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Com pouco dinheiro e muita determinação é possível acabar com os problemas que engolem os 
ganhos e emperram a engrenagem da produtividade  
 
De início, cada empresa analisa os principais gargalos existentes na linha de produção. Em 
seguida, é implantado um sistema de ordenação geral, muda-se o layout para melhorar o fluxo 
produtivo. Numa segunda fase, a gestão de estoques e o controle de custos são aprimorados. É 
assim que os empresários estão buscando soluções para aumentar a produtividade, reduzir custos 
e acabar com desperdícios que, segundo os especialistas, podem corroer até 20% dos lucros. Isso 
sem falar na perda da competitividade.  
 
Olhar para dentro de casa e declarar guerra à ineficiência, sem mágicas e, principalmente, sem 
grandes investimentos é o que os industriais estão tendo de aprender. Foi isso que fizeram os 
irmãos Eliezer e Laércio Turco, da Bordados Sulamita, e os engenheiros Paulo Gabarra e Zsolt 
Markay, sócios da Viva Equipamentos. Há 25 anos fabricando artigos de cama, mesa e banho, 
incluindo edredons, a Bordados Sulamita, de Ibitinga (SP), eliminou as sobras de tecidos, 
resultantes da produção de 20 mil peças por mês, com um simples ajuste na produção e a 
implantação de um rigoroso programa de treinamento.  
 
PRODUÇÃO ORGANIZADA - As mudanças começaram em 1998, quando os empresários buscaram 
a ajuda do Sebrae para organizar a produção e eliminar de vez os restos de panos amontoados na 
fábrica. Na Sulamita, de cada peça de tecido enviada à produção, 4%, em média, eram perdidos. 
'A pilha de retalhos aumentava na proporção inversa em que perdíamos dinheiro', lembra Eliezer.  
 
Aproveitar esses retalhos na fabricação de outras peças era tentador, mas os empresários fizeram 
as contas e, na ponta do lápis, viram que não valia a pena. 'Nossa decisão foi a de não mais gerar 
retalhos. Utilizar as sobras significaria retrabalho e isso não compensaria os custos', analisa 
Eliezer. Para o consultor do Sebrae-SP, Arivaldo Hallgren, manter as conquistas de produtividade 
é uma tarefa que não termina quando a meta é alcançada. 'Qualquer descuido e ela volta a cair. O 
segredo é estar sempre atento e manter o treinamento. É preciso ensinar à exaustão.'  
 
Na Viva Equipamentos, de Campinas (SP), que desde 1998 fabrica climatizadores para indústrias 
e residências, os investimentos na redução de desperdícios e índices de falhas processuais foram 
conseqüência do aumento das vendas. Com 20 funcionários e clientes como Multibras, Rhodia e 
Vicunha, a Viva teve de dobrar sua capacidade de produção em 2002 e, sem uma reorganização, 
seria difícil continuar crescendo.  
 
O sócio Paulo Gabarra conta que as mudanças ocorreram em três frentes: instalações, fluxo de 
produção e entrega. Primeiro se deu uma ampla remodelação no layout. Mudaram-se de um 
prédio de 400 metros quadrados para outro, com 900. Isso permitiu melhorar o fluxo produtivo, 
centralizando as áreas de fabricação e administrativa, que antes ficavam em locais separados. Por 
fim, adotou-se um rígido controle de saída do produto acabado para não atrasar a entrega e, 
conseqüentemente, aumentar os custos de transporte. 'Hoje o produto entra, monta e sai', 
resume Gabarra, satisfeito com os resultados alcançados.  
 
O especialista em gestão de processos Paulo Rocha lembra que o tempo entre o recebimento do 
pedido e a entrega está cada vez mais curto e, por isso, é preciso definir muito bem os pontos de 
estrangulamento. 'O que acontece muitas vezes é que individualmente as áreas vão bem, cada 
um faz sua parte, mas ninguém olha o todo', define o consultor (no quadro 'Dinheiro no ralo' há 
outras orientações para reduzir perdas).  
 
Ao contrário da Sulamita, que teve orientação do Sebrae-SP, todas as alterações na Viva foram 
planejadas e executadas por Gabarra e seu sócio, Zsolt Markay. 'Usamos nossa experiência e 



fomos dando soluções. Os primeiros resultados mostram um ganho de 25% em produtividade', 
calcula Gabarra. Hoje, a Viva fatura R$ 300 mil por mês, com a fabricação de 1,5 mil 
climatizadores.  
 
Se a empresa estiver capitalizada, pode investir num sistema mais sofisticado. O Seis Sigma, por 
exemplo, é um método de análise estatística que melhora processos, detecta falhas, combate 
desperdícios e reduz custos. Sua grande vantagem é que se aplica em empreendimentos de 
pequeno porte. 'O Seis Sigma atua onde a empresa perde dinheiro', resume a consultora Ana 
Belém, da Fundação de Desenvolvimento Gerencial (FDG), de Belo Horizonte (MG). A FDG oferece 
um curso cujo objetivo é preparar os próprios funcionários para detectar falhas no processo 
produtivo e reduzir desperdícios. Como a FDG, diversas entidades espalhadas pelo país oferecem 
cursos semelhantes, permitindo que mais e mais empresas descubram que podem melhorar seus 
desempenhos por meio da redução de custos e do desperdício.  
 
DINHEIRO NO RALO  
 
As perdas e pequenas falhas do dia-a-dia podem consumir boa parte dos ganhos  
 
 
DESPERDÍCIOS VISÍVEIS  
 
> Excesso de produção por erro de programação. É comum produzir muitas peças ou itens de um 
produto em detrimento de outro.  
 
> Esperas desnecessárias por matéria-prima, máquinas e/ou equipamentos, que emperram a 
produção.  
 
> b sem atividade definida ou tarefas a realizar no momento. Uma saída é terceirizar a mão-de-
obra em momentos de pico de produção.  
 
> Deslocamento de equipamentos, produtos e até mesmo pessoas dentro da empresa. Este vai-e-
volta contínuo é sinal de ineficiência.  
 
> Tempo empregado pelos funcionários em tarefas pouco úteis na execução das atividades.  
 
> Produção de bens e serviços com má qualidade, que irão gerar custos de assistência técnica, 
devolução e acúmulo de produtos que nem chegam a sair da empresa.  
 
> Falta de cuidado no manuseio e transporte, acarretando problemas como quebras e atrasos.  
 
> Desorganização e falta de limpeza e higiene.  
 
 
DESPERDÍCIOS OCULTOS 
 
> Mal-entendidos, politicagem, fofocas, boatos e competições inócuas que contaminam o 
ambiente da empresa e dispersam a energia da equipe.  
 
> Mau uso da tecnologia existente ou investimento em equipamentos com performance superior 
às reais necessidades.  
 
> Não reconhecimento do talento das pessoas e não aproveitamento da criatividade que circula 
no ambiente empresarial.  
 
> Amadorismo na gestão dos negócios e resistência às mudanças.  



 
> Colocação de pessoas erradas no lugar e na hora errados.  
 
> Bloqueio de novas idéias e ações por arrogância excessiva de quem toma as decisões.  
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