Foram testados, através de uma análise discriminante entre os dois grupos, o
construto referente a conhecimento organizacional e as variáveis vendas totais ( questão
a), lucratividade bruta (questão c), liderança de mercado (questão g), e aumento das
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vendas no último período (questão Q35). Em todos estes aspectos não foi encontrado
nenhum resultado estatisticamente significante. Desta forma, pode-se afirmar que os dois
grupos não possuem alguma tendenciosidade nos aspectos analisados.
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9. O MODELO DE PROCESSO DE FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
PRODUÇÃO E O CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

9.1 Introdução
Este capítulo analisa o modelo teórico proposto para o processo de formulação de
estratégias de produção baseado no conhecimento organizacional. Inicialmente, são
retomados alguns conceitos teóricos já apresentados anteriormente, mas que são essenciais
para os assuntos tratados neste capítulo. Deste modo, pode acontecer alguma repetição de
conceitos discutidos previamente. Tal procedimento também foi seguido nos dois capítulos
seguintes (Capítulos I O e 11 ). Além disso, são apresentados os aspectos-chave para pesquisas
quantitativas, como validade e confiabilidade do questionário utilizado. Após, o modelo é
testado através de uma path analysis.
Como ponto inicial para esta discussão tem-se o novo ambiente competitivo, que é
caracterizado por um crescente dinamismo, com novas tecnologias, novos produtos e novos
competidores no mercado. De acordo com Giffi, Roth e Seal (1.990) a mudança no ambiente
competitivo não está restrita em termos de fronteiras nacionais, mas é global no seu escopo.
Este fato tem levado as empresas a buscar a substituição de métodos obsoletos por arranjos
competitivos baseados em novas tecnologias e em ativos humanos. Neste contexto,
Marucheck et al. (1990) mostram, através de um estudo exploratório, que a formulação de
estratégia de produção não é mais um processo estático.
Presentemente, é necessário compreender como a influência de aspectos como a
globalização, a orientação interfuncional, as novas tecnologias e o crescente acesso às
informações disponíveis estão afetando o processo de formulação de estratégias de produção.
Desta forma, pode-se elaborar a questão central neste capítulo, relacionada com tal processo:
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Como alguns dos principais aspectos relacionados com o ambiente competitivo atual e que
compõem o processo de formulação estratégica da produção estão relacionados entre si?
Este capítulo apresenta um enfoque empírico no tratamento desta questão. Desta
forma, segue-se esta seqüência nas seções apresentadas: a seção 9.2 retoma os aspectos
teóricos mais relevantes ao tema do capítulo; a seção 9.3 retoma o modelo teórico de
formulação de estratégias de produção a ser analisado; a seção 9.4 apresenta as principais
proposições teóricas que serão tratadas através do modelo teórico proposto; a seção 9.5
descreve os resultados empíricos, incluindo aspectos como definição da amostra, testes de
confiabilidade e métodos estatísticos utilizados para a análise dos dados; por fim , as seções
9.6 e 9.7 discutem os resultados obtidos e as conclusões preliminares oriundas deste capítulo.

9.2 O processo de formulação de estratégia de produção
Com o crescente dinamismo ambiental, alguns artigos em publicações técnicas
atualmente afirmam que os novos ambientes competitivos necessitam estratégias mais
flexíveis de negócios. Collins e Montgomery (1995) citam que "os administradores
(presentemente) queixam-se que o planejamento estratégico é muito estático e lento", tendo
em vista que "os mercados movem-se de forma cada vez mais rápida" (p.l18).
Entretanto, é relevante considerannos as primeiras referências relacionadas com o
processo de formulação estratégica de autores como Chandler e Andrews, que consideraram a
sua estruturação como um aspecto chave do processo de formulação estratégica conjunta.
Chandler (1962) definiu a corrente central do processo de formulação como um processo
racional (Rumelt et ai., 1994). Andrews (1971), complementando este enfoque, definiu o
processo de formulação clássico com a análise dos aspectos externos (ameaças e
oportunidades) e internos (forças e fraquezas) do ambiente.
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Nos estudos de estratégia de produção, enquanto Skinner ( 1969) defendia a estruturação
dos processos de formulação de estratégia, Wheelwright ( 1984) destacava a importância da
ligação entre estratégia de negócios e estratégia de produção com o objetivo de reforçar a
competitividade da empresa.
Considerando-se a teoria da visão baseada em recursos, pode-se afirmar que as empresas
têm possibilidade de combinar ambos os tipos - estruturados ou não - ou usar apenas uma
orientação específica durante seus processos de formulação de estratégias de produção.
Conseqüentemente, resultados distintos podem ser obtidos independentemente da orientação
seguida. Portanto, nesta pesquisa nós consideramos o processo de formulação de estratégia de
produção dentro da descrição de Adam e Swamidass ( 1992, p.386):
"O planejamento estratégico abrange o processo de formulação estratégico estruturado
assim como o não estruturado."
Assim sendo, não se busca um enfoque normativo neste estudo, o que tem sido uma
característica notadamente presente em vários estudos sobre estratégia de produção, como
Fine e Hax (1985), Platts e Gregory ( 1992), Slack (1993) e, mais recentemente, Prochno e
Corrêa ( 1995). Utilizam-se, assim, dados relacionados com os diferentes modos de condução
do processo de formulação de estratégias de produção presentes na amostra sem a pretensão
de se indicar uma melhor forma para o mesmo.

9.3 O modelo de um processo dinâmico de formulação de estratégias de produção

Com as mudanças no ambiente competitivo atual, busca-se aqui propor um modelo
para o processo de formulação de estratégias de produção que se ajuste à nova dinâmica
ambiental existente. A Figura 9.1 (já apresentada anteriormente na seção 7.1) mostra tal
modelo, no qual o dinamismo é caracterizado pela obtenção múltipla de informações (tratadas
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aqui como os insumos do processo) e pela capacidade de ajuste constante às mudanças do
ambiente. No centro deste processo estão o conhecimento organizacional da produção e a
orientação interfuncional desta última. Como argumenta Roth ( 1996b), a integração do
conhecimento conduz a ciclos de aprendizagem mais rápidos e, neste caso, a estratégia
formulada será um resultado do conhecimento organizacional d.a produção.

Ambiente Externo

Processo

Infonnações

----------------,

I

Fontes
Internas

~------------------ - -----------------------------

1
I
I
I

Capacidade de
Resposta das
Competências
Internas

.----------.
, ___ ....._: Resultados
I
I
I

.....1
I

:
I
I

-----------

Fontes
Externas

Figura 9.1 - Modelo de formulação de estratégias de produção baseado no
conhecimento organizacional.

Inicialmente, considera-se que que o atual dinamismo ambiental influencia todo o
processo de formulação de estratégias de produção. Nós podemos listar novas fontes de
informação (como Internet e Electronic Data Interchange- EDI), tecnologias em equipamentos
(como sistemas flexíveis de manufatura- FMS), tecnologias em gestão (como Gerenciamento
da Qualidade Total ou Just-in-Time) e mudanças no modo de competir (como inovações
constantes em produtos e alianças estratégicas), como alguns dos aspectos presentes
relacionados com o ambiente competitivo atual.
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Todos estes aspectos levam-nos a perceber que atualmente processos mais dinàmicos na
formulação de estratégia de produção têm diversos insumos, pela possibilidade de utilização
de diferentes fontes de informação e novas tecnologias em gestão e equipamentos, podendo
levar a resultados distintos.
Como insumos nós listamos as diferentes fontes de informação, abrangendo as fontes
internas e externas. Nas fontes internas de informação foram incluídas aquelas relacionadas a
algumas das diversas técnicas atuais dentro da gestão da produção. Através do conhecimento
organizacional , a produção tem na infonnação a etapa inicial do processo de formulação de
suas estratégias. Além disso, o conhecimento organizacional é considerado de forma
bidimensional abrangendo os aspectos do ambiente interno e do ambiente externo (Andrews,
1971 ).
Buscando-se integrar diferentes formas de conhecimentos interno, a existência de maior
conhecimento organizacional da produção pode conduzir a Wlla maior orientação
interfuncional. A orientação interfuncional também reforçaria as competências internas. A
utilização

de

fonna

mai s

eficaz

das

competências

internas

se

dará

porque

a

interfuncionalidade (que é resultado da inteé,rração do conhecimento) permitirá à área de
produção identificar aqueles recursos em que a empresa é mais forte . Além disso, a empresa
poderá melhorar a utilização de seus recursos através de ações entre a produção e as demais
áreas funcionais . De acordo com diversos autores como Stalk et ai. (1992) e Porter (1996),
estes recursos internos (ou as competências internas existentes) são a base da competitividade
no ambiente atual.
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9.4 Premissas teóricas gerais

Esta seção trata das proposições iniciais que serão testadas através do modelo teórico
do processo de formulação estratégica apresentado na Figura 9.1. Desta forma, busca-se
elaborar algumas possíveis relações entre os principais aspectos teóricos tratados até aqui.

9.4.1 Conhecimento organizacional, informação e interfuncionalidade

No processo de formulação estratégica da empresa, Stalk et ai. (1992 , p.63) destacam
a importância do papel das competências internas. Para eles, estas competências poderiam
levar a empresa a ver o ambiente competitivo claramente e assim antecipar e reagir às
necessidades e desejos dos clientes. Roth e Jackson ( 1995, p. l725) denominaram esta
capacitação, em seu estudo sobre empresas de seviços, como percepção mercadológica
(marketing acuity) . Para estes autores, os gerentes de empresas de serviços precisam estar

conscientes do nível de qualidade de serviço de seus competidores tão bem quanto os seus
próprios.
Deste modo, "saber o que" ("know-what ") permite à empresa acumular informações para
construir o seu "saber fazer" ( "know-how ") (Kogut e Zander, 1992). Por isso, as fontes de
informações fornecem os insumos para construção do conhecimento organizacional da área de
produção.
Deste modo, o conhecimento organizacional da produção, elaborado a partir da
integração de informações, das tecnologias disponíveis e dos recursos humanos, permite à
área de produção analisar os ambientes externos e internos à empresa e reforçar ou construir
novas capacitações competitivas. Nós consideramos duas diferentes fontes de informação. As
fontes internas, que abrangem todos os tipos de opções existentes, como processos
participativos, sistemas informatizados e outras informações disponíveis a partir de algumas

111

das técnicas de gestão em uso como TQM, JIT, planejamento estratégico e lS09000. Por
outro lado, fontes externas abrangem as duas principais fontes de informações relacionadas
ao ambiente externo: fornecedores e clientes. Nas três primeiras proposições são apresentadas
as possíveis relações entre fo ntes internas e externas de infonnação e conhecimento
organizacional.

Proposição 1: Fontes internas de informação são positivamente relacionadas com

conhecimento organizacional da produção.
Proposição 2: Fontes externas de informação são positivamente relacionadas com

conhecimento organizacional da produção.

Proposição 3: Fontes internas e externas de informação são positivamente relacionadas entre
SI.

9.4.2 Conhecimento organizacional da produção e orientação interfuocional

Bettis e Hitt ( 1995) consideram que a capacidade de oferecer respostas rápidas às
mudanças do ambiente necessita de uma nova mentalidade gerencial.

Esta poderá ser

desenvolvida a partir de maior integração entre as áreas funcionais das empresas. Ao mesmo
tempo, a orientação interfuncional terá como conseqüência importante a troca de informações
e, principalmente, a integração de conhecimentos. Este aspecto será de fundamental
importância quando Roth (1996b) considera a integração entre diferentes áreas funcionais
como o suporte para as denominadas "economias de conhecimento, , que é o desenvolvimento
mais rápido dos processos de aprendizagem dentro das empresas. Assim, as referências acima
permitem-nos elaborar as seguintes proposições baseadas nos aspectos internos das empresas:
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Proposição 4: Fontes internas de infonnaçào são positivamente relacionadas com
interfuncional idade.
Proposição 5: Conhecimento organizacional da produção é positivamente relacionado com
interfuncionalidade.

9.4.3 Orientação interfuncional da p•·odução e capacidade de resposta das competências
internas
Para Bettis e Hitt ( 1995, p.15), a capacidade de resposta é " a habilidade geral de
responder rápido quando mudanças ou surpresas ocorrem". Esta capacitação está relacionada
a "compreender a economia e o dinamismo do setor industrial da empresa com o objetivo de
ser capaz de prever as implicações competitivas de cada movimento e rapidamente
desenvolver respostas apropriadas" (Bettis e Hitt, 1995, p. 12).
Estas respostas estarão baseadas nas competências internas a serem exploradas.
Lembrando que Sarney ( 1991 ) considera que um recurso será uma capacitação ou uma
competência interna quando ele for valioso para os consumidores, raro, imperfeitamente
imitável e sem substitutos facilmente encontráveis; pode-se considerar que a capacidade de
resposta deve buscar o atendimento destas características.
A orientação interfuncional da produção também é capaz de dar suporte às
competências internas, admitindo que elas são resultado de um esforço integrado. Integrando
os conceitos de know-what e know-how, Roth, Marucheck, Kemp e Trimble (1994) criaram a
metáfora da "fábrica de conhecimentos" a fim de descrever " uma aprendizagem
organizacional acelerada baseada em capacitações competitivas e core competencies" (p. 27).
Estes processos necessitam de uma orientação interfuncional uma vez que eles são
construídos a partir da integração de conhecimentos. Portanto, as empresas com uma
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orientação interfuncional serão capazes de responder mais rapidamente às mudanças
ambientais.

Proposição 6: Orientação interfuncional é positivamente relacionada com a capacidade de
resposta das competências internas.

9.5 Metodologia de pesquisa e resultados empíricos
Para avaliar as seis proposições acima foi utilizada uma análise de correlação do tipo
path anafys is. Esta técnica é útil quando tem-se séries de variáveis que são métricas e

pretende-se avaliar a inter-relação entre vários construtos de forma integrada (Hair et ai. ,
1995). Primeiramente, no entanto, foi feita uma análise fatorial para definir os principais
construtos utilizados. Estes resultados confirmaram nossas propostas iniciais referentes aos
cinco construtos: fontes internas, fontes externas, conhecimento organizacional, orientação
interfuncional e capacidade de resposta das competências internas.
Esta seção está estruturada da seguinte maneira. Inicialmente, são apresentados os
primeiros passos para a validação do instrumento de pesquisa. Após, há a utilização da análise
fatorial para a simplificação de variáveis, seguindo uma orientação confirmatória na análise
dos construtos trabalhados (Hair et ai. , 1995). A seguir, são apresentados os resultados do
teste de Cronbach para avaliação da confiabilidade dos mesmos construtos. Por fim, os
coeficientes da path anafysis são listados, comparando-se com as seis proposições elaboradas.
9.5.1 Validade do instrumento de pesquisa
De acordo com Sampieri et ai. ( 1991) a validade de instrumento de pesquisa ocorre
quando este realmente mede aquilo que se pretende medir. Deste modo, foram desenvolvidas
várias etapas com este objetivo. Buscou-se inicialmente uma orientação do que Sampieri et al.
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( 1994) chamam de de validade de conteúdo, ou seja, "o grau que um instrumento reflete um
domínio específico do conteúdo daquilo que se mede." (p. 243 )
Desta fonna, buscou-se subsídios com a pesquisa e a prática relacionada com os
construtos trabalhados. Primeiramente, fez-se rodadas de discussões com pesquisadores da
Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill sobre o tema estratégia e conhecimento
organizacional. Além da co-orientadora Professora Aleda Roth, incluiu-se neste grupo
pesquisadores da área de estratégia corporativa (Torben Andersen, Ph.D.) e de learning
organi::ation na área industrial (Eiena Gutierrez, Ph.D., professora na Universidade de

Valladolid, Espanha). Estas primeiras rodadas levaram à primeira versão do questionário
abrangendo os principais construtos a serem trabalhados - conhecimento organizacional da
área de produção, competênciais internas, interfuncionalidade e capacidade de respostas .
Todos estes construtos estão baseados em trabalhos já existentes sobre estes assuntos, com
exceção do conhecimento organizacional da produção, que é uma adaptação do conceito
clássico de Andrews ( 1971 ) sobre formulação estratégica.
Após esta primeira rodada, fez-se contatos com diretores de produção para a
transposição destes conceitos para uma análise dentro da visão prática. Inicialmente, foi
debatido com o Eng. José Mário de Carvalho Jr. , da empresa Muri Engenharia, que também é
pesquisador desta área, visto que sua dissertação de mestrado ( Estratégias de Produção: a
Manufatura como uma Anna Competitiva, um Estudo de Caso) apresenta uma proposta de
formulação de estratégia de produção com um instrumento específico baseado em Slack
( 1993 ). Além dos debates sobre os construtos propostos, foi aplicada a primeira versão do
questionário e solicitado que enumerasse aquelas questões que aprentassem dúvidas ou
dificuldades de entendimento. Após esta etapa, aplicou-se o questionário a outra empresa,
sendo esta do setor de plásticos, através do seu diretor industrial Eng. André Stangarlin.
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Novamente foi solicitado que apontasse as possíveis dúvidas quanto ao preencrumento do
questionário, tendo-se discutido previamente as questões e construtos trabalhados. Fez-se
assim urna comparação entre os aspectos apontados por ambos os casos.
Assim chegou-se a uma nova versão do questionário e, após, aplicou-se o mesmo a um
grupo de 19 empresas dos setores de mecânica fina e plásticos localizadas no estado de Santa
Catarina, através de banco de dados do Gineit- Grupo Interdisciplinar de Estudos de Inovação
no Trabalho do PPGAIUFRGS. Novamente, foram buscadas dúvidas e eventuais dificuldades
no preenchimento dos questionários. Nesta fase , já não houve prévia discussão dos construtos
com as empresas, como tinha acontecido nos dois primeiros testes pilotos. Assim, aproximase do que Sampieri et ai. ( 1991) denominam de validade de construto. Ou seja, neste ponto as
relações mais simples identificadas com os construtos já foram inicialmente testadas através
de simples relações de causa-efeito através dos resultados obtidos para as 9 (47,36%)
empresas respondentes. Os construtos, referências teóricas utilizadas e questões utilizadas
estão listados no Quadro 9.1 a seguir.
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Quadro 9.1- Construtos utilizados, referências teóricas e questões formuladas.
Referência
Teórica
Andrews
( 1971)

