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Estudo de Caso:  Concreto  S.A. 

 

O novo  diretor  superintendente  da  Concreto  S.A.  está enfrentando  problemas  de  
distribuição  das  funções  entre  os  diversos  setores  da  fábrica  e,  principalmente,  de controles  
inadequados  e informações  em excesso e bastante ultrapassadas.  Ele percebeu que a rápida 
expansão da empresa exigia abordagens diferentes e  que  deveria  liderar  o  desenvolvimento  de  
sistemas  de  informação mais  adequados  ao  melhor  controle  das  unidades  e  do  próprio  
crescimento  da empresa. 

Tal percepção ficou evidente tão logo assumiu o cargo, tanto que ficou ator doado com a 
quantidade de papéis e documentos que lhe eram encaminhados todos os dias.  Tal impressão inicial 
tornou-se uma certeza ao longo do  tempo,  pois  se sentia acorrentado a  sua mesa de  trabalho,  
''soterrado''   por  cifras e  relatórios. A partir  de  tal  constatação,  contratou  a  ETT  Consultores  
Associados  S.C. para  resolver  seus  problemas  empresariais,  que  lhe  apresentou  os  dados  da  
diagnose  inicial  descritos  a  seguir. 

A  Concreto  S.A.  é  uma  empresa  de  artefatos  de  concreto,  localizada  nos arredores   de  
São  Paulo.  Fundada  em  1971,  a  empresa  conta  atualmente  com cerca  de  200  empregados,  
dos  quais  150 trabalham  no  setor  de  produção. 

A  empresa  pertence  a  tradicional  família  paulista  de  muitas  posses  e  de muitos  outros  
empreendimentos.  Os  setores  de  vendas  e  finanças  estão  localizados  na  capital;  os  setores  
auxiliares  de  produção  estão  sediados  na  própria fábrica. 

Os produtos  da empresa são:  manilhas desde 50cm até  1,50m de diâmetro, manilhas  de  
25  a  50cm,  ladrilhos de  cimento,  tijolos prensados  e  lajotas.  Cada um  dos  três  pavilhões  ocupa  
cerca  de  400m2  onde  são  fabricados  os  produtos. 

Os clientes principais são as prefeituras da região e o governo estadual,  em seus projetos  
de urbanização e saneamento básico,  tais como:  redes de água,  es gotos  e  galerias  pluviais.   As 
manilhas representam,  no momento,  a  maior  parte do  faturamento. 

Os demais produtos  são adquiridos,  principalmente,  por  empresas  de  construção  civil  ou  
revendedores  de materiais  de  construção.   A  linha desses demais produtos,  de produtos especiais 
que em sua maioria são fabricados sob encomenda,  representa  menos  de  10%  do  faturamento. 

Os  tijolos  prensados,  que já  tinham  sido  o  ponto  forte  da  empresa,  estão          sofrendo  
forte  concorrência  de  outros  fabricantes  e  está se  cogitando  abandonar sua  produção. É intenção 
do diretor  de produção  implantar novo método de cura  de  concreto a vapor.  Essa tecnologia 
permitiria triplicar a velocidade e,  portanto,  a capacidade  de  produção  das  grandes  manilhas. 

Embora não se utilize o processo mais avançado de fabricação de manilhas, que  é  a  
centrifugação,  a  qual  assegura  o máximo  de  resistência  física  e  impermeabilidade,  pode-se  dizer  
que as  máquinas de mistura  de  concreto  (betoneiras) e  as  de  moldagem  das  manilhas  (prensas)  
são  bastante  modernas  e  eficientes. Para  homogeneizar  e  assentar melhor  os tubos de  concreto  
após sua moldagem, eles  são  vibrados  nos  moldes  por  marteletes  pneumáticos. 

 O diretor  financeiro reportase ao diretor  superintendente, sendo responsável pelo escritório  
central  localizado próximo  à  Avenida Paulista,  na  capital.  Supervisiona  as  funções  de  compras,  
tesouraria,  contas  a  pagar  e  contas  a  receber. Coordena,  ainda,  as  atividades  de  vendas  da  
empresa. 

