
videntemente todos estamos interessados em agregar va-
lor. Mas a unanimidade acaba aqui, pois há uma grande
diversidade de pontos de vista sobre o significado de va-
lor. Creio que um primeiro passo para estabelecer uma

definição razoável é responder valor para quê?. Isto é, para qual
finalidade queremos agregar valor? Embora a resposta óbvia seja
para satisfazer o cliente, ainda assim não parece haver um consen-
so geral sobre quem seja o cliente ou sobre como devemos agregar
valor para o cliente.

Por incrível que pareça, há muitos que crêem e pregam que deve-



mos agregar valor para o produto (!). E até são usados indicadores
de desempenho para isto, tais como taxa de utilização do ativo e
lucro de inventário. O que leva muita gente a empurrar um produto
de maneira desenfreada para o estoque de produto acabado até atin-
gir o teto do armazém.

Mas na grande maioria dos casos, inventário alto implica produ-
to danificado por manuseio ou deterioração, custo de armazenagem,
custo de obsolescência, etc. O fato é que enquanto este inventário
não for transformado em venda e essa venda não gerar satisfação
nos compradores, o valor gerado é zero.

Para outros, o cliente é o interno, isto é, aquele que recebe o
resultado do meu trabalho. Assim, se satisfaço meu cliente in-
terno, estou agregando valor. Definir valor dessa maneira pode
ter alguma utilidade como discurso exortativo, mas na prática
pode acarretar problemas: se a cadeia fornecedor-cliente inter-
no não estiver focalizada e orientada à satisfação do cliente fi-
nal, teremos uma equipe de trabalhadores satisfeitos entre si,
amigos com excelente relacionamento, mas lá na ponta dos pro-
cessos haverá clientes finais carrancudos (sem contar aqueles
que já se foram).

Para outros ainda, agregar valor é incorporar tecnologia ao pro-
duto, tornando-o cada vez mais sofisticado. Mas se os novos recur-
sos do produto não encontrarem no mercado clientes que reconhe-
çam neles a satisfação de suas necessidades, o resultado será um

montão de bugigangas que não saem da prateleira.
E, é claro, há aqueles que entendem que gerar valor é gerar di-

nheiro, seja na venda de produtos, seja em valor de mercado da em-
presa. Isto é relativamente fácil de fazer em curto prazo, mas o ver-
dadeiro desafio é fazê-lo de maneira sustentável no longo prazo. E
isto é impossível se a empresa e seus produtos não satisfazem con-
sistentemente os consumidores, hoje e sempre.

Em todas essas situações vemos que aparece como critério defi-
nitivo de êxito a figura do cliente final, isto é, aquele que toma a
decisão de comprar e que efetivamente paga pelo produto que rece-
be. A confusão toda vem de não reconhecer que a finalidade é a
satisfação do cliente final, e tal confusão se torna ainda maior quan-
do se confundem os meios com o fim.

Para satisfazer os clientes pode ser necessário ter um estoque de
produto acabado, ou buscar a satisfação do cliente interno, ou ainda
inovar o produto com mais tecnologia. Mas todos esses são apenas
meios para a grande finalidade de satisfazer (e manter satisfeito) o
cliente final.

Quando perguntaram ao Dr. Deming qual era sua definição
de qualidade, ele muito sabiamente respondeu: "O que é quali-
dade? Não perguntem a mim. Perguntem ao cliente." De fato, o
cliente é o grande juiz da qualidade; é ele quem decide onde vai
gastar seu dinheiro tão duramente conquistado. Esse último as-
pecto (dinheiro) indica que a definição de valor estaria incom-
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pleta se apenas contivesse o conceito de satisfazer o cliente fi-
nal com as características de desempenho funcional do produ-
to, sem qualquer relação com o preço que ele está disposto a
pagar pelo benefício.

Acrescentando a isto a questão do tempo de resposta ou o
prazo de entrega do benefício ao cliente, poderíamos definir va-
lor da seguinte maneira: "Valor é um conjunto de funções úteis
incorporadas ao produto, fornecidas ao cliente no momento cor-
reto e por um preço adequado, conforme julgamento do próprio
cliente, especificamente para cada caso."

Pare de darTlROs!
Além disso, estamos numa época de transição. A nova realida-

de clama por mudanças. Para se manterem competitivas, as em-
presas necessitam introduzir no mercado, em tempos cada vez
menores, produtos cada vez mais complexos, com menos margem
para erros e ainda por cima com um quadro de pessoal extrema-
mente enxuto. A necessidade de aumentar a eficácia das ações ge-
renciais e técnicas nunca foi tão premente. É claro que existem
algumas empresas modelo, ilhas da excelência empresarial, mas
eu me refiro ao vasto continente das outras empresas. Desconside-
rando aquelas que simplesmente vão morrendo feito sapo cozido
sem sequer saber por que, o cenário típico das tentativas de melho-
ria organizacional mostra uma verdadeira colcha de retalhos de
programas e iniciativas mais ou menos espasmódicas, trazendo em
seu conjunto todo um leque de ferramentas, as quais, porém care-
cem de um ingrediente básico: integração.

Se quisermos uma empresa que de fato desempenhe bem como
um sistema de negócio, devemos focar no que é vital para seu su-
cesso. E há três atividades verdadeiramente essenciais para que
qualquer tipo de empresa atinja consistentemente suas metas mais
amplas: o planejamento gerencial, o desenvolvimento de produtos
e serviços e a melhoria contínua de processos. A realidade típica
das empresas mostra'sérios problemas relacionados àquelas três
atividades vitais, os quais têm como resultado final à perda de com-
petitividade:

• Planos estratégicos que não decolam, ou melhor, não aterris-
sam na rotina operacional da empresa.

• Produtos aparentemente inovadores, mas que encontram uma
fria recepção por parte dos clientes, ou que chegam tarde demais no
mercado e acabam não aquecendo as vendas, as quais são captura-
das pela concorrência.

• Problemas conhecidos que se perenizam na produção e no
campo.

• Problemas inéditos que vão surgindo com a introdução de no-
vas tecnologias nos produtos e processos.

E qual é o método que a imensa maioria dos executivos, geren-
tes, engenheiros e demais profissionais vem usando durante déca-
das para tentar responder a tais problemas? Se abstrairmos as parti-
cularidades de cada caso, constatamos que a receita básica é: uma
pitada de dados sobre a situação atual; várias colheres de sopa de
intuição a granel; um pouco de brainstorming (apenas o suficiente
para aplacar a consciência quanto à necessidade de usar alguma fer-
ramenta); muita fé na experiência passada; misture tudo e decida

rapidamente sobre o que fazer e faça rápido e parta para o próximo
problema (curiosamente, sempre existe um na fila...). Como nota de
rodapé: sempre que aplicável, use um computador para agilizar o
processo.

Por falta de siglas no mundo corporativo, chamemos tal abor-
dagem de TIRO ou a Técnica Intuitiva para Remoção de Obstá-
culos. O