Questões utilizadas

Interfuncionalidade

Ward,
Leong e
Boyer
(1994)

Q27a - A produção participa em atividades interfuncionais para decidir sobre
estratégias da produção, marketing e P&D
Q27b- A produção participa em atividades interfuncionais para decidir
sobre invest imentos no orçamento de longo prazo
Q27c- A produção participa em decisiões relacionadas à estratégia de
Crescimento da unidade de negócios

Resposta
Competitiva

Bettis e
Hitt
( 1995)

Q28 - Adoção rápida de novas tecnologias de processos
Disponíveis no mercado
Q29 - Mudança rápida nas capacitações competitivas
se os competidores ameaçam as vendas

Construto
Conhecimento
Organizacional

Ql - Opinião dos gerentes de produção utilizadas como subsídios no
planejamento estratégico da área de produção dentro de um processo
participativo
Q2 - Opinião dos gerentes de produção são utilizadas para mudar as políticas
da área de produção dentro de um processo participativo
Q4 - Sistemas informatizados para avaliação dos dados internos
QS - Área de marketing como a principal fonte de informações relevantes
sobre o mercado
Q7 - Sistemas informatizados para receber dados dos clientes
Q6 - Atividade direta entre a produção e clientes para avaliação de
desempenho em aspectos como custos, rapidez e confiabilidade de entrega e
introdução de novos produtos
Qll - Programas de Qualidade Total
Q12 - Just-in-time
Q 14 - Planejamento estratégico por escrito
Q30 - Alianças com fornecedores
Q31 - Alianças com consumidores

Fontes de
Informação
utilizadas

Competências
internas

Q 18 - Produção conhece claramente as oportunidades que podem ser
exploradas no mercado
Q 19 - Produção conhece claramente o desempenho dos competidores
Q20 - Produção conhece claramente as ameaças
existentes no mercado
Q21 - Produção sabe como explorar os recursos
internos da empresa
Q22 - Produção sabe como buscar maior integração
com outras áreas funcionais para reforçar os recursos

Bamey
(1991)

Q34a - Extensão em que as decisões da produção estão relacionadas em
oferecer características nos produtos que são valorizadas pelos consumidores
Q34b - Extensão em que as decisões da produção estão relacionadas em
buscar recursos competitivos que os competidores ainda não possuem
Q34c - Extensão em que as decisões decisões da produção relacionadas em
criar recursos não facilmente copiáveis pelos competidores
Q34d - Extensão em que as decisões da produção estão relacionadas com
oferecer características nos produtos que os consumidores não encontram
substitutos similares facilmente
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9.5.2 Aplicação de análise fatorial

Evrard et ai. ( 1993) consideram que a análise fatorial confirmatória é um dos métodos
que contribuem para os estudos de validade. Assim

~endo ,

como teste complementar à

primeira etapa de busca de validação do instrumento de pesquisa, aplicou-se uma análise
fatorial. Para Kerlinger ( 1979), "a análise fatorial é um método analítico para determinar o
número e a natureza das vari áveis subjacentes a um grande núm ero de variáveis ou medidas"
(p. 203) Estas variáveis subjacentes, que são identificadas como os fatores dentro de uma
análise multivariada, referem-se a um construto específico subjacente aos testes, escalas e
medidas de qualquer espécie. Ass ume-se aqui a orientação confinnatória da análise fatorial
pois, de acordo com Hair et ai. ( 1995 ), espera-se que as variáveis listadas estejam reunidas em
grupos relacionados com os construtos previamente apresentados.
O modelo utilizado foi desenvolvido a partir dos cinco construtos. As variáveis
utilizadas em cada um estão listadas na Tabelas 9.1 e 9.2. Foram apenas considerados os
valores recomendados pelo programa SAS como o mínimo para significância estatística. As
variáveis que possuíam fatores estatisticamente siginificantes em dois construtos foram
desconsideradas (Hair et ai. , 1995 ). Apresentaram esta característica as variáveis Qll
(Programas de Qualidades Total), Q29 (mudança rápida nas capacitações competitivas se os
competidores ameaçam as vendas) e Q34b (decisões da produção relacionadas com como
buscar recursos competitivos que os competidores não possuem).
A análise fatorial permitiu-nos determinar assim variáveis unidimensionais que foram
utilizadas no cálculo dos resultados da path analysis. Isto é atingido através de uma
simplificação dos dados originais. Hair et al. (1995, p. 367)) consideram que neste caso " ... a
análise fatorial deriva para dimensões inter-elementares que, quando interpretadas e
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compreendidas, descrevem os dados através de um número muito menor de itens que as
variáveis individuais originais'.

Tabela 9.1

- Fatores roteados

para os construtos referentes a fontes de

informação.
Fontes de Informação

----·-----·

ftem

Fontes Internas
Fator I

Q 1- Opinião dos gerentes de produção utilizadas
Como insumos no planej amento
Q2 - Opinião dos gerentes de produção são utili zadas
Como insumos para mudança das políti cas existentes
Q\2 - Just-in-time
Q 14 - Planejamento estratégico por escrito
Q04 - Sistemas informati zados para dados internos
Q I I - Programas de Qualidade Total
QS - Área de marketing como a principal fonte de
Informação sobre o mercado
Q7 - Transferência eletrônica de dados com cli entes
Q3 I - Alianças com consumidores
Q30 - Alianças com fornecedores
Q6 - Contato direto com clientes

Fontes Externas
Fator 2

.76*

.06

.67*
.60*
.59*
.55*
.44

.OI
.30
.34
.29
.40

.3 1
.24
.09
. 14

.3 1
.70*
.64*
.6 1*
.43

Eigenvalues

3.45

0.99

Variância explicada por cada fator

2.43

2.0 1

. li

·----------·---·
---·------·------·* Vari á\·cis identificados pelo SAS como pertencentes
a um mesmo rator com significância estatística.

Na primeira análise fatorial (Tabela 9.1) foram definidos dois construtos. O primeiro
deles está relacionado com as fontes internas de informação utilizadas para a formulação de
estratégias de produção. Buscou-se listar todas as possíveis fontes de informação disponíveis
no processo de formulação de estratégias na área de produção. Deste modo, considerou-se
desde sistemas de gerenciamento mais participativos (Ql e Q2) até técnicas de gestão usuais
presentemente. De forma geral este fator compreende os sistemas Just-in-Time (Ql2),
planejamento estratégico escrito (Q14), opiniões dos gerentes no planejamento da área de
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produção (Ql ), programas de Qualidade Total (Qll ), sistemas informatizados com dados
internos (Q4), e opiniões de gerentes para mudança das políticas de produção (Q2).
O segundo fator na análise compreende as principais fontes de informações externas
utilizadas pela produção. Neste caso são consideradas as alianças com fornecedores (Q30) e
alianças com clientes (Q31 ), lembrando que outras possíveis fontes externas de informação
não foram estatisticamente significantes.
Na segunda análise fatorial teve-se a definição das variáveis relacionadas aos
construtos de conhecimento organizacional, interfuncionalidade e capacidade de resposta das
competências internas (Tabela 9.2 ). No fator relacionado com o conhecimento organizacional
tàzem parte o conhecimento de como explorar os recursos internos (Q2l ), identificação das
ameaças do mercado (Q20), conhecimento claro do desempenho dos competidores (Ql 9) e
conhecimento em como buscar maior integração com outras áreas funcionais para reforçar os
recursos (Q22).
No item interfuncionalidade aparecem as variáveis referentes à participação da
produção em atividades interfuncionais para: decisões relacionadas à estratégia de
crescimento da unidade de negócios (Q27c), decisões sobre investimentos no orçamento de
longo prazo (Q27b) e decisões sobre estratégias de produção, marketing e P&D (Q27a).
Por fim , o item relacionado à capacidade de resposta das competências internas
compreende: a busca da produção por características nos produtos que os consumidores não
encontram similares facilmente (Q34D), a busca de criação de recursos que competidores não
podem copiar facilmente (Q34C) e a busca de características nos produtos que são valorizadas
pelos consumidores (Q34A).
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Tabela 9.2- Fatores roteados para os construtos referentes ao processo de formulação
_ ___de estraté !~~de rodução.______
Conhecimento organizacional, interfuncionalidade,
e capacidade de resposta
das competências internas
Capacidade de Conhecimento Intcrfuncionalidade
Item

Resposta das
Competências
Fator l

Q34d - Decisões da produção relacionadas com oferecer
caracteristicas nos produtos que os consumidores não
encontram substitutos similares facilmente
Q34c - Decisões da produção relacionadas em criar
recursos não facilmente copiáveis pelos competidores
Q34a - Decisões da produção relacionadas em oferecer
características nos produtos que são valorizadas pelos
consumidores
Q34b - Decisões da produção relacionadas em buscar
recursos competitivos que os competidores ainda
não possuem
Q2l - Produção sabe como explorar os recursos
internos da empresa
Q20 - Produção conhece claramente as ameaças
existentes no mercado
Q 19 - Produção conhece claramente o desempenho
dos competidores
Q22 - Produção sabe como buscar maior integração
com outras áreas funcionais para reforçar os recursos internos
Q29 - Mudança rápida nas capacitações competitivas
se os competidores ameaçam as vendas
Q 18 - Produção conhece claramente as oportunidades
que podem ser exploradas no mercado
Q27C - Decisiões relacionadas à estratégia de
crescimento da unidade de negócios
Q27B - Atividades interfuncionais para decidir
sobre investimentos no orçamento de longo prazo
Q27 A - Atividades interfuncionais para decidir sobre
estratégias da produção, marketing e P&D
Q28 - Adoção rápida de novas tecnologias de processos
disponíveis no mercado

Organizacional
Fator 2

Fator 3

.92*

. 13

.05

.71 *

.24

.36

.60*

.32

.2 1

.53

.24

.53

-.06

.73*

.27

-.37

.69*

.05

.33

.66*

.18

.22

.59*

.16

.40

.45

.33

32

.35

.30

.09

.07

81*

. 13

.23

.74*

.38

.29

.44*

.21

.22

.41

Eigenvalues

5.59

1.07

0.97

Variância explicada por cada fator

2.76

2.52

2.35

* Variáveis identificados pelo SAS como pertencentes a um mesmo fator com significância estatística.
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9.5.3 Confiabilidade
Aiém da análise fatorial , foram calculados os coeficientes de Cronbach para cada
construto (Tabela 9.3 ). O coeficiente de Cronbach é utilizado para medir a consistência
interna e a confiabilidade de urna série de variáveis relacionadas a um construto (Nunnally,
1978). Todos estes construtos têm valores estatisticamente significativos dentro de um
intervalo entre 0,73 (conhecimento organizacional da produção) até 0,84 (capacidade de
resposta das competências internas), que são valores próximos dos níveis considerados muito
bons para consistência interna (0,80) (Nunnally, 1978).

Tabela 9.3- Coeficientes de Cronbach para os construtos utilizados.
Construto

Coeficiente Alpha de Cronbach
(Padronizado)

1. Fontes internas de informação

.79

2. Fontes externas de informação

.73

3. Conhecimento Organizacional

.77

4. Interfuncionalidade I

.78

5. Capacidade de Resposta das Competências

.84

Internas
Fonte: ( I) Baseado em Ward, Leong e Boyer (1994).

9.5.4 Resultados da path analysis
O método de path analysis foi utilizado para encontrar as relações entre os construtos
definidos pela análise fatorial - fontes internas e externas de informações, conhecimento
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organizacional, orientação interfuncional e capacidade de resposta das competências internas.
A Figura 9.2 mostra os escores para cada relacionamento. O modelo todo é estatisticamente

significante (p<. 05).
A Proposição 1 afirma que as fontes de

informação internas influenciam

positivamente o conhecimento organizacional. O coeficiente igual a 0,35 (p<O, I O) confirma
esta proposição. Também, fontes externas de informação influenciam positivamente o
conhecimento organizacional da produção (0,21 - p<O, 10), sustentando a Proposição 2. Entre
as fontes de informação externas e internas há um coeficiente igual a 0,29 (p<. O, 10), o que
confirma a Proposição 3, que sustenta que ambas fontes de informação influenciam-se
positivamente.
A Proposição 4 afirma que as fontes internas de informação são positivamente

relacionadas com a orientação interfuncional. O coeficiente encontrado apesar de igual a 0,44
não é estatisticamente significante. Considerando-se que foi utilizada urna amostra menor que
a recomendável (n= lOO) (Hair et a!. , 1994), resultados estatisticamente significativos
poderiam ser atingidos por amostras maiores. Portanto, esta proposição é apenas parcialmente
sustentada pelos resultados. A Proposição 5, que afirma que o conhecimento organizacional
da produção é positivamente relacionada com orientação interfuncional, está na mesma
situação. Mesmo o coeficiente sendo igual a 0,36, também deve-se ter cuidado para
interpretação deste resultado, pois este não é estatisticamente significante.
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informações

Ambiente Externo
Processo

r-- - ----- - ----------------- ---- ------------ - -----I

1

Fontes
Internas

.29*
Conhecimento

Capacidade de
Resposta das
Competências
Internas

~----------1

I

I

I

~---.....: Resultados

:

I

I

I

Fontes
Externas
I

I

---------------~

-------------------------- - - - -------- - ---- --- - - --

(*) p< 0. 1o

Figura 9.2 - Coeficientes de path analysis relacionados com o modelo proposto de
formulação de estratégias de produção.
Finalmente, a Proposição 6 afirma que a orientação interfuncional da produção é
relacionada positivamente com a capacidade de resposta das competências internas. Neste
caso, o coeficiente é 0,45 (p<O, I 0). A orientação interfuncional é responsável pela variància
igual a 0,64 da capacidade de resposta das competências internas. Sendo assim, estes
resultados sustentam a última proposição.

9.6 Discussão
Os resultados encontrados reforçam a necessidade de uma nova mentalidade gerencial
também na área de produção. Pioneiramente, Skinner (1969) defendeu que uma gestão apenas
baseada em custos não era mais suficiente. Isto é reforçado pelo modelo teórico proposto, já
que o conhecimento organizacional da produção é composto pela identificação dos recursos
competitivos existentes e da percepção dos aspectos competitivos do ambiente externo. Deste
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modo, os gerentes de produção precisam buscar informações de fontes distintas. As fontes
internas de informação não estão mais limitadas apenas à área de produção, como mostram os
resultados, mas também abrangem outras áreas funcionais. As fontes externas de informação
são também relevantes porque os gerentes de produção precisam saber quem são os seus
competidores e qual seu desempenho e também quais são as ameaças e oportunidades
existentes no mercado. Deste modo, a " percepção mercadológica" (marketing acuity) é uma
necessidade para a competitividade, sendo que as parcerias com fornecedores e clientes se
mostraram decisivas neste estudo. Além disso, as fontes externas de infonnação enriquecerão
as fontes internas utilizadas pelas empresa pennitindo uma visão mais ampla dos gerentes de
produção, como os resultados sugerem.
Deste modo, uma visão restrita na gestão da produção não é mais suficiente
presentemente. Os gerentes de produção deverão estar conscientes das questões estratégicas
ou suas empresas correrão o risco de perder competitividade.
Os resultados também sugerem que o conhecimento organizacional da produção
permite à função produção buscar maior integração com as demais áreas funcionais. Este
resultado corrobora algumas das propostas semmais da área de estratégia de produção
relacionadas com o papel mais proativo da área de produção (Wheelwright, 1984,
Wheeiwright e Hayes, 1985). Vale salientar que a área de produção será mais capacitada a
participar proativamente em decisões estratégicas porque conhece as metas existentes, as
ameaças e oportunidades do mercado, e quais as competências internas que são chave para
sustentar a competitividade - enfim, a área de produção possui maior conhecimento
organizacional. Dado que a integração de

conhecimento leva a maiOres níveis de

conhecimento organizacional (Grant, 1996a), há um processo iterativo entre conhecimento da
área de produção e atividades interfuncionais. Técnicas como TQM, JIT e planejamento
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estratégico formal têm um

papel duplo. Primeiro, elas reforçam o conhecimento

organizacional, como mostram os resultados empíricos. Segundo, elas fornecem condições
para que a ação interfuncional se desenvolva dentro das empresas.
Uma outra questão esperada foi referente ao suporte das atividades interfuncionais à
capacidade de resposta das competências internas. Dada a eficácia de técnicas como
engenharia simultânea ou enfoque japonês no desenvolvimento de produtos (Womack et ai. ,
1992), não é surpreendente que maior integração entre áreas funcionais distintas permitem
tempos de resposta mais curtos. É conhecido que as competências internas não são restritas
apenas a uma área mas são o resultado de um esforço conjunto. Stalk et ai. (1992 )
argumentam que as empresas que reforçam a interfuncionalidade deverão alcançar melhores
resultados em ambientes mais dinâmicos. Neste caso, a capacidade de resposta rápida não é
uma caracteristica restrita á produção mas tem que ser fruto de um trabalho coordenado com
outras áreas funcionais para dar sustentação às competências internas.