O diretor  de produção reportase ao diretor  superintendente; é filho do presidente  do  
conselho  de  administração  da  Concreto  S.A.,   sendo  um  jovem  engenheiro  de  cerca  de  27  anos  
de  idade,  responsável  pela  produção  e  administração  geral  da  fábrica.  A  empresa  tem  apenas  
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uma  unidade  industrial,  que  é a  fábrica  localizada na  região  do  Vale  do  Paraíba. O  diretor  de  
produção  tem  cinco  subordinados  diretos: 

 

a) um  chefe de fabricação,  que é um experiente e eficiente engenheiro de produção; 
b) um  gerente  técnico,  engenheiro competente e  com bom  relacionamento com os 

órgãos  estaduais e municipais,  relacionamento este fundamental para  a  
negociação  de  grandes  contratos  com  os  poderes  públicos;

c) um e n c a r r e g a d o  d o  planejamento ·e    controle  da  produção,   responsável 
também  pelo  controle   da  qualidade,   recém-formado   em  engenharia, com  dois  
anos  de  experiência  e  poucos  meses  de  empresa; 

d) um chefe  administrativo,  homem  de  aproximadamente  60  anos,  ponderado  e 
tranquilo,  responsável pela gestão do pessoal,  do caixa,  da parte fiscal  e  contábil,  
dos  transportes  externos,  da  vigilância  e  demais  ser viços  gerais; 

e) um gerente de C. P. D., r e s p o n s á v e l  pelo  desenvolvimento  de  sistemas, 
programação,  O&M  e  administração  da  rede  local  de micros  na  administração  
geral  da  fábrica. 

 

O  chefe  administrativo   solicita  a  contratação   de  dois  analistas  contábeis para  preparar   
relatórios  gerenciais  de  contabilidade.  O  gerente  do  C.P.D.    tem seu  quadro  de  analistas  e  
programadores  totalmente  comprometido  na  manutenção dos atuais sistemas de folha de 
pagamento,  faturamento/emissão  de notas fiscais,  contabilidade  e  contas  a  pagar/contas  a  
receber. 

Ele solicita a contratação de mais três analistas e três programadores para desenvolver   os  
novos  sistemas  solicitados  pelos  diretores,   ainda  não  atendidos (sistemas  relativos  a  
orçamento,  contabilidade  gerencial,  fluxo  de  caixa  e  programação  e  controle  da  produção). 

O gerente encaminha um  relatório  completo  para  a  diretoria,   informando sobre  a  
possibilidade  alternativa  de  contratar  um  escritório  de  serviço  externo para  processar  a  folha  de  
pagamento  e  adquirir,  externamente,  pacotes  aplicativos  para  os  demais  sistemas  (do  tipo  
processadores  de  transações). 

Na  opinião  do  diretor  de produção,  o maior  problema  da  empresa  é  a deficiência  dos 
métodos  de trabalho.   A função de engenharia de processos, segundo  ele,  não  está sendo 
desempenhada a contento;  inexistem fluxogramas  na área da administração/fábrica,  instruções 
escritas e tempospadrão para que ele possa controlar  rigorosamente  os  operários  quanto  ao  
cumprimento  de  metas  de  produção. 

Os  gerentes  e  chefes  de  setor  não  têm  secretárias,  improvisando  escriturárias  nos  
períodos  de  maior  pico  de  trabalho,  e parecem  estar  sempre  sobrecarregados   de  serviços,   mal  
dando   conta   de  suas  tarefas.   Outras   dificuldades visíveis são os constantes atrasos no 
atendimento dos pedidos de vendas e as reclamações de clientes quanto à qualidade dos produtos 
entregues. O chefe de fabricação considera  ser  esse  o  maior  problema  da  empresa. 

O  diretor  superintendente  até  pensa  em  contratar  mais  pessoal,  atendendo às  
solicitações  internas,  entretanto,  é  alertado  pela  firma  de  consultoria  externa a  refletir  sobre  
toda  a  organização  e,  inclusive,  convocar  os  demais  membros da  diretoria  para  discutir  a  
atual  situação. 
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