9. 7 Considerações finais
Este estudo trouxe novos aspectos relacionados ao processo de formulação de
estratégias de produção. Talvez uma das principais conclusões é a identificação do papel
central que o conhecimento organizacional possui neste processo. Através deste, a área de
produção será capaz de atuar de forma mais integrada com as demais áreas e de poder dar
respostas mais rápidas às mudanças ambientais.
Vale salientar que um dos construtos centrais do modelo proposto- o de Ward, Leong
e Boyer (1994) para orientação interfuncional da área de produção - foi corroborado pelos
resultados. Ao mesmo tempo, diversas possibilidades para futuras pesquisas são identificadas
a partir destes resultados aqui apresentados. Primeiramente, pode-se buscar respostas quanto
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ao ciclo de vida de produtos e sua relação, por exemplo, com as atividades interfuncionais ou
fontes de informações utilizadas. Por fim , pode-se estender o modelo teórico proposto de
formulação de estratégias de produção para a questão de resultados ou produtividade.
As limitações deste estudo que merecem ser destacadas são:
Tamanho da amostra, visto que 78 empresas não satisfaz plenamente o número
recomendado para aplicação de path analysis (Hair et ai. , 1995). Entretanto, vale
destacar que estudos parciais realizados após a primeira postagem (com 51
empresas), apresentaram resultados muito próximos aos resultados finais . Desta
forma, mantendo este mesmo comportamento para uma amostra maior, pode-se
supor que os resultados não seriam distintos, já que não foi identificada nenhuma
tendenciosidade quanto a não respondentes.
A utilização de setores industriais com dinamismos diferentes. Esta pode não ter
sido a orientação ideal, visto que setores mais dinâmicos poderão ter os aspectos
analisados de forma mais evidente, como interfuncionalidade ou capacidade de
resposta das competências internas. Porém, como este assunto é explorado no
capítulo li , houve um segundo objetivo de pesquisa para a utilização de tal
amostra.
Por fim, como todo questionário estruturado preenchido sem a presença do
entrevistador, pode haver a questão das respostas socialmente mais desejáveis.
Porém, esta orientação também tem seus aspectos positivos como a ausência de
pressão ou constrangimento durante a atividade de resposta ao questionário.
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10. INFORMAÇÕES E O PROCESSO DE FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
PRODUÇÃO

10.1 lntrodução
O crescente dinamismo nos ambientes competitivos tem destacado o papel das
informações como vital para a competitividade. De acordo com Marchand ( 1996), diversas
empresas hoje estão enfrentando mudanças de ambientes de competitividade moderada para
situações de hipercompetitividade. No primeiro caso, a competição não é tão agressiva e
longos períodos de vantagem competitiva sustentável são possíveis. As razões para isso são
as barreiras de entrada limitando novos entrantes e a "cooperação" entre os líderes de
mercado para restringir comportamentos mais competitivos. Entretanto, empresas dentro de
ambientes de hipercompetitividade não podem mais sustentar uma vantagem competitiva por
longos periodos de tempo - mesmo os líderes de mercado. Para Marchand, "as (demais)
empresas estão constantemente buscando romper as vantagens competitivas dos líderes de
mercado e criar novas oportunidades para competir" (p.2).
Esta constante busca por novas oportunidades está baseada no acesso e no uso da
informação (Roth, 1996a). Da mesma forma, Bettis e Hitt ( 1995) argumentam que nós
estamos vivencíando uma era da informação devido ao crescente acesso a recursos
relacionados com infonnação como computadores, redes de informação e telecomunicações.
Inúmeras fontes de informação podem ser listadas, desde aquelas baseadas na
Informática - como as EDI (Exchange Data Interchange ), até as fontes internas da empresa.
Por outro lado, mesmo com toda esta grande oferta de informações, as empresas
freqüentemente experimentam dificuldades em obter as informações que necessitam. Deste
modo, como as empresas estão escolhendo que tipo de informação é o mais importante para

128

elas? Nós podemos comparar este processo com a garimpagem - separar pedras comuns das
preciosas.
Este capítulo explora o papel das informações dentro do processo de formulação de
estratégias de produção sob o enfoque de conhecimento organizacional. Este aspecto é
relevante por dois motivos: primeiro, informações são o principal insumo para conhecimento
organizacional e a integração deste; segundo, o aumento da disponibilidade e acesso a
informações é um dos aspectos mais evidentes do aumento do dinamismo do ambiente
empresarial presente.
Para tratamento deste assunto, inicialmente nas seções l0.2 e I0.3 apresenta-se a
ligação entre informação e o conceito de conhecimento organizacional, relacionando-se após
algumas características relevantes relacionadas com informação. Na seção I 0.4 são listadas as
proposições relacionadas às informações e ao processo de formulação de estratégia de
produção. Finalmente, nas seções 10.5 e 10.6 tem-se os resultados empíricos encontrados e
discussões referentes aos mesmos.

10.2 Conhecimento e informação

De acordo com Kogut e Zander (1992), "saber o que" ("know what") é o tipo de
conhecimento baseado na informação que pode ser transferido sem perda da integridade, pois
as regras sintáticas são conhecidas. Por outro lado, "saber como" ("know how" ) está
relacionado com a operação de modo eficiente num processo cumulativo de conhecimento.
Portanto, a informação é a base para o "saber como" e é obtida a partir do "saber o quê".
Comella ( 1994) destaca que muitas empresas têm ficado frustradas quando, mesmo com altos
investimentos em tecnologias de informação, não têm conseguido obter as informações que
julgam necessárias.
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Pode-se afinnar que as empresas podem reforçar seu "know how'· de foma mais rápida
e eficiente quando a informação correta estiver disponível. Nesta etapa da pesquisa, nós
procuramos identificar como as empresas estão procurando pelas informações "corretas".
Dado que presentemente há uma oferta crescente de fontes de informação, as empresas
estariam tentando focalizar em fontes específicas? Ou a busca de um maior número de fontes
de informação diversificadas é a tendência crescente?
Reconhecendo que as empresas industriais estão enfrentando mudanças rápidas em
seus ambientes competitivos nas últimas décadas, Bettis e Hitt (1995) sustentam que o
dinamismo atual nos ambientes competitivos tem levado a menor previsibilidade e a maiores
riscos. Deste modo, informação e conhecimento estariam se tomando os recursos
competitivos mais importantes. Também, as empresas estariam desenvolvendo capacitações
relacionadas a respostas mais rápidas com o objetivo de se ajustarem às mudanças ambientais.
Estes autores consideram que entre as mais importantes tendências tecnológicas estão:
"(I) a crescente taxa de mudança tecnológica e sua difusão";
(2} a era da infonnação;
(3) a intensidade crescente do conhecimento;
(4) a emergência da indústria da retro-alimentação positiva." (p. 8)
Esta última tendência está relacionada à indústria de computadores, semicondutores,
ou automóveis que estão baseadas na intensidade do conhecimento e nos custos decrescentes
de produção.

Para os mesmos autores,

estes fatores estão redefinindo arranjos

organizacionais, aumentando a aprendizagem organizacional e melhorando as respostas
estratégicas.
Como informação é um insumo central

nos ambientes competitivos presentes, as

empresas devem identificar qual tipo de informação é importante para sua competitividade.
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Da mesma forma, como o tempo de resposta pode ser uma das características centrais nas
atuais situações competitivas, menor tempo para encontrar a informação importante pode
diminuir o tempo total de resposta. Roth ( 1996b) cunhou a expressão "economias de
conhecimento" para caracterizar a situação que " a empresa é capaz de utilizar seu
conhecimento relacionado aos negócios, combinado com pessoas capacitadas e experientes
em tecnologias avançadas, a fim de criar uma organização que consistentemente identifica,
assimila e explora novos conhecimentos de forma mais eficiente e efetiva que os
competidores" (p. 1).
Deste modo, as "economias de conhecimento" são necessárias para a empresa
melhorar a questão da utilização do tempo considerado cada vez mais escasso dentro de seu
processo estratégico. Para Roth, esta é a arma competitiva baseada na capacidade de produzir
os produtos certos no local certo no tempo certo ao preço correto. Este conceito refere-se à
capacitação que habilita a empresa a responder às mudanças no ambiente competitivo. Os
recursos que conduzem o processo neste caso são as competências internas. Estas
competências são resultantes da integração do conhecimento organizacional através de
processos desenvolvidos junto a fornecedores e clientes e também entre as áreas funcionais da
empresa. Nestes processos, as partes envolvidas estarão assim continuamente trocando entre
si informações.
Entretanto, pode-se questionar como estes fatores estão se combinando nas empresas.
As empresas analisadas estão desenvolvendo relações mais próximas com seus clientes ou
com os fornecedores? Buscariam alguma forma especial para integração de conhecimento?
Por fim , também pode-se questionar como diferentes

tipos de informações ou como as

características destas influenciariam o desempelho das mesmas.

131

10.3 Buscando a integração de conheciménto
10.3.1 .. Sticky lnformation"
Considerando informações como um msumo, há facilidade para as empresas em
consegui -las? Von Hippel ( 1994) chama de informação "difícil" quando um informação
incorre em custos para sua aquisição, transferência e uso . Deste modo, ele não concorda com
afirmações presentes que vêem a informação com um recurso sem custos.
Para Nonaka ( 1994 ), em ambientes dinâmicos as empresas não devem apenas
processar as infonnações

eficientemente

mas

também

criar novas

informações e

conhecimento. Assim nós consideramos que a busca da eficiência necessária levará a custos
implícitos para a empresa. Provalvemente, as empresas estejam descobrindo aos poucos os
custos relacionados com a informação e venham tentando reduzi-los .
Adicionalmente aos custos, algumas vezes as informações não são compreensíveis de
forma fácil ou direta. Von Hippel (1994) destaca que durante a transferência de informações,
estas assumem

diferentes códigos, alguns explícitos e outros tácitos. Mesmo os códigos

tácitos são uma parte essencial em qualquer segmento econômico. Citando Rosenberg (1982),
Von Hippel afinna que " trabalhar sobre infonnações úteis tecnologicamente envolve não
apenas operar com conhecimento teórico derivado da ciência, mas requer quebrar e examinar
o que se esconde dentro da caixa preta do "fenômeno tecnológico" (p. 430). De acordo com
ele, num trabalho de solução de problemas, há a tendência de transportar a atividade para o
local em que a informação " dificil"está localizada por causa dos custos de transferência desta.
Por outro lado, quando uma informação está localizada em mais de um local, ele propõe uma
atividade iterativa entre os vários pontos baseado numa atividade de tentativa e erro para que
se obtenham as informações necessárias. .
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10.3.2 Integração de conhecimento e alinhamento organizacional- as fontes externas de
informação
Admitindo-se que infonnação e a integração de conhecimento são me1os para as
empresas buscar custos mais baixos ou tempos de resposta mms curtos, Grant (1996a)
identifica três aspectos relacionados à integração de conhecimento em condições de mercado
dinàmicas:
( l) a eficiência da integração - a extensão em que a organização acessa e utiliza
conhecimento interno especializado dos membros da organização;
(2) o escopo da integração -

a amplitude da integração do conhecimento

especializado;
(3) a flexibilidade da integração - a capacitação relacionada com o acesso ao
conhecimento adicional e à reconfiguração do conhecimento existente.
Entre outras possibilidades relacionadas à criação e transferência de conhecimento,
Grant lista: arranjos (organizacionais) internos, contratos de mercado e contratos de
relacionamento. De acordo com o autor, contratos tradicionais de mercado têm se mostrado
ineficientes na transferência de conhecimento. Da mesma forma, contratos de relacionamento
têm se mostrado uma tendência presente e destes, alianças e redes organizacionais podem
produzir bons resultados. Pode-se destacar as alianças com clientes e fornecedores como uma
tendência importante para empresas industriais e de serviços. As empresas participantes do

Global lnsights 98 (encontro promovido pela empresa de consultoria Arthur Andersen)
revelaram que hoje suas vendas decorrentes de alianças com clientes correspondern em média
a 20% do total geral. Além disso,

estas mesmas empresas prevêem que no futuro este

percentual será maior ainda. Da mesma forma, Khana et al. (1998) destacam o papel deste
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tipo de arranjo organizacional para o aumento do conhecimento organizacional entre as partes
envolvidas.

10.3.3 Conhecimento e alinhamento- as fontes internas de informação

Venkatraman ( 1990) considera que o enfoque de alinhamento está sempre
embasando os trabalhos relacionados à estratégia. Entre muitas definições de alinhamento
existentes, este autor considera que, em resumo, estratégia é uma definição de alinhamento.
Neste enfoque, o autor inclui os autores que definem estratégia como " padrão de decisões" ou
como "consistência interna" entre uma série de decisões importantes.
Na área de estratégia de produção, Skinner ( 1969) baseou seu conceito de missão da
manufatura em um enfoque similar. Giffi , Roth e Seal (1990) seguiram orientação semelhante
quando caracterizaram o processo estratégico como uma série de escolhas (estruturais, infraestruturais e de integração). Finalmente, a matriz de processo-produto (

Wheelwright e

Hayes, 1985) é um referencial teórico bem conhecido que também está relacionado com a
abordagem de alinhamento.
Nós consideramos informações e conhecimento como aspectos chave no processo de
alinhamento interno das empresas. Sendo o conhecimento um processo cumulativo (Cohen e
Levinthal, 1992), as informações oferecem os insumos necessários para que o conhecimento
organizacional seja capaz de buscar o alinhamento interno (e externo também). Venkatraman
( 1990) seguiu esta orientação quando analisou o alinhamento entre as decisões de marketing,
da produção e da administração geral. Por outro lado, as alianças com fornecedores e clientes
são exemplos de alinhamento externo. Helper e Sako (1995), mesmo não utilizando esta
definição explicitamente, seguiram uma orientação semelhante quando estudaram as relações
existentes na cadeia de fornecimento na indústria automobilística.
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Desta forma, quando a informação necessária é obtida, as áreas funcionais das
empresas podem (e certamente devem) trocá-las entre si internamente. Este processo pode
ocorrer através da integração de conhecimento que leva a um processo de alinhamento interno
(Grant, 1996a). Deste modo, o conceito de alinhamento é útil para a idéia de transferência de
informações oriundas da integração interfuncional.

10.3.4 Características das informações
Marchand ( 1996) argumenta que existem trade-offs e escolhas distintas a serem feitas
sob diferentes condições ambientais relacionadas às informações. Em condições mais
moderadas, consistência e precisão são os aspectos centrais buscadas pelas empresas.
Consistência está relacionada com atingir uma definição consistente dos dados entre as
diferentes áreas funcionais. Precisão significa obter as informações corretas. Para Marchand,
"em hipercompetitição, o foco do gerenciamento é na criação de valor, primeiramente pela
melhoria do uso de informações e da qualidade das informações vindas dos clientes, serviços
de pós-venda e do completo atendimento aos pedidos, e só secundariamente pela definição de
informações mais consistentes para processos em níveis superiores, como relatórios
financeiros e controles." (p. 3) Beuren (1998) sustenta que as informações podem ser
consideradas de qualidade quando são relevantes, precisas, acessíveis, concisas, claras,
quantificáveis e consistentes.
Deste modo, as empresas devem buscar informações customizadas baseadas no seu
tipo de competências internas. Marchand (1996) exemplifica com a indústria química.
Enquanto empresas em ambientes de dinamismo moderado estão buscando melhorias na
cadeia de suprimentos, nos sistemas de produção, distribuição e finanças, as empresas em
ambientes hipercompetitivos estão fazendo altos investimentos em informações dos clientes,
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gestão de serviços e pleno atendimento de pedidos. Por outro lado, Come lia (1994) destaca
que muitos gerentes reclamam que a qualidade da informação não tem melhorado claramente
a despeito dos investimentos em tecnologias de infonnação. Este autor também revela que os
gerentes consideram que não estão tendo maior acesso às informações relevantes mesmo
através de fontes externas (consultores, bancos de dados e publicações técnicas, entre outras).
Neste estudo, analisam-se algumas destas características listadas por Marchand
( 1996), Come lia ( 1994) e Beuren ( 1998). Primeiramente, avalia-se em que extensão é fácil
para a área de produção conseguir informações necessárias ou relevantes. Considera-se que o
acesso fácil à informação necessária é a primeira etapa na construção do conhecimento
organizacional. Questiona-se também se precisão é relevante para o processo de formulação
estratégica. Com este intuito, avalia-se se as empresas estão com foco em fontes específicas
de

informações e também

como elas estão buscando as

informações "corretas".

Complementarmente, considerando a importância da antecipação na obtenção da informação,
as empresas que obtêm informações estratégicas antes de seus competidores podem ter uma
fonte de vantagem competitiva, especialmente em ambientes mais dinâmicos. Nós chamamos
está última caracterítica de antecipação quanto a informações obtidas. Em todas as questões
procurou-se explorar também a relevância das informações estratégicas.
Finalmente, é importante destacar que se pressupõe que estas características
relacionadas com as informações - fácil acesso, precisão e antecipação - podem levar a uma
vantagem competitiva dependendo do dinamismo do ambiente competitivo em que a empresa
está inserida.
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10.4 Proposições

As proposições consideram dois aspectos fundamentais. O pnme1ro se refere à
atualização de diferentes tipos de infonnação. Assim, se avalia se há um foco no tipo de
informação mais constantemente atualizada quando uma das caracteristicas de informação
listada está presente - acesso fácil , precisão e antecipação. Entende-se como foco neste
primeiro caso, como a escolha preferencial de um tipo específico de informação, revelada
pela periodicidade na sua atualização, em detrimento de outros tipos de informação
disponíveis .
O segundo aspecto se refere às fontes de informação que a empresa pode lançar mão e
como estas influenciam as três caracteristicas consideradas, ou seja, o acesso fácil , a precisão
e a antecipação em relação aos competidores. Neste caso, entende-se foco como sendo a
escolha preferencial de uma ou mai s fontes espefícificas de informação em detrimento das
demais fontes de informação disponíveis.
I 0.4.1 Acesso às informações

Nós analisamos qual o nível de facilidade para a área de produção consegUir as
informações consideradas importantes. Primeiramente, considera-se como a freqüência na
atualização de diferentes tipos de informações pode influenciar o nível de facilidade no acesso
às informações. Sabe-se que Eisenhardt ( 1989) mostrou que informações atualizadas são
positivamente relacionadas com decisões rápidas. As empresas também têm que encontrar
que tipo de informação é a mais relevante. Desta forma, a escolha de fontes específicas pode
revelar uma busca de redução de custos de sticky information (Von Hippel, 1994).
A Proposição 7 trata do tipo de informação e sua freqüência de atualização. A
Proposição 8 se refere às fontes de informação utilizadas pela área de produção
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Proposição 7: O acesso fácil da área de produção às infonnações importantes está

relacionado à freqüência que diferentes tipos de informação são atualizadas.
Proposição 8: O acesso fá.cil da área de produção às informações importantes está

relacionado à escolha de fontes específicas de informação.
I 0.4.2 Precisão da informação

Assim , como acesso fácil às informações importantes podem se tomar chave para o
processo de formulação estratégica na área de produção, também a característica de precisão é
considerada como outro fator relevante para a qualidade da informação obtida. Von Hippel
(1994 ) destaca a utilidade das infonnações tecnológicas para a competitividade. Utilizando os
mesmos aspectos anteriores, procurou-se avaliar se a precisão nas informações relativas aos
clientes obtidas pela área de produção estão relacionadas à escolha de foco na atualização em
fontes específicas de informação.
Proposição 9: Precisão nas informações dos clientes está relacionada à freqüência

que diferentes tipos de informação são atualizadas.
Proposição 10: Precisão nas informações dos clientes está relacionado à escolha de

fontes específicas de informação.

10.4.3 Antecipação na obtenção de informações

Roth ( 1996b) afirma que "economias de conhecimento" requerem uma ampla
aprendizagem acelerada na empresa. Também, Ginsberg e Venkatraman (1992) mostram que
quando a diretoria compreende os efeitos de uma nova tecnologia no mercado há um
acréscimo na adoção de novas tecnologias. Sabe-se que acesso às informações está muitas
vezes relacionado à adoção de novas tecnologias. Deste modo, a antecipação na obtenção de
informações pode ser conduzido pela adoção de novas tecnologias e, conseqüentemente, pela
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forma como a atualização das informações é realizada. Nesta conjuntura, Bettis e Hitt (1995)
defendem que a disseminação de tecnologias e o crescente acesso às informações estão
criando um novo cenário competitivo. Com isso, a antecipação em relação aos competidores
na obtenção de informações estratégicas sobre os clientes pode levar a uma vantagem
competi.tiva.
Proposição

11 : Antecipação aos competidores na obtenção de

informações

estratégicas sobre os clientes está relacionada à freqüência que diferentes tipos de informação
são atualizadas.
Proposição

12: Antecipação aos

competidores na obtenção de

informações

estratégicas sobre os clientes está relacionada à escolha de fontes específicas de informação.

10.4.4 Características das informações e competitividade
Foram considerados três aspectos relacionados com o modelo proposto para o
process<.> de formulação de estratégias de produção para avaliar como as características das
informações

podem

influenciar a competitividade.

O primeiro é o conhecimento

organizacional , o qual para muitos autores tem a informação como seu principal insumo
(Kogut e Zander, 1992, Nonaka, 1994 e Roth, 1996a). O segundo aspecto é a
interfuncionalidade. Também este aspecto é considerado intimamente relacionado com a
integração de conhecimento e com o alinhamento interno, sendo considerado assim um
aspecto chave para a competitividade (Grant, 1996a). Finalmente, as competências internas
são também incluídas para avaliar a influência das características da informação na
competitividade.

Como dito anteriormente, a informação correta quando acessada

prematurmamente pode ser decisiva em ambiente competitivos mais dinâmicos.
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Proposição 13: O conhecimento organizacional da produção é influenciado pelas
caracteristicas das informações, tendo relação com a competiti vidade.
Proposição 14: A interfuncionalidade é influenciada pelas caracteristicas das
informações, tendo relação com a competitividade.
Proposição 15: As competências internas são influenciadas pelas características das
informações, tendo relação com a competitividade.

10.5 Resultados empíricos
Ana li sou-se estas nove proposições utilizando uma análise do tipo regressão múltipla.
Nas primeiras proposições foram utilizados os seguintes aspectos como variáveis dependentes
e independentes :
Variáveis independentes
Freqüência na atualização de diferentes tipos de informações,
Fontes de infonnação utilizadas,
Variáveis dependentes
Acesso fácil às informações,
Precisão nas informações,
Antecipação na obtenção de informações estratégicas sobre os clientes.
Complementarmente, uma análise de regressão 'múltipla é utilizada com uma variável

"dummy". Variáveis do tipo "dummy " são variáveis independentes, úteis quando se está
buscando avaliar o efeito de diferentes niveis de variáveis não métricas (competitividade,
neste caso) na capacidade de predição das variáveis dependentes (Hair et al. , 1995). São aqui
analisadas as relações possíveis entre conhecimento organizacional, interfuncionalidade e
competências internas e as características das informações.
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Variáveis independentes

Acesso às informações,
Precisão nas informações,
Antecipação na obtenção de informações estratégicas sobre os clientes,
Variáveis dependentes

Conhecimento organizacional ,
In terfunci anal ida de,
Capacidade de resposta das competências internas.

10.5.1 Acesso às informações

Foi perguntado aos gerentes e responsáveis pela área de produção qual o grau de
facilidade para conseguir informações importantes. Também, foi perguntado qual a freqüência
que os dados internos (Q8a), dados dos clientes (Q8b) e os dados do mercado (Q8c) são
atualizados.
Neste caso o modelo é estatisticamente significante (Tabela 10. 1 - R2 = 0,208). Os
resultados mostram que o principal aspecto relacionado com a facilidade em obter
informações importantes vem do foco na atualização nos dados dos clientes (Parâmetro=0,27,
p<0,05).

Outros tipos de informação não apresentaram resultados estatisticamente

significantes (dados internos e informações do mercado). Este resultado sugere que a
atualização constante das informações dos clientes facilita o acesso às informações
importantes. Assim, pode-se inferir-se que este é um possível meio utilizado pelas empresas
para reduzir os custos da informação "difícil" na área de produção.

Portanto, buscar
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investimentos em informações dos clientes é provalmente um modo de cortar investimentos
secundários e priorizar aqueles mais relevantes.

Tabela 10.1 - Regressão múltipla relacionando características das informações
com freqüência na atualização de diferentes tipos de informações
ela área de rodução.
Tipos de informações
Acesso Fácil Precisão
Antecipa__(Q9)
___ (Q!~) ------ ç_ªo (Qp)

---

Q8a - Freqüência que os dados internos
são atualizados

.089

Q8b - Freqüência que os dados dos
clientes são atualizados

.270*

Q8c - Freqüência que os dados do
mercado são atualizados

-.023

-.056

.170

.208
.001

. 164
.05

.006
.1o

R2
p<

-.082

.302*

-.057

.172

*p<.05

Por outro lado, fácil acesso à informação mostrou uma relação estatisticamente
significante apenas com uma fonte específica de informação: sistemas informatizados para
avaliação dos dados internos (Q4 -Tabela 10.2). Surpreendentemente, o sistema JIT (Q12 )
apresenta uma relação negativa como acesso fácil. Tal resultado pode levantar uma questão
quanto ao papel de sistemas que produzem informação em tempo real e de forma integrada, o
que não é o caso do JIT Esta constatação refletiria o papel relevante que a informatização
vem desempenhando na gestão da manufatura. Estes sistemas ao proporcionar dados em
tempo real são urna das causas de decisões mais rápidas (Eisenhardt, 1989) e na área de
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produção podem ser exemplificados pelos EDI (Electronic Data lnterchange) ou em estágios
mais avançados pelo Cr:M (Computer !ntegrated Manufacturing).

Tabela 10.2- Regressão múltipla relacionando características das informações e
···----~'!!~.~de informações utiliz~das eela área de eEodução.__
Fontes de Informação
Acesso Fácil
Precisão
Antecipa··---·-····-----·----___j_Q9)
(Ql ~)_ _,_
ç ã_o _{Çl ~
Q1 - Opiniões dos gerentes como
subsídios no planejamento
estratégico

.220

Q2 - Opiniões dos gerentes para
mudar políticas da produção

.005

.294*

.218

Q4 - Sistemas informatizados para
avaliação de dados internos

.301 **

.090

-.094

Q7 - Sistemas informatizados para
receber infonnações dos
clientes

.066

.132*

-.203

-.228

.272***

-.059

-.052

-.031

.003

-.005

Q30 - Alianças com fornecedores

.067

.120

-.222*

Q31 - Alianças com clientes

. 135

. 159

.443**

.234

.216

.001

.05

.257
.000

Q12 - Just-in-time

-. 135*

Q 14 - Planejamento estratégico

*p<.010

••p<.OS

•••p<.001
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10.5.2 Informações precisas

A variável Ql6 (Indique até onde a área de produção tem informações precisas sobre
as necessidades dos clientes) avalia a precisão das infonnações sobre necessidades dos
clientes da empresa. Também neste caso, infonnações específicas sobre os clientes é o tipo de
informação mais freqüentemente atualizada, como era esperado (Tabela 10.1). Desta fonna,
alguns exemplos como QFD (Quality F unction Depfoyment), EDI (Efectronic Data
fnl erchange), ou a utilização de atividades face a face com clientes podem ser consideradas

tentativas de aproximar as

partes, levando a uma troca constante de dados e,

conseqüentemente, podendo levar a dados mais precisos. Além disso, a opinião dos gerentes
para mudanças das políticas de produção (Q2) sugere que processos participativos também
podem colaborar para a melhoria das informações utilizadas.
Por outro lado, a falta de significância estatística nas informações vindas do mercado
sugere que a focalização em informações específicas dos clientes, ao invés de informações
genéricas do mercado, permite a maioria das infonnações necessárias para a produção sobre
as expectativas/necessidades do cliente. Tal fato é reforçado pelos resultados apresentados na
Tabela I 0.2, pois há uma relação estatisticamente significante entre sistemas informatizados
para obtenção dos dados dos clientes (Q7) e precisão dos dados. Deste modo, este resultado
também pode indicar que a área de marketing nem sempre fornece as informações mais
importantes para a área de produção, indicando assim urna possível falta de integração entre
ambas as áreas.
Pode-se identificar que também no caso de precisão os sistemas informatizados
apresentam um papel de destaque na área de produção.
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10.5.3 Antecipação na obtenção das informações
Bettis e Hitt ( 1995) destacam a importância de uma ampla compreensão da conjuntura
pelos membros das empresas de um setor industrial com o objetivo de se antecipar e
responder às ações presentes e futuras . Nós podemos complementar esta afirmação dizendo
que, desta forma, o acesso às informações antes dos competidores pode levar a uma vantagem
competitiva. Portanto, nós aval íamos a relação entre os tipos de informações atualizadas e a
obtenção de informações estratégicas sobre os clientes antes dos competidores (Q17) (Tabela
10.1). Não houve, entretanto, qualquer relação identificável entre a atualização de um tipo
específico de informação com antecipação em relação aos competidores em informações
estratégicas.
Por outro lado, quando é analisada a relação entre a obtenção antecipada das
informações e as fontes

de

informações

utilizadas, foram

encontrados

resultados

estatisticamente significantes. Neste aspecto, sistemas informatizados com clientes (Q7) e
alianças com clientes (Q31) são relacionados positivamente com a obtenção antecipada de
informações estratégicas, como seria de se esperar.
Além disso, alianças com fornecedores (Q30) tem uma relação negativa com este
aspecto. Este resultado talvez esteja relacionado com a falha na confiança entre as partes, o
que foi apontado como uma das principais causas de insucesso em alianças deste tipo pelos
participantes no encontro Global !nsights 98 da empresa de consultoria Arthur Andersen.
Os sistemas informatizados, por sua vez, permitem informações instantâneas, o que é
um dos fatores para as decisões rápidas (Eisenhardt, 1989). Atividades envolvidas em alianças
com clientes estão relacionadas com a integração de conhecimentos entre os membros das
partes envolvidas (Grant, 1996a e Khanna et al. , 1998). Portanto, ambos aspectos levam ao
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acesso e troca de informações mai s rápidos entre empresa e clientes, o que pode propiciar o
acesso a informações importantes antes dos competidores.

10.5.4 Competitividade e características das informações
Utilizando uma variável do tipo "dummy " para a competitividade, nós buscamos
avaliar como três fatores relacionados com o modelo proposto de formulação estratégica são
influenciados pelas características das informações (acesso fácil , precisão, obtenção
antecipada). Os três aspectos são conhecimento organizacional , interfuncionalidade e
competências internas. Todos estes construtos foram corroborados pela análise fatorial
apresentada no capítulo anterior. Embora competências internas não estejam diretamente
relacionadas com infonnações, nós consideramos que presentemente as empresas têm
desenvolvido formas intensivas de acesso e troca de informações para a identificação e apoio
às suas capacitações ou competências.
Com a variável "dummy" que considera se a empresa é líder de mercado (igual a um)
e não líder de mercado (igual a zero), tem-se assim um fator de avaliação da vantagem
competitiva (Zahra e Das, 1993a). As variáveis independendentes neste caso são acesso fácil
às informações (Q9), precisão nas informações sobre necessidades dos clientes (Q 16) e
antecipação na obtenção de informações estratégicas sobre os clientes (Q 17).
Os resultados indicam que os líderes de mercado e os não líderes de mercado possuem
diferentes níveis de conhecimento organizacional (Tabela 10.3). Além disso, fácil acesso (Q9)
e precisão (Q16) são as características das informações que possuem maior influência sobre o
conhecimento organizacional. Este resultado sugere que quando é mais fácil para a área de
produção conseguir as informações necessárias e, ao mesmo tempo, corretas, a
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competitividade é reforçada. Este resultado também corrobora Beuren ( 1998), que identifica
estes aspectos como fundamentais para qualidade das informações para a tomada de decisões.
A interfuncionalidade tem níveis diferentes entre os dois grupos também , sendo
estatisticamente significante para acesso fácil e antecipação. Os resultados sugerem que
acesso fácil às informações facilita a interfuncionalidade, sendo ambos aspectos chave para a
integração do conhecimento. Desta forma, este resultado destaca a importância da busca de
alinhamento interno e da integração do conhecimento para a competitividade.
Por outro lado, as competências internas têm níveis similares sob influência das
características das informações para líderes e não líderes de mercado. Isto pode ocorrer
devido à análise conjunta de uma amostra de empresas de diferentes setores industriais e com
l

diferentes dinamismos ambientais. Entretanto, assim como no caso da interfuncionalidade,
fácil acesso para obter informações (Q9) e antecipação (Ql7) influenciam as competências
internas.

Estudos conduzidos em setores específicos

poderiam

levar a resultados

complementares a este caso.
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Tabela 10.3 -Regressão mú lt ipla relaciona ndo fatores competitivos com
características das informações utiliza ndo uma variável do tipo "dummy".

'""-·--·-··---·-------···-···---·--·--Características das
informações

Conhecimento
Orga nizacional

[nterfuncionalidade

Capacidade
de resposta
das
Competências
Internas- - ---

Variável Dummy

.301 *

.379*

.057

Acesso (Q9)

.192**

.238*

.295**

Precisão (Q 16)

.330***

Antecipação (Q17)

.040

.247**

.313***

.402
.000

. 11 o
.05

.191
.00 l

R2
P<

-. 1o1

-.019

··--·--·------·---·----·- - - - - -·- - - - • p< .10 • •p< . OS •• • p<.OO I

I 0.6 Discussão

Os resultados indicam que ao mesmo tempo que as empresas estão vivenciando uma
"era da informação", há uma provável busca por tipos e por fontes de informação específicos.
Um primeiro aspecto relevante levantado é o foco nas informações dos clientes. Esta é uma
tendência clara em como as empresas atualizam suas informações e nas fontes de informação
utilizadas. Também este resultado reforça as previsões das empresas participantes do relatório
do Global lnsights 98 da empresa de consultoria Arthur Andersen sobre a crescente busca de
alianças com clientes.
O segundo aspecto destacável é o papel dos sistemas de informação informatizados
quanto às características das informações analisadas. Assim, supõe-se que tais sistemas
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permitem que o acesso seja mais fácil , os dados mais precisos e que a produção obtenha de
forma mais rápida que os competidores informações estratégicas. Estas tendências podem
revelar uma tentativa de redução nos custos da informação "difícil " pelo foco nas informações
consideradas mais relevantes. Portanto, a metáfora de " informação focalizada" é uma
representação possível quando as empresas estão em busca de informações.
Quando estamos analisando as fontes de informações utilizadas, a maior influência das
informações vindas dos clientes do que dos fornecedores pode indicar uma falha de confiança
ainda presente por trás dos relacionamentos entre fornecedores e empresas. Esta poderia ser
uma explicação para os valores negativos entre alianças com fornecedores e a obtenção
antecipada de informações estratégicas, por exemplo.
Por outro lado, o acesso fácil e a obtenção antecipada de informações estratégicas é
influenciada positivamente pela interfuncionalidade. Este resultado sugere a influência do
alinhamento interno na capacidade de resposta da empresa. A troca de informações internas
entre as funções da empresa leva à redução no tempo de obtenção de informações
estratégicas, o que, conseqüentemente, levaria a respostas mais rápidas às mudanças do
ambiente.
Os outros dois aspectos considerados como chave para a competitividade presente
apresentaram resultados distintos. Conhecimento organizacional demonstra ser um diferencial
na competitividade das empresas, sendo que as características mais relevantes para este caso
são o acesso fácil e a precisão das informações. Deste modo, se a área de produção obtém de
forma fácil informações importantes e precisas, a empresa pode reforçar sua vantagem
competitiva. Já competências internas não apresentam relação direta com nenhuma das
características de informação analisadas. Este resultado sugere que as informações são,
portanto, subsídios para os recursos que levam às competências internas -

como
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conhecimento organizacional e interfuncionalidade - mas sem estar diretamente relacionadas
a elas.
Finalmente, pode-se afirmar também que os sistemas de informação informatizados e
as formas de integração como alianças com clientes podem ser considerados aspectos centrais
para a sustentação da competitividade em tempos em que o dinamismo se faz cada vez mais
presente. Portanto, as empresas buscam sistemas que garantam precisão e acesso facilitado às
informações necessárias, constituindo-se estes em apoios ao processo estratégico na área de
produção.

1O. 7 Considerações finais

Este capítulo buscou mostrar como a área de produção está presentemente procurando
informações, já que esta é a base para o o conhecimento organizacional e para o processo
estratégico. Uma das conclusões possíveis é a tendência na focalização em tipos e fontes
específicas de informação. As informações dos clientes estão incluídas em ambos os casos e
constitui tanto uma tendência no tipo de informação mais freqüentementes atualizada como
do tipo de fonte mais utilizada (neste caso através de sistemas informatizados e alianças) nas
três características de informação consideradas - acesso, precisão e antecipação. Além disso,
os sistemas informatizados têm crescente importância quando há necessidade de informações
constantes e atualizadas, tanto internas como externas. Por fim , também foi identificado que
estas três características da informação podem influenciar os fatores aqui considerados corno
relacionados ao processo de formulação de estratégias de produção, tendo efeitos também
sobre a competitividade das empresas analisadas.
Como limitações do estudo podem ser apontadas :
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- As oito fontes de informação analisadas não esgotam as incontáveis possibilidades
de fontes de informação atualmente disponíveis. E ntretanto, não se teve a pretensão de esgotar
este aspecto e sim listar aquelas mais freqüentemente encontradas na literatura da área de
produção.
- A utilização de apenas uma variável na avaliação da competitividade. Entretanto,
este tipo de variável, mesmo considerando-se o problema de respostas socialmente aceitas que
porventura possam ocorrer, indica um resultado mais de longo prazo. Outras variáveis foram
testadas sem apresentar qualquer resultado estatisticamente significante, como lucratividade
ou aumento de vendas. Vale salientar, entretanto, que ambos exemplos são indicadores que
refletem desempenho mais de curto ou médio prazo, enquanto posição no mercado reflete o
desempenho conquistado a prazos mais longos usualmente. Desta fonna, avaliou-se
preponderantemente o que Zahra e Das ( 1993a) denominaram de resultados competitivos ao
invés de resultados financeiros .
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11. CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL E O PROCESSO DE FORMULAÇÃO
DE ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO FRENTE AO DINAMISMO AMBIENTAL

11.1 Introdução

Presentemente, Hayes e Pisano ( 1996) afinnaram que alguns resultados frustrantes
relacionados com a aplicação das técnicas japonesas de gestão foram causadas pela falta de
foco em aspectos competitivos pelas ações e decisões dos gerentes. Para os autores, buscar
apenas ser tão bom quanto o melhor dos competidores não é suficiente para a atual
competitividade sob condições turbulentas. Nesta nova guerra competitiva há a demanda pela
habilidade de construir novas competências a partir do conhecimento organizacional (Zhara e
Das, 1993a).
Entretanto, pode-se questionar como diferentes condições de dinamismo ambiental
influenciam o conhecimento organizacional. Como este é um dos aspectos que compõe o
modelo de fonnulação de estratégias de

produç~o

proposto, pode-se estender o mesmo

questionamento para os demais aspectos - fontes de informação, interfuncionalidade e
capacidade de resposta das competências internas.
Com este objetivo, avalia-se neste capítulo possíveis nuances relacionadas a estes
fatores nos diferentes setores industriais de dinamismos ambientais distintos que compõem a
amostra utilizada. Tem-se a intenção de identificar se em ambientes mais dinâmicos existem,
por exemplo, maiores níveis de conhecimento organizacional na área de produção, pois tal
conjuntura

levaria

a

uma

necessidade

crescente

de

contínua

aprendizagem

(Roth, 1996a, l996b; Zhara e Das, 1993a). Retoma-se, então, as definições de conhecimento
organizacional, fontes de informação, interfuncionalidade e capacidade de resposta das
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competências internas. A fim de identificar possíveis diferenças entre estes construtos nos
quatro setores industriais estudados é utilizada uma análise de variância. Por fim , outros
aspectos teóricos relacionados com o

proces~o

de formulação de estratégias de produção

inicialmente apresentados, são também retomados e analisados, como a formalização dos
planos estratégicos da produção.
Este capítulo está desenvolvido da seguinte forma. A seção 11 .2 discute o papel da
integração de conhecimento dentro da empresa. A seção 11 .3 seguinte apresenta as
proposições relacionadas à discussão. As seções 11.4 e 11.5 detalham os resultados e o
método de pesquisa utilizado neste capítulo. As seções 11.6 e 11.7, por sua vez, retomam
assuntos chave do processo de formulação de estratégia de produção, como formalização e
proatividade. Finalmente, a seção 11 .8 apresenta as considerações finais relacionadas com a
discussão proposta.

11.2 Integração interna e externa de conhecimento

Segundo Roth et ai. ( 1994), as empresas necessitam identificar e avaliar suas core
competencies e, após isso, "elas devem planejar como o novo conhecimento poderá ser

criado, o conhecimento existente ser dividido, e a aprendizagem ser contínua" (p. 27). Estes
autores destacam também a necessidade de aumentar e dividir o conhecimento entre os
indivíduos, os grupos, as redes de fornecimento, os parceiros de alianças e entre empresas e
clientes.
Grant (1996a), da mesma forma, destaca o papel da integração do conhecimento para
as empresas. Ele argumenta que a integração do conhecimento é mais importante para a
competitividade do que apenas o conhecimento em si. Para ele, as empresas têm tentado
reforçar a integração do conhecimento especializado com práticas gerenciais como

153

desenvolvimento de produtos com equipes interfuncionais, TQM, programas de mudanças
organizacionais, e mesmo programas de recursos humanos, como "empowerment" . Grant
salienta também que a tarefa empresarial presente é inventar processos decisórios que
permitam a integração do conhecimento existente na organização - não só no nível de
diretoria mas também no chão-de-fábrica.
Grant argumenta também que a integração de conhecimento necessita de três
características para sustentar a competitividade: eficiência, escopo e flexibilidade. A
interfuncionalidade está relacionada principalmente com o primeiro caso - "a extensão que a
capacitação acessa e utiliza o conhecimento especialista mantido pelos membros da
organização" (p. 380). Através de atividades interfuncionais, as empresas serão capazes de
manter um processo contínuo de trocas de experiência e informações, e, conseqüentemente,
poderão desenvolver uma visão estratégica compartilhada.
Considera-se dois tipos de integração de conhecimento neste estudo. O primeiro nós
denominamos de integração interna de conhecimento e abrange todos os tipos de
conhecimento dentro da empresa. Neste caso, incluem-se as atividades interfuncionais, as
fontes internas de informação e os processos relacionados à capacidade de resposta das
competências internas. O segundo tipo foi chamado de integração externa de conhecimento e
ele inclui todos os tipos de integração de conhecimento vindo de fora da empresa, como rede
de fornecedores e relações com clientes.
O gráfico tridimensional a seguir (Figura 11.1) representa os dois tipos de integração
de conhecimento possíveis nas empresas e sua disseminação entre os diferentes níveis
hierárquicos.
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Figura 11.1- A integração externa e interna de conhecimento.

11.2.1 Integração interna de conhecimento

O primeiro aspecto para integrar conhecimento está relacionado com as fontes de
informação utilizadas. De acordo com Cohen e Levinthal (1990), o conhecimento prévio
permite o acesso e o uso de novas informações. Portanto, quando as empresas têm níveis mais
elevados de conhecimento organizacional, elas são capazes de orientar suas ações baseadas
em novas informações obtidas.
Isto é especialmente importante em ambientes turbulentos porque a velocidade nas
decisões pode levar a uma vantagem estratégica (Eisenhardt, 1989). Cohen e Levinthal (1990)
defendem que o desempenho inovador está relacionado com as informações internas das
unidades de pesquisa e desenvolvimento e das outras fontes externas a estas, como marketing
e produção. Desta forma, fontes de informação permitiriam começar o processo de integração
de conhecimento.
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Grant (1996a) mostra que existem muitas formas para integrar o conhecimento
especialista. lnterfuncionalidade é uma das possibilidades. Wheelwright e Clark (1 992)
destacaram esta orientação na efetividade do processo de desenvolvimento de novos produtos.
Brown ( 1996) por sua vez também considera que a mudança no processo de desenvolvimento
de novos produtos - de um enfoque não integrado ("de função para função") para um mais
amplo envolvimento interfuncional - está se tornando uma oportunidade enriquecedora para
as organizações.
Neste estudo considerou-se uma visão ainda mais abrangente da interfuncionalidade
sobre a efetividade da área de manufatura. Assim como Giffi , Roth e Seal ( 1990), considerase que a empresa para atingir a manufatura orientada para o cliente (c ustomer-driven
manufacturing) é necessário uma gestão estratégica baseada nas inter-relações entre a

produção, as demais áreas funcionais e os clientes. Estes autores também identificam as
atividades interfuncionais como uma forma de implementar a participação de forma efetiva
por aquelas empresas que estão buscando o envolvimento maior de seus funcionários.
Entendeu-se, então, interfuncionalidade corno uma forma de integração de conhecimento,
permitindo que a empresa reduza o tempo de acesso às informações novas e estratégicas para
o negócio, podendo assim fortalecer suas armas competitivas.
Os processos de construção de capacitações são urna segunda forma possível de
integração de conhecimento. Capacitações são consideradas aspectos chave para a
competitividade nos anos 90 (Collins e Montgornery, 1995, Hayes e Pisano, 1994, entre
outros).
Hayes e Pisano (1994) afirmam que um novo paradigma relacionado a uma estratégia
baseada em recursos é necessária para explicar corno a competitividade é alcançada e
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mantida. Este enfoque considera a acumulação de ativos tecnológicos valiosos e uma postura
de propriedade intelectual agressiva.
Este processo de construção de capacitações necessita assim de ações conjuntas das
diversas áreas funcionais existentes nas empresas. Neste contexto, a efetividade dos trabalhos
em equipe são básicos nestes processos de criação de capacitações. Considera-se que estes
fatores internos à empresa podem levar a um processo de criação e integração do
conhecimento interno baseado nas atividades interfuncionais e nos sistemas de gestão mais
participativos, incluindo também os esforços contínuos de construção de capacitações. Deste
modo, sistemas participativos também são uma forma de integração de conhecimento,
ocorrendo sua difusão a partir da implementação de sistemas gerenciais como os programas
de qualidade (Roth et ai. , 1994).
11.2.2 Integração externa de conhecimento

O segundo tipo de integração do conhecimento está relacionado com o acesso da
empresa às fontes externas de informação. Uma das formas que permite o foco direto nas
expectativas dos clientes é envolvimento prévio destes no processo de desenvolvimento de
produtos (Brown, 1996). Segundo o autor, outros tipos de relacionamento parecidos com este
também podem ocorrer em atividades pós-venda, processos relacionados ao ITT, programas
de Qualidade e outros meios de contato direto.
Quando a integração vem de fornecedores, existem diferentes possibilidades de
interrelacionamento. Helper e Sako (1995) identificaram um modelo com dois perfis distintos.
O primeiro perfil é chamado "de saída" (exit mode!) e é caracterizado pela constante mudança
de fornecedores. Por outro lado, o modelo do tipo "dialogado" é mais estável requerendo a
constante interação entre as partes. De acordo com eles, esta opção "é mais eficiente, pois o
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fluxo de informações entre as partes toma mais efetivo o uso de técnicas como análise de
valor e engenharia de valor. ''(p. 78).
Ao mesmo tempo, alianças têm sido apontadas como uma crescente tendência nos
anos 90. Brown ( 1996) considera que as alianças tomaram o lugar das propostas de integração
vertical das décadas passadas. Para ele, uma proposta de ai iança estratégica demanda " um
compromentimento de longo prazo, confiança mútua e a crença por ambas as partes que uma
aliança é uma situação ganha-ganha" (p. 27). Ele exemplifica com diversas formas possíveis
de alianças estratégicas como: acordos de licença,joint-ventures, relações entre vendedorescompradores, alianças para Pesquisa & Desenvolvimento, acordos de mercado, consórcios,
franquias e acesso conjunto a tecnologias e mercados.
Todas estas possibilidades relacionadas com alianças permitirão que as partes troquem
informações e que através de relações mais estáveis atinjam níveis contínuos e mais rápidos
de aprendizagem , o que poderá ser decisivo para a competitividade (Khanna et a!. , 1998).

11.3 Proposições relacio nando dinamismo ambiental e conhecimento
Giffi , Roth e Seal ( 1990) mostraram que haviam causas distintas para o declínio
americano na manufatura durante a década de 80 em diferentes indústrias como máquinas,
produtos eletrônicos e automóveis. Hayes et a!. ( 1988) também tinham destacado a possível
existência de problemas diferentes entre setores industriais, embora não os especificassem.
Sabe-se que o crescimento industrial japonês foi centrado principalmente em produtos
eletrônicos e automóveis, indústrias que possuem no mínimo um médio grau de dinamismo
(Kotler et al., 1986). Assim, os setores industriais condutores do processo de crescimento não
I

foram aqueles com mão-de-obra tradicional e intensiva e que, por serem menos dinâmicos,
provavelmente, não possuem os mais altos níveis de conhecimento organizacional. Além
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disso, a presente recuperação da indústria norte-americana tem levado a um crescente
dinamismo quando se analisa indústrias como computadores e automóveis. Ambas estão
incluídas naquele tipo de indústria que Bettis e Hitt ( 1995) denominam de retro-alimentação
positiva, em que há crescentes ganhos de produtividade e quedas de preço através de um
processo de aprendizagem contínua.
Neste contexto, Bettis e Hitt ( 1995) dizem que o dinamismo ambiental crescente
requer níveis mais altos de conhecimento e de acesso às informações. Ao mesmo tempo,
Grant ( l996a) também coloca que as empresas atingem maiores níveis de conhecimento
através da integração interna e externa de conhecimento.
Estas colocações permitem listar as seguintes proposições relacionadas com integração
do conhecimento e dinamismo ambiental :
Proposição 16: Empresas em ambientes de maior dinamismo possuem maiores níveis

de conhecimento organizacional na área de produção.
Proposição 17: Empresas em ambientes de maiOr dinamismo possuem mator

orientação interfuncional na área de produção.
Proposição 18: Empresas em ambientes de maior dinamismo utilizam mais fontes

externas de informação na área de produção.
Proposição 19: Empresas em ambientes de maior dinamismo utilizam mats fontes

internas de informação na área de produção.
Proposição 20: Empresas em ambientes de maior dinamismo possui maior capacidade

de resposta de suas competências internas.

As Proposições 16, 17 e 20 referem-se à integração interna de conhecimento enquanto
que a Proposição 19 se refere à integração externa de conhecimento.
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11.4 Método de pesquisa
11.4.1 Classificação de dinamismo na amostra utilizada
Esta análise também utilizou a mesma amostra dos capítulos anteriores dentro das
quatro indústrias estudadas - alimentos, eletro-eletrônicos, equipamentos de transporte e
metal-mecânico. De acordo com Vicenconti ( 1977), alimentos está no setor de menor
djnamismo ambiental (Grupo 1 - Tradicional). Por outro lado, os outros três setores
pertencem ao Grupo 3 - Dinâmico B, que é o que possui maior dinamismo entre os três
identificados pelo autor. Dados mais recentes do IBGE (seção 8.3.1) mostram entretanto que
transportes e eletro-eletrônicos possuem presentemente dinamismo mais acentuado que o
setor metal-mecânico.
11.4.2 Análise dos dados
Foi utilizada uma análise múltipla de variância do tipo ANOVA para avaliar as cinco
proposições apresentadas. Os resultados obtidos de uma análise deste tipo mostra possíveis
diferenças entre grupos analisados. Ela é considerada um procerumento univariado pois
conduz à análise de diferença entre os grupos através de uma variável dependente simples
(Hair et ai. , 1995).
Neste caso, as variáveis dependentes para cada proposição serão conhecimento
organizacional,

fontes

internas

de

informação,

fontes

externas

de

informação,

interfuncionalidade e capacidade de resposta das competências internas. Com exceção do
último construto, todos os outros foram testados pela análise fatorial anteriormente
apresentada. É válido lembrar que foi utilizada uma escala de cinco niveis para todos os
construtos aqui discutidos.
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11.5 Resultados empíricos
A Tabela 11 .1 mostra as médias e os desvios padrão para cada setor industrial analisado,
em todos os construtos utilizados.

Tabela 11.1

-

Médias relativas a cada variável dependente para cada indústria
analisada.

------

SETOR
INDUSTRIAL

CONHECfMENTO

fNTERFUNC IONALlDADE

FONTES
fNTERNAS

·--------...,.........CAPACIDADE
FONTES
...

EXTE RNAS

-· .. --· ·- -- - ....

~----

....................~-···-·-···--·-

DE

RESPOSTA

Média

Des,io
Padrão

Média

- . .. ---------Desvio
Padrão

0.764

3.077

1.008

3.655

0.944

4. 150

0.498

3.333

0. 778

3.666

0.942

0.752

3.556

0.723

3.087

0.933

3.712

0.850

0.7 18

4.215

0.435

3.564

0.865

3.795

0.958

N

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

Média

Dcs,·io
Padrão

Alimentos

30

3.455

0.6 13

3.255

1.078

3.373

EqUtpamen
tos de
transponc

12

4.020

0.505

3.35g

0.740

Metal-

23

3.489

0.701

3.348

13

4.096

0.474

4.051

-

n'lccilnico

Eletro-

.~!.~~_<?_:;-·------------··-----·--·-----. -·--·-·-----·-·-----------

Avaliando-se os dados da Tabela 11.1 , pode-se identificar que alimentos (menor
dinamismo) apresenta os valores mais baixos em todos os construtos. Enquanto isso, eletroeletrônicos (maior dinamismo) apresenta os mais altos valores nos mesmos construtos. Tal
resultado é a primeira indicação da influência do dinamismo ambiental sobre os aspectos
analisados.
Prosseguindo-se nesta análise, os resultados obtidos através do procedimento ANOVA
estão listados na Tabela 11 .2 a seguir.
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Tabela 11.2 - Resumo dos resultados da análise univariada ANOVA de variância
referente aos setores industriais de alimentos, eletro-eletrônicos,
equipamentos de transporte e metal-mecânica.
Razão F Uni variada

Graus de Liberdade

CONHECIMENTO ORGANIZAC IONAL

5.15

3

INTERFUNCIONALIDADE

2.56

3

.096

0.10*

FONT ES INTERNAS DE INFORMAÇÃO

6.79

3

.220

0.00*

FONTES EXTERNAS DE INFORMAÇÃO

2.30

3

.036

0.45

CAPACIDADE DE RESPOSTA DAS
COMPETÊNCIAS LNTERNAS

0.12

3

.044

0.95

CONSTRUTO

p<

-- - --- ------ - · - 0.05*
. 176

---·-·-----Pela Tabela 11.2 pode-se identificar que em três dos construtos há uma diferença
estatisticamente

significante

entre

os

setores

industriais

analisados:

conhecimento

organizacional, interfuncionalidade e fontes internas de informação. Portanto, estão
confirmadas as Proposições 16, 17 e 18. Por outro lado, fontes externas de informação e
capacidade de resposta das competências internas entre níveis hierárquicos não apresentaram
resultados estatisticamente diferentes entre os grupos analisados, ainda que as médias
apresentem variação entre si . Desta forma as Proposições 19 e 20 não foram confirmadas por
estes resultados estatísticos.
Buscando-se complementar esta análise, alguns testes adicionais foram aplicados que
identificam quantos grupos existem em cada construto. Os testes de Student-Newman-Keuls,
Tukey Studentized Range e Bonferroni estão disponíveis no programa estatístico SAS e
analisam o provável número de grupos com resultados distintos para cada construto analisado.
Os resultados apresentados por estes testes reforçam duas das três primeiras proposições. Para
conhecimento organizacional sugere que existem três grupos distintos. Já para fontes internas
de informação, apenas dois. A explicação para que interfuncionalidade não tenha sido
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reforçada por estes testes pode estar relacionada com o valor relativamente baixo de R2 para
este construto.
Nos grupos identificados, o prune1ro com maiores valores sempre incluiu eletroeletrônicos e equipamentos de transporte. O grupo de mais baixos valores sempre incluiu
alimentos. O setor de metal-mecânica algumas vezes está incluído no primeiro grupo (que
corresponde aos setores de maior dinamismo) e outras vezes está no grupo de menor
dinamismo. Deste modo, tais resultados sugerem que este setor industrial estaria em níveis
médios de dinamismo ambiental comparando-se com os demais analisados, confirmando o
cenário de dinamismo ambiental

nos setores industriais estudados a partir de Vicenconti

(1977) e de dados mais recentes do IBGE.

11.6 Discussão

Os resultados obtidos apóiam muitas das referências teóricas citadas anteriormente. O
conhecimento organizacional aparece como um aspecto determinante em condições
ambientais mais dinâmicas e corrobora Bettis e Hitt ( 1995), Grant (1996a, 1996b), Roth
(1996a, 1996b) e Zahra e Das ( 1993a), entre outros.
Portanto, ode-se afirmar que maior dinamismo ambiental leva a área de produção das
empresas a maiores necessidades de conhecimento organizacional. Estas condições de
mercado requerem assim níveis gerenciais aprendendo mais sobre o ambiente externo - com
suas oportunidades e ameaças - e das condições do ambiente interno - o que as empresas
fazem

bem, ou seja, suas competências internas. Desta forma, também este processo de

aprendizagem deverá acontecer de forma mais rápida. Considerando a baixa previsibilidade e
a alta turbulência de muitos mercados presentemente, tudo indica que o conhecimento
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organizacional deverá manter sua influência sobre a competitividade empresarial nos
próximos anos.
/

Os resultados sugerem, ainda, que o crescimento do conhecimento será baseado
I

principalmente nas atividades que permitam a integração do conhecimento, como nas
4

diferentes atividades interfuncionais da empresa. Este resultado reforça o papel da
interfuncionalidade sobre a integração de conhecimentos, como Grant ( 1996a) destaca.
A outra possibilidade de crescimento do conhecimento será pela fontes de informação
utilizadas. As fontes internas permitem a integração de conhecimento entre os membros da
organização, sendo que neste caso especialmente os funcionários da área de produção.
Ao mesmo tempo, as fontes externas viabilizam

a integracão externa do

conhecimento. Entretanto, os resultados da análise de variància apenas confirmam a
\

proposição referente às fontes internas de informaçã.o. Mesmo assim , as diferenças nas médias
entre alimentos e eletro-eletrônicos (maior e m6wr dinamismo) indicam incipientemente que
o segundo setor possui maior utlização de fontes

externas~
I

Baseado nos resultados anteriores, sabe-se que alianças são tendências relevantes de
arranjo organizacional e que levam à integração de conhecimento. Desta forma, foi realizada
uma análise discriminante entre os grupos de dinamismo extremos - alimentos e eletroeletrônicos para as variáveis Q30 (aliança com fornecedores) e Q31 (aliança com clientes).
Neste caso foi encontrado uma diferença significativa estatisticamente (F=5,14; Graus de
Liberdade= ! ; R2=0,ll ; p<0,05). Este resultado sugere que alianças são mais buscadas pelas
empresas inseridas em amoientes competitivos de maior dinamismo. Tem-se

a~sim

uma

indicação da busca de eficiência na integração de conhecimento através desta forma de
arranjo organizacional (Grant, 1996a).
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Assim como no caso da interfuncionalidade, eficiência também pode ser considerada a
principal característica de integração quando se analisa as alianças com fornecedores . A
integração é obtida através do desenvolvimento de uma linguagem comum (Grant, 1996a). A
mesma situação ocorre quando as alianças com clientes são implementadas (Khanna et ai. ,
1998). Com tal tipo de aliança, será mais fácil para as empresas orientarem suas atividades
com foco nas necessidades e expectativas de seus clientes.
Pode-se considerar que capacidade de resposta das competências internas mostra uma
relação próxima à flexibilidade de integração. Segundo Grant ( 1996a), esta característica está
baseada em inovações de estruturas organizacionais relacionadas com produtos, processos e
inovações estratégicas, "que reconfiguram o conhecimento dentro de novos enfoques para
competir" (p. 382). Desta forma, seria esperado que os setores mais dinâmicos apresentam-se
mais altos índices relativos a este construto. Embora os resultados relacionados com esta
proposição não tenham apresentado uma significância estatística, as méctias indicavam
evidências incipientes quanto à diferença entre grupos. Desta forma, eletr'o-eletrônicos têm a
mais alta média no construto referente a capacidade de resposta das competências internas
enquanto alimentos a mais baixa (Tabela 11 .1). Também, não foi ençontrado resultado
estatisticamente significante em análise discriminante apenas com os setores de ctinamismo
extremo. Novas pesquisas poderão lançar novas luzes sobre este assunto específico.

11.7 Outros aspectos importantes do processo de formulação de estratégias de produção
Quando se analisam as formas que o processo de formulação de estratégia de produção

é conduzido, identifica-se uma pluralidade de propostas que se aproxima da colocação de
Giffi, Roth e Seal (1990) sobre a inexistência de um padrão único para tal.
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Inicialmente, se for vista a questão da formalização dos planos estratégicos da unidade
de negócios analisada, têm-se resultados de ampla variação, conforme a Tabela 11.3. Ainda
assim , pode-se identificar uma tendência forte à formalização dos planos estratégicos através
de documentação escrita. Este aspecto é apontado por Roth, Giffi e Seal (1992) como uma das
características encontradas em empresas mais competitivas - denominadas pelos autores
como Worfd- Class Manufacturing. Além disso, outro aspecto que se pode levantar aqui é que
como as empresas que compõem a amostra possuem portes médios e grandes, há uma
tendência maior à formalização (Questão Ql4). Ou seja, como as empresas menores estão
excluídas da amostra, não existe uma maior ocorrência de processos mais informais como
identificado por Simon ( 1996) em empresas de pequeno porte localizadas na Europa.
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Tabela 11.3- Quantidades e percentuais do grau de formalização
por escrito das estratégias da unidade de negócios.
Grau de formalização

Quantidade

Percentual

Não formalizam ou raramente

16

21%

Algumas vezes

22

29%

Freqüentemente ou sempre

39

50%

-·~-·-----·--·----~---·---------~-------··-~·

Um outro aspecto analisado em relação à formalização do processo de formulação de
estratégias de produção, que também pode ser estendido para a estratégia de produção, foi a
sua possível influência sobre a competitividade da empresa. Nesta análise utilizou-se
novamente uma regressão múltipla com uma variável do tipo "dummy ", tendo-se as variáveis
independente relacionadas com a construção das competências internas (Tabela 11.4 ). Deste
modo, incluíu-se Q34a (decisões da produção relacionadas em oferecer características nos
produtos que são valorizadas pelos consumidores), Q34b (decisões da produção relacionadas
em buscar recursos competitivos que os competidores ainda não possuem), Q34c (decisões
da produção relacionadas em criar recursos não facilmente copiáveis pelos competidores) e
Q34d (decisões da produção relacionadas com oferecer características nos produtos que os
consumidores não encontram substitutos similares facilmente) . Como existe a formalização
dos aspectos estratégicos da produção, tem-se também a transformação de conhecimento
tácito em explícito, além da criação de conhecimento explícito a partir de prévio
conhecimento explícito. Ocorre neste processo, então, tanto criação de conhecimento pela
extemalização e quanto pela combinação (Nonaka, 1994 ).
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Os resultados apresentados na Tabela 11.4 sugerem que empresas mais competitivas
tendem a formalizar por escrito as suas estratégias, sendo tal processo positivamente
influenciado por uma gestão orientada pelas competências internas. O modelo é
estatisticamente significativo com R2

=

0,293 e p<O,OOO. Além disso, a variável Q34a

apresenta maior influência sobre o modelo, sugerindo o grande diferencial obtido quando a
área de produção reforça os aspectos valorizados pelos clientes. Dentro destes aspectos podese retomar as clássicas dimensões da competitividade de Hayes et ai. ( 1988) como, qualidade,
flexibilidade, confiabilidade de entrega, inovação e custo. Além disto,

utilizando-se o

enfoque de Hill ( 1985), Q34a indicaria os fatores ganhadores de pedido, isto é, aqueles que
permitem a empresa a se diferenciar competitivamente em relação aos competidores.
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Tabela 11.4 -Regressão múltipla relacionando nível de formalização por
escrito da estratégia de produção com busca de competências
internas, utilizando uma variável do tipo ''dummy" para
com petitividade.
Competência interna buscada
Utilização de planejamento
estratégico por escrito pela
__ áre_'! q~_Q~~gl.!.ç~o.
Variável Dummy

.587*

Q34a - Decisões da produção relacionadas em oferecer
características nos produtos que são valorizadas pelos
consumidores.

.625**

Q34b - Decisões da produção relacionadas em buscar
recursos competitivos que os competidores ainda não
possuem.

.486

Q34c - Decisões da produção relacionadas em criar
recursos não facilmente copiáveis pelos competidores.

-.089

Q34d - Decisões da produção relacionadas com
oferecer
características nos produtos que os
consumidores não
encontram substitutos similares
facilmente .

-.211

*p< . 10

** p<.05

R2

.293

p<

.000

___,_···----·---·- --------------- - -

,

11.8 Proatividade da área de produção no precesso estratégico
Um outro aspecto já mencionado, que é basilar na área de estratégia de produção, é a
questão da proatividade da área de manufatura em relação ao processo estratégico das
empresas. Novamente se obteve uma multiplicidade de situações, como pode ser avaliado
pelas dados relacionados às questões Q27a, Q27b e Q27c, que ao avaliarem a
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interfuncionalidade da manufatura permitem também uma visão da proatividade da produção
dentro das decisões da empresa (Tabela 11.5).
Tabela 11.5 - Variação nas variáveis relacionadas à interfuncionalidade da área da
produção.
Variável

Média

Desvio Padrão

Amplitude de

-·····-- ·-··-·-····-------·-·-··-·· -···--····- ····-· ..... _ .. ______ _ ···-· ··-·· ___ . -· .... ___ ·-·----· --·-------·--··· ·---·--·---·--····-·---·-·-· _----·--- ·--···-·--Y~E~~ç_~------·-·-

Q27a - Participação em atividades interfuncionais
para decidir sobre
estratégias da produção,
marketing e P&D

3,547

0,963

a

5

Q27b - Participação em atividades interfuncionais
para decidir sobre investimentos no orçamento de
longo prazo

3,227

1,297

a

5

Q27c - Participação em decisiões relacionadas à
estratégia de crescimento da unidade de negócios

3,640

1,073

a

5

Neste aspecto novamente se testou a competitividade em relação à influência da
proatividade sobre o conhecimento organizacional através de uma análise de regressão
múltipla com uma variável do tipo "dummy ". Deste modo, se testou se empresas mais
competitivas possuem maiores níveis de conhecimento organizacional (variável dependente)
dentro da área de produção e qual a influência da proatividade neste processo (variáveis
independentes). Os resultados apresentados na Tabela 11.6 confirmam este aspecto. O modelo
possui R2

=

0,325 para p<O,OOO. A variável Q27a (Participação em atividades interfuncionais

para decidir sobre estratégias da produção, marketing e P&D) possui maior influência sobre o
conhecimento organizacional relacionado à produção neste caso.
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Tabela 11.6 - Regressão múltipla relacionando proatividade da área de
produção com conhecimento organizacional da área de
produção, utilizando uma variável do tipo "dummy" para
competitividade.
Proatividade da área de Produção

Conhecimento
____Ür!0nizacional ..

Dumm y variable

.374*

Q27a - Participação em atividades interfuncionais para decidir sobre

.272**

estratégias da produção, marketing e P&D
Q27b - Participação em atividades interfuncionais para decidir sobre

.104

investimentos no orçamento de longo prazo
Q27c - Participação em decisiões relacionadas à estratégia de
crescimento da unidade de negócios

R2
p<
*p<. 1 o

-.068

.325
.000

**p<. 000

Deste modo, pelos resultados encontrados, é possível ver-se que a participação em
atividades interfuncionais em assuntos estratégicos além de influenciar positivamente o
conhecimento organizacional na produção se constitui em um diferencial competitivo para as
empresas. Vale salientar que a variável Q27a possui a maior influência sobre o modelo,
sugerindo que o desenvolvimento conjunto de estratégias relacionadas com novos produtos ou
serviços e marketing levam a uma vantagem competitiva. Este resultado mostra que uma
visão estratégica comum entre as área funcionais é um caminho para a maior competitividade.
Deste modo, estes resultados vêm ao encontro da questão da construção/integração de
conhecimento (Nonaka, 1994; Grant, 1996a e 1996b). Além disso, este resultado corrobora
outros trabalhos recentes que focalizam a questão das capacitações competitivas como Collins
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e Montgomery ( 1995) e Porter ( 1989), que mostrava que a integração das sub-partes da cadeia
competitiva pode levar a uma vantagem competitiva.

11.9 Considerações finais

Os resultados indicam que dos aspectos chave relacionados com o modelo proposto de
formulação de estratégias de produção, o conhecimento organizacional , é o fator mais
claramente influenciado pelo dinami smo ambientaL Os outros aspectos que se relacionam
com o modelo de formulação de estratégias de produção apresentaram resultados distintos no
teste

de

variància

do

tipo

ANOVA

utilizado.

Como

informações

internas

e

interfuncionalidade foram confirmadas pelos resultados, e informações externas e capacidade
de resposta das competências internas apenas apresentaram diferenças entre as médias
aritméticas, novos estudos para estes dois últimos aspectos são aconselháveis. No caso de
fontes externas de informação a partir de alianças, chegou-se a diferenças significativas
estatisticamente entre os setores industriais de dinamismos extremos.
Por outro lado, tanto no caso da formalização como de proatividade da área de
produção pode-se ver que empresas mais bem

s ucedida~

apresentam um padrão próximo de

comportamento. Este resultado corrobora os trabalhos que se referem aos estágios
competitivos na manufatura, como Wheelwright e Hayes (1985) e Hayes et ai. ( 1988).
Ainda que estas duas análises anteriores possam sugerir a existência de uma " melhor
forma" para a formulação de estratégias de produção, sempre é válido ter o cuidado de evitar
uma abordagem normativa para o processo de formulação estratégica. Esta tem sido uma das
críticas aos clássicos da área estratégica, tanto no nível corporativo (como Andrews, 1971)
como na área de estratégia de produção (como Skinner, 1969). A visão baseada em recursos
propõe que a combinação de recursos de forma distinta leva a resultados únicos e diferentes.
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Neste caso, não se tem a pretensão de indicar um melhor caminho para o processo, mas
apenas a identificação de alguns padrões mais comuns em empresas de melhor desempenho.
As limitações dos estudos apresentados neste capítulo são da mesma natureza daqueles
já discutidos nos capítulos anteriores. Apenas citando-as a fim de evitar a repetição, tem-se:
tamanho da amostra;
variável única para análise de competitividade;
respostas socialmente desejáveis.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo apresenta uma síntese das principais conclusões apresentadas nos
capítulos 1O, 11 e 12. Deste modo, seqüencialmente, se apresenta as conclusões relativas ao
modelo proposto, à questão de foco nas informações buscadas, à integração do conhecimento
e à influência do dinamismo ambiental. Por fim , são apresentadas as possibilidades de
pesquisas futuras.

12.1 Em direção a um modelo dinâmico de formulação de estratégias de produção
Reforçando a proposta orientadora deste estudo, o primeiro resultado que vale ser
destacado é a identificação do papel central do conhecimento organizacional dentro do
processo de formulação de estratégias de produção. Neste contexto, as informações, a
orientação interfuncional e a capacidade de resposta das competências internas são os demais
construtos que complementaram o modelo apresentado para o processo de formulação
estratégica na área de produção. O modelo proposto assim foi sustentado pelos resultados
estatísticos encontrados. Desta forma, pode-se reconhecer o papel do conhecimento
organizacional no processo estratégico e a necessidade da integração do mesmo para que
ocorra a sustentação das competências internas da empresa. Os resultados encontrados
indicam que a integração do conhecimento pode ocorrer através de processos internos
participativos, da interfuncionalidade e da integração externa do conhecimento.
Estes aspectos estão essencialmente relacionados também a uma maior flexibilidade
do processo de formulação, caracterizando o dinamismo na formulação de estratégias de
produção. Aproxima-se assim da proposta de Teece e Pisano (1994) sobre a necessidade de
flexibilidade das capacitações nos ambientes competitivos presentes. Portanto, com os
resultados encontrados, um modelo dinâmico de formulação de estratégias de produção será

174

possível, principalmente através da integração contínua do conhecimento organizacional
existente. Assim , o papel estratégico da produção é enfatizado, passando de uma área
funcional , que apenas enfatizava a eficiência, para um enfoque mais amplo no contexto
competitivo da organização, como defendia Skinnner ( 1969).
Identificou-se, também , uma multiplicidade de modos de formulação quando se
analisou o grau de formalização das estratégias de produção e sua orientação interfuncional.
Vale salientar, ainda, que maior formalização da estratégia de produção e maior proatividade
da produção apresentaram uma correlação positiva com competitividade, o que corrobora
trabalhos como Roth et al. (1992) e Wheelwright e Hayes (1985).

12.1.1 Foco nas informações e busca de relações externas mais estáveis
O modelo proposto revelou a influência do dinamismo relacionado ao ambiente
competitivo atual sobre os tàtores analisados. Mesmo assim, apesar de estarmos vivenciando
uma " era da informação" (Bettis e Hitt, 1995), identificou-se uma busca de foco nas
informações utilizadas pelas empresas. Nesta conjuntura, sendo informação o principal
insumo do conhecimento organizacional, os resultados encontrados sugerem que nem todas
as informações são relevantes para a área de produção. Informações dos clientes apareceram
como o tipo de informação mais constantemente atualizada quando a área de produção busca
informações precisas e de fácil acesso. Quando se analisou as fontes para obtenção de
informações, vale destacar o papel dos sistemas informatizados tanto para receber
informações dos clientes como para analisar informações internas. Ambos os casos reforçam
fatos de crescente importância na prática empresarial, como o estreitamento das relações
através de alianças e/ou de sistemas informatizados. Em comum, estes aspectos permitem a
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integração do conhecimento, tanto interna (sistemas informatizados) como externamente
(ambos - alianças e sistemas informatizados).
Por outro lado, se existe uma busca incessante por novas possibilidades de integração
do conhecimento, a busca de foco nas fontes de informação utilizadas e no tipo de
informações mais constantemente atualizadas poderá ser entendido de duas maneiras.
Primeiramente, uma busca de redução dos custos da informação como preconizou Von Hippel
( 1994 ). Outro, está relacionado com a busca de relações mais estáveis entre os elos da cadeia
competitiva.
Este aspecto reforça o modelo dialogado de Helper e Sako ( 1995), em que ambas as
partes (fornecedor e comprador) mantêm uma estreita ligação para que os problemas sejam
constantemente saneados e as expectativas do comprador sejam atendidas. Embora esta
pesquisa não se restringiu à indústria automobilística como a de Helper e Sako, sua proposta
pode ser também aplicada em outros setores industriais. Neste caso, a tendência de busca de
relações mais estáveis, tanto com fornecedores como clientes, como coloca Slack ( 1993),
possui objetivos bem claros frente às novas necessidades do mercado. Esta afirmação de
Slack é reforçada pelos resultados empíricos encontrados. Basicamente, esta estabilidade nas
relações permitem reforço e continuidade em dois aspectos considerados decisivos por autores
como Bettis e Hitt ( 1995) e Grant ( 1996a e 1996b) sobre competitividade: a integração de
conhecimento e a obtenção de informações decisivas.
Na avaliação da competitividade e dos fatores relacionados ao processo estratégico da
produção foi possível identificar algumas relações positivas com
informações

utilizadas.

Neste

aspecto,

os

resultados

sugerem

características das
que

conhecimento

organizacional e interfuncionalidade atingem níveis diferentes entre empresas lideres e não
líderes de mercado.
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12.1.2 Processos internos- fontes de informação internas e interfuncionalidade

internamente, a mesma busca por integração de conhecimento e informações também
aparece através da presença de processos mais participativos na formulação de estratégias de
produção. Este fato aparece pela identificação do uso de fontes internas de informação
durante este processo. A interfuncionalidade também é chave nesta busca de integração de
conhecimento. Como já exposto nas análises anteriores, esta orientação da produção pode
levar a respostas mais rápidas da empresa às mudanças do ambiente externo. Também, neste
caso, a interfuncionalidade está estritamente ligada ao posicionamento proativo da produção
em assuntos estratégicos. A área de produção assim abandona aquela visão restrita de corte de
custos e chão-de-fábrica e busca novos papéis dentro da estrutura de poder da empresa. Esta
orientação já era destacada nos trabalhos pioneiros de Skinner ( 1969), Wheelwright ( 1984) e
Wheelwright e Hayes (1985). Vale salientar que esta orientação demanda um novo perfil dos
gerentes e responsáveis pela área de produção em suas competências, habilidades e visão
estratégica, como defendia Hayes et al. ( 1988) sobre as possíveis causas do enfraquecimento
competitivo da indústria norte-americana naquele momento.
12.1.3 A influência do dinamismo ambiental

Outro aspecto importante se refere à influência do ambiente competitivo sobre os
fatores relacionados ao processo de formulação de estratégia dentro de um enfoque do
conhecimento organizacionaL A utilização de quatro setores industriais com dinamismos
ambientais diferenciados permitiram a identificação dos níveis distintos, principalmente, de
conhecimento organizacional entre os setores analisados.

É importante também destacar que, mesmo assim, o momento atual é percebido pelos
responsáveis pela área de produção como tendo dinamismo acentuado para qualquer dos
setores analisados. Isto foi identificado pela ausência de resultados estatisticamente
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significantes na análise de variância das variáveis relacionadas aos fatores competitivos de
Porter ( 1980) - clientes, fornecedores, novos entrantes, produtos substitutos e concorrentes
(Q42 a Q47). Deste modo, pode-se especular se a conjuntura atual de abertura da economia e
de busca de estabilização econômica foram as causas da percepção próxima do ambiente
competitivo pelos responsáveis pela área de produção quanto à entrada de novos
competidores, aparecimento de produtos substitutos e aumento da exigência dos clientes,
entre outras coisas.
Utilizando-se, entretanto, a classificação de Vicenconti ( 1977) de forma atualizada,
verificou-se que a utilização de fontes internas e externas de informação também se mostrou
crescente nos setores de maior dinamismo ambiental. Desta forma, este resultado reforça a
proposta de "economias de conhecimento" (Roth, 1996b ), em que as empresas atingem maior
velocidade no processo de construção do conhecimento através da utilização mais eficaz das
informações disponíveis . Vale salientar que mesmo os demais construtos que não tiveram
resultados estatisticamente significantes (como interfuncionalidade e capacidade de resposta
das competências internas), apresentaram diferenças identificáveis nas médias aritméticas
entre o setor de menor dinamismo ambiental (alimentos) e o de maior dinamismo ambiental
(eletro-eletrônicos ).
Resumidamente pode-se, então, enumerar algumas características de um processo
dinâmico de formulação de estratégias de produção ajustado às condições presentes:
Constante interação através de relações mais estáveis com pontos chave da cadeia
produtiva, como os fornecedores e os clientes, com o objetivo de troca de informações e
integração de conhecimento.
Constante integração interna de conhecimento através de atividades interfuncionais
(principalmente relacionadas com definição de estratégias relacionadas com Produção,
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Marketing e Pesquisa & Desenvolvimento) e através de processos participativos na
formulação de estratégias de produção.
Capacidade de resposta das competências internas, em que a empresa consegue responder
mais rapidamente às mudanças do ambiente externo, focalizando principalmente naquelas
características dos produtos que são mais valorizadas pelos clientes.

Finalmente, vale salientar que todos estes aspectos tendem a ter importância crescente
com o grau de dinamismo do ambiente em que a empresa está inserida. Assim, pode-se
concluir que a emergência de um modelo dinâmico de formulação de estratégias de produção
estará baseado no conhecimento organizacional existente, envolvendo uma reorientação clara
da área da produção em relação à atuação com clientes, fornecedores e outras áreas
funcionais . Confirmam-se, mais uma vez, as preocupações de Skinner ( 1969) pela
necessidade de mudança do perfil gerencial dos homens de produção da mesma forma que foi
colocada por Hayes et ai. ( 1988). O dinamismo ambiental presente leva a uma manufatura
mais presente nas decisões estratégicas necessárias e que seja capaz de constantemente
responder ao crescente dinamismo dos ambientes competitivos.

12.2 Sugestões de pesquisas futuras

Algumas das justificativas para o direcionamento metodológico que esta pesqutsa
seguiu são as seguintes:
busca de evidências empíricas em assuntos dentro da área de estratégia de
produção, que na sua maioria ainda careciam de tal orientação de pesquisa;
integração de aspectos já estudados em estratégia de produção e outras áreas de
pesqmsa; e
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tentativa de novos enfoques teóricos para o tratamento do processo de fonnulação
de estratégias de produção.
Portanto, sendo uma proposta ainda nova, abre-se um amplo leque de pesqu1sas
complementares. Primeiramente, pode-se buscar respostas quanto a outros aspectos
relacionados com o processo de formulação de estratégias de produção, como, por exemplo, o
ciclo de vida de produtos e sua relação com conhecimento organizacional, atividades
interfuncionais ou fontes de informações utilizadas. Além disso, pode-se estender o modelo
teórico proposto de formulação de estratégias de produção para a questão de resultados ou
produtividade.
Também no aspecto de resultados não foi encontrado qualquer relação estatisticamente
significante entre os construtos propostos e as variáveis relacionadas ao desempenho
operacional (Q38a a Q39d), quando analisadas de forma conjunta. Este resultado sugere que
se deve buscar formas diferenciadas para avaliar o desempenho da área de produção, como
têm sugerido diferentes autores da área de produção desde Wheelwright ( 1984 ). Assim, ao
invés de uma avaliação integrada de desempenho operacional da produção, o caminho
indicado seria inicialmente a identificação de quais critérios competitivos são priorizados pela
empresa (como custo, qualidade, flexibilidade, confiabilidade ou inovação) (Hayes et al. ,
1988). Este ponto aparece como uma clara possibilidade para futuras pesquisas.
Por outro lado, na análise das informações utilizadas no processo estratégico da área
de produção podem ser acrescentadas outras características não abordadas, que podem
influenciar o conhecimento organizacional e o processo de formulação de estratégias de
produção, como consistência ou clareza (Beuren, 1998).
Também, seria interessante estender a análise da relação entre os fatores estudados
para outras condições ambientais, como aquelas de dinamismo extremo - por exemplo, dois
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setores de dinamismo completamente contrastantes (como alimentos e computadores) ou
apenas em mercados

hipercompetitivos, como computadores (Thomas, III, 1996). Tais

mercados podem revelar a real importância de aspectos como respostas rápidas às mudanças
do ambiente para a competitividade das empresas.
Finalmente, é importante salientar que os resultados apresentados devem ser
considerados com cautela, dada a limitação da amostra, que desaconselha amplas
generalizações.
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ANEXO A
Carta de Apresentação
Esta pesquisa corresponde à minha dissertação de Doutorado dentro do Programa de
Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Contamos com o apoio da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill Estados Unidos, da FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul) e do GINEIT- Grupo Interdisciplinar de Estudo em Inovação no Trabalho. Sendo
um estudo internacional, o índice de respostas recebidas será chave para o sucesso do mesmo.
Especificamente, estou estudando como as empresas industriais formulam suas políticas e
estratégias relacionadas à área de produção. Sabe-se que presentemente o acesso a uma gama
de novas informações, aliado à crescente utilização de novas técnicas gerenciais e à sempre
citada integração dos mercados, tem tido enonne impacto sobre a forma como as empresas
competem.
Portanto, o objetivo deste estudo é determinar como diferentes modos de formular as
políticas e as estratégias da área de produção podem influenciar a competitividade da
empresa dentro do contexto no qual ela está inserida.
O questionário em anexo foi elaborado para obter informações genéricas sobre o processo
decisório da área de produção, especialmente em assuntos de importância estratégica.
Pede-se que este questionário seja preenchido pela pessoa que possui maior
conhecimento dentro da empresa sobre o setor de produção, especialmente no que se
relaciona às questões estratégicas (como decisão sobre novos investimentos, tipo de
competitividade buscada etc ... ) e devolvido no envelope selado que lhe enviamos. A sua
resposta é extremamente importante para a complementação de nosso banco de dados. O
tempo para o preenchimento deste questionário está estimado em torno de 20 minutos.
Todas as respostas serão mantidas estritamente confidenciais. Apenas sumários
estatísticos serão publicados a partir deste estudo. Se você participar deste estudo, receberá
uma cópia dos resultados posterionnente.
Por favor, não hesite em contatar-nos sobre qualquer aspecto sobre esta pesquisa através
de telefone, fax ou ema iI ely@fundatec. tche.br
Muito obrigado pela sua participação.
Sinceramente,
Ely Laureano Paiva
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Administração
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Pesquisador Visitante da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill
PPGAIUFGRS : Fone: (051) 316-3314 (Fábio)
Fax: (051) 316-3991

197

ANEXOB
QUESTIONÁRIO
Este questionário visa conhecer como a empresa tem analisado o desempenho, e
planejado as estratégias e políticas da área de produção nos últimos três anos.
Entenda decisão estratégica da área de produção como toda aquela que afeta o
desempenho interno da empresa (ou unidade de negócios) e que tem impacto sobre o
mercado.

Questões

Respostas

Ql -As opiniões dos gerentes são utilizadas como
subsídios no planejamento estratégico da área de
produção dentro de um processo participativo.

Nunca Raramente Algumas Freqüen tem ente Sempre
Vezes

Q2 - As opiniões dos gerentes são utilizadas para
mudar as políticas da área de produção dentro de
um processo participativo.

Nunca l{.arumentc

Q3 - A gerência desta unidade de negócios possui
poder de decisão quando o consenso não é atingido
em decisões estratégicas relacionadas à área de
produção.

Nu nca Raramente Alg umas Frcqücntcmcn te Sempre
Vezes

Q4- A produção usa sistemas informatizados para
avaliar dados internos de desempenho.

Nunca Raramente Ng umas Freqüe ntemente Sempre
Vezes

Q5- A área de marketing é a principal fonte de
informações relevantes sobre o mercado

N unca Raramente Algum as Freqüen temente Sempre
Vezes

Q6- Existem atividades diretas entre a área de
produção e clientes para avaliação de desempenho
em aspectos como custos, qualidade, rapidez e
confiabilidade de entrega, e introdução de novos
produtos.

Nunca Raramente Algumas Freqüentemente Sempre
Vezes

Q7- A área de produção utiliza sistemas
informatizados para receber informações de seus
clientes diretamente.

Nunca Raramente Algumas Freqüentemente Sempre
Vezes

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

Algumas Freqüentemen te Sempre
Vezes

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5
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Q8- Qual a freqüência que a área de produção
atualiza suas informações?
Semestral Mensal
Ou Mais

Semanal

Diária Tempo Real

a.

Internas

1

2

3

4

5

b.

Sobre os clientes

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sobre o mercado
c.
Q9- Indique em que extensão é fácil para a área de
produção obter informações importantes.

Nunca Raramente Algumas Freq üentemente Sempre

Vezes

1

2

3

4

5

Algumas Freqüentemen te Sempre

QlO- A área de produção participa diretamente
das atividades para definição das novas estratégias
e direções dos negócios.

N unca Ra.m mcntc

Qll- Indique o estágio atual de implantação de
Qualidade Total nesta unidade de negócios.

Nao usa 1o. Estagio Media
Utilizacao

Q12- Indique o estágio atual de implantação de
Just-in-Time nesta unidade de negócios.

Nao usa 1o. Estagio Media
Utilizacao

Q13- lndique o estágio atual de implantação de
IS09000 nesta unidade de negócios.

Naousa 1o. Estagio Media
Utilizacao

Q14- Planejamento estratégico por escrito são
utilizados nesta unidade de negócios.

Nunca Raramente Algumas Freqüentemente Sempre

Vezes

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

Alta
lmplementaUtilizacao cao Total

4

5

Alta
lmplementaUtilizacao cao Total

4

5

Alta
lmplementaUtilizacao cao Total

4

5

Vezes

l

2

3

4

5

Q15- Indique a descrição que melhor se adequa à sua unidade de negócios.
a. A á rea de produção tem pouco impacto na estratégia competitiva da empresa e as ações
tomadas visam apenas evitar maiores problemas operacionais.
- - b. A busca de práticas já adotadas dentro de nosso setor industrial é o mais importante aspecto na
definição das políticas da área de produção.
c. As ações e políticas da área de produção seguem estritamente a estratégia competitiva da
empresa.
d. A área de produção sempre se antecipa às novas práticas dentro do seu setor industrial, na
busca de vantagens competitivas. A área de produção tem um papel central na formulação
estratetégica da empresa.

Q16- Indique até onde a área de produção tem
informações precisas sobre as necessidades dos
clientes.
Q17- Indique até onde a área de produção obtém
informações estratégicas importantes sobre os
clientes, antes dos principais concorrentes.

Nunca Ramrnente Algumas Freqüentemente Sempre
Vezes

1

2

3

4

5

Nunca Raramente Algumas Freqüentemente Sempre
Vezes

1

2

3

4

5
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Q18- Indique até onde a gerência da área de
produção sabe claramente as principais
oportunidades a serem exploradas no mercado.
Q19- Indique até onde a gerência da área de
produção conhece claramente o desempenho de
seus principais competidores.

Nunca Ra ramente Alg um as Freqüente mente Sempre
Vezes

Q20- Indique até onde a gerência da área de
produção sabe claramente as ameaças existentes no
mercado.

Nu nca Raramen te Algumas

Q21- Indique até onde a área de produção sabe
como explorar os recursos internos da empresa que
levam a uma vantagem competitiva.

Nunca Rarameme i\lgumas Freq üentemente Sempre

Q22 - Indique até onde a área de produção sabe
como buscar a integração com as demais áreas da
empresa a fim de reforçar seus recursos internos.

Nun ca Raramente AJgumus Freqüentemente Se mpre
Vezes

Q23 - Qual nível hierárquico na área de produção
conhece claramente os futuros objetivos e as
estratégias seguidas por esta unidade de negócios.

Direção Gerência

Q24- Usualmente, em decisões estratégicas, o
tempo decorrido entre a busca de
informações/dados e o comprometimento efetivo
com a ação é de (em meses) ...
Q25 - Em decisões estratégicas importantes a
empresa analisa mais de duas alternativas de ação.

At e

Q26 - Em que extensão o responsável pela área de
produção é responsável por mudanças estratégicas
na área de produção
Q27- Em que extensão a produção participa das
seguintes decisões desenvolvidas através de
atividades interfuncionais:
a. Decisões de produtos e serviços referentes a
estratégia de produção, marketing e Pesquisa e
Desenvolvimento
b. Decisões de orçamento financeiro como seleção
e financiamento de investimentos de longo
prazo.
Decisões
relacionadas em mudanças na
c.
estratégia de crescimento da unidade de

1

2

3

4

N unca Ra rnmc nt c Alg umas
Vezes

1

2

5

FrcqOc ntcmcntc Se mpre

3

4

5

Freqüen temente Sempre

Vezes

1

2

3

4

5

Vezes

1

2

1

3

2

1

4

3

4

S uperv1sào

2
3

5

Alguns
Todos
F uncionirios funcionirios

3

2

5

4
~

5

5
6-12

Mais

1

1

12

2

3

Nu nca Raram ente

1

2

N unca Raram ente

4

5

6

7

Alg umas Frc.:q Oc ntem cnte Sempre
Vezes

3

4

5

Algumas Freq üentemente Sempre
V ezes

1

2

3

4

5

N unca Raramen te Al gumas FreqOcn temc ntc Sempre
Vezes

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ne~ócios.
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Q28- A área de produção pode adotar rapidamente
as novas tecnologias que surgem.

Nunca Raramente Ngumas Freqüentemente Sempre

Q29- A área de produção rapidamente rearranja
seus recursos internos se os competidores ameaçam
suas vendas.
Q30- A empresa tem desenvolvido alianças com
fornecedores para desenvolver novos produtos ou
tecnologias.
Q31- A empresa tem desenvolvido alianças com
clientes para desenvolver novos produtos ou
tecnologias.

Nunca Ra rame nte Ng umas Freqüentemente Sempre
Vezes

Q32- A área de produção está sempre em busca de
novos produtos e tecnologias.

Nunca Raramente Algumas Freqüentemente Sempre
Vezes

Q33- A área de produção desenvolve trabalhos
com as demais áreas da empresa para definição de
novas estratégias e planos de ação.
Q34 - Indique a extensão em que a formulação de
politicas e estratégias para a área de produção está
relacionada com:
a. Oferecer características nos produtos que sejam
valorizadas pelos clientes.

N unca Rara mente

1

2

3

4

b. Buscar recursos competitivos que os

l

2

3

4

5

c. Criar recursos não facilmente copiáveis e
identificáveis pelos competidores

1

2

3

4

5

d. Oferecer características nos produtos que os
Clientes não encontram similares facilmente.

1

2

3

4

5

Q35 - O crescimento das vendas nos últimos três
anos foi de ...

Acima

A té

-20%

-20%

1

2

Q36 - O percentual das vendas totais relativo à
exportação é de ...

Zero

Q37 - O total de exportações em relação ao último
período variou ...

Acima

Até

-20%

-20%

Vezes

1

1

2

3

2

4

3

5

4

N unca Rara m ente Algumas

5

Freqüente mente

Sempre

Vezes

1

3

2

4

5

Nunca Rarame nte Algumas Freq üentemente Sempre

Vezes

1

1

1

3

2

2

4

3

4

N unca Raram ente

5

Algumas Freqüentemente Sempre
Vezes

3

2

5

4

5

N gumas Freqüen temente Sempre
Vezes

5

competidores não possuem.

11

1

Estavel

3

2

3

Estável

3

Acima de

+20%

5

4

Até 10% 10-30%

2

A té

+ 20%

30-50%

Mais 50%

4

5

Até

Acim a de

+20%

+20%

4

5
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Q38- Como você avalia a variação dos seguintes
aspectos relacionados à produção nos últimos três
anos:

Muito
Pior

Pior

a. Índice de rejeição

1

2

3

4

5

b. Entrega de pedidos na data solicitada

1

2

3

4

5

c. Tempo necessário para introduzir mudanças

1

2

3

4

5

d. Tempo para desenvolvimento de novos
produtos

1

2

3

4

5

e. Custo de produção

1

2

3

4

5

Igua l

Melhor

Muito
Melhor

em processos já existentes

Q39- Como você compara os seguintes aspectos em
relação aos seus competidores:

Igual

Muito
Pior

Pior

Melhor

Mui to
Melhor

a. Índice de rejeição

1

2

3

4

5

b. Entrega de pedidos na data solicitada

1

2

3

4

5

c. Tempo necessário para introduzir mudanças
em processos já existentes

1

2

3

4

5

d. Tempo para desenvolvimento de novos
produtos.

1

2

3

4

5

e. Preço dos produtos

1

2

3

4

5

Q40- As tecnologias de produção no setor
industrial da empresa têm mudado
consideravelmente nos últimos três anos.

Completa- Falso 1\s. vezes Verdade Completamen lc
verdade
mente
falso
as vezes nao
verdade

Q41- Mais de 50% das vendas da empresa
correspondem a novos produtos lançados nos
últimos dois anos.

Completa- Falso As vezes Verdade Completaverdade
mente
mente
verdade
fa lso
as vezes nao

Q42- O número de novos competidores entrando
no segmento de mercado da empresa é crescente.

Completa- Falso As vezes Verdade Complelamente
ve rdade
mente
verdade
falso
as vezes nao

Q43- Existem muitas empresas capazes de
produzir os principais produtos desta unidade de
negócios.

Completa- Falso As vezes Verdade Completaverdade
mente
mente
verdade
falso
as vezes nao

1

1

1
1

2

2

2
2

3

3

3
3

4

4

4
4

5

5

5
5
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Q44- Novos produtos tem ameaçado as vendas da
empresa crescentemente.

Completa- Falso As vezes Verdade Completamente
verdade
mente
là lso
as vezes nao
verdade

Q45- Mais de 50% das vendas da empresa
correspondem a clientes que compram há menos de
dois anos da empresa.

Completa- Falso As vezes Verdade Completamente
verdade
mente
Ia lso
as vezes nao
verdade

Q46- Os clientes crescentemente solicitam novos
produtos.

Completa- Fal so As vezes Verdade Completamente
verdade
mente
làJso
as vezes nao
verdade

Q47- Esta unidade de negócios normalmente
compra seus principais componentes de produção
de mais de três fornecedores.

Completa- Fa lso As vezes Verdade Completamente
verdade
mente
talso
as vezes nao
verdade

1

1

1

1

2

2

2

2

3
3

3

3

4
4

4
4

5
5

5
5
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CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA*
Não uso Estágio

Estágio

Alta

Implementação

•Copyright A. V. Roth, impresso sob pe rmissão.
Inicial
2

a. Qual é o seu volume de vendas atual? (Se você é
uma unidade ou divisão indique ambos, o volume de
sua divisão e de toda a empresa.)
Sua Unidade
De Negócios

Mais de R$ 10 milhões até 50 milhões

3

Mais de R$ 50 milhões até 100 milhões

4

4

3

5

Sis temas lnfom1atizados de Apoio à Decisão

2

3 4 5

I ntemct

2

3 4 5

2

3 4 5

CAD (Compu ter Aided Design)

2

3 4 5

CAM(Computer Aided Manufacturing)

2

3 4 5

Maquinas de Controle Numérico (C NC)

2

3 4 5

4

FMS (Flexible Manutàcturing Systems)

2

3 4 5

Robôs

2

3 4 5

Empresa

2

Total

Controle de Porcesso em Tempo Real

Toda

Até R$ I milhão
Mais de R$ I milhão até 10 mi lhões

Intermediário Utilização

2

Ma is de R$ 100 milhões até 500 milhões

5

5

Mais de R$ 500 milhões

6

6

e. Qual é o seu giro de estoque atual?
b. Qual é o número de pessoas de funcionários de sua

Sua Unidade
De Negócios

Empresa

2

2

Mais que 5x a té 8x

4

4

empresa e/ou de sua unidade de negócios?
Sua Unidade

Toda

De Negóc ios

F.mpresa

Menos que 2 vezes por ano
2x ate 3x
Mai s que 3x até 5x

Menos que I00
Entre I00 e 500

2

2

Entre 500 c 1000

3

3

Entre 1000 e 5000

4

4

Entre 5000 e 10.000

5

5

Não sabe

6

6

f.

c. Qual a lucratividade bruta de sua empresa no
último ano?
Sua Unidade

Toda

De Negócios

Empresa

3

Mais que 8x até l 5x

5

5

Mais de l5x

6

6

Não sabe

7

7

Em percentuais de suas vendas, como você
classificaria seus produtos nos estágios abaixo?
- Estágio Introdutório

_ _ _ _ _ _%

- Estágio de Crescimento

______%

- Estágio Maduro (produto estabilizado no mercado)

______%

Negativa
Igual a zero

2

1\té 5% lucro
Entre 5% e I0%

Toda

2

-Estágio de Declínio (baixas vendas ou declinantes)

______ %

3
4

4

Total Vendas

100%

Entre 10% e 15%

5

5

Entre IO% e 25%

6

6

g. Como você consideraria sua posição em seu

Mais de 25%

7

7

mercado principal - produtos e mercados que você

Não sabe

8

8

mais focaliza?
-Líder de mercado claro- Número I ou 2
- Um dos dos 3 ou 4 lideres, mas não o líder

d. Quais tecnologias são

utilizadas

unidade de negócios presentemente?

pela sua

2

- Posição média- não tão grande como os líderes de
mercado mas um um forte competidor

3

- Um pequeno competidor dentro do mercado - pequeno
segmento ou modesta fatia de mercado

4
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n_O setor industrial que a empresa pertence:
Alimentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __

h. Como seu volume de produção pode ser classificado?

Ca lçados _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _
Baixo volume - baixa padronização (sob encomenda)

2

Transportes _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

Múltiplos produtos -ba ixo vo lume

2

Mecâni co _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ 4

Alguns produtos principais- a lto volume

3

Eletro-elctrõnico_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Al to volume - alta padronização (commodities)

4

i. Quais das seguintes categorias melhor descreve o
fluxo

de

produção

dominante

para

os

Muito Obrigado Por Sua
Resposta!

seus

principais produtos?
- Fl uxo contínuo (p. ex., refinarias c prod. quimicos)
- Linhas de produçã o por grupos de máquinas

2

- Linhas de montagem

3

- Fluxos independentes com centros de trabalho

4

-Nenhum tipo dominante

5

- Produção organizada segundo projeto específico

6

- Outros

7

j. Que tipos de produtos sua unidade de negócios

fabrica e vende?
- Componentes para outras fabricantes de

máquinas ou

equipamentos
- Bens não durá veis para uso/cons umjdor final

2

-Bens duráveis para uso/consumidor fina l

3

-Bens de capital (equipamentos/produtos utilizados por outros
negócios)

4

k. Que tipo melhor se adequa a sua empresa?
Sociedade com Capita l Aberto_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Soc iedade por Cotas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Estata l_ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ l

I. Quanto tempo você está neste cargo atual?

m. Qual destas categorias seu cargo melhor
corresponde?
- Presidente, Diretor-Presidente----- - - - - -Diretor-Executivo, Diretor Adrllinistrativo._ _ _ _ _ _ 2
- Vice-presidente, Diretor de Produção

3

-Gerente de Divisão ou Departamento

4

-Outro:

5
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ANEXO C
Cálculo do Tamanho da Amostra para o setor de alimentos
No cálculo da amostra necessária, tomou-se como base Tagliacame ( 1978) e Mattar
( 1993):

n = p.q.N.z2 I e2 (N-1 ) + (pq). z2
Onde :
n - tamanho da amostra
p - percentual do resultado que se procura
q= l- p
e - erro amostrai
N - amplitude da população
z - número de desvios padrões
Deste modo, tem-se:
p=0,5
e= 0,1
z= 1,96 (95 %)
N= l71

n = 0,5.0,5.171.3,84 / 0,01.171 +0,01.3 ,84= 164/ l ,7484=93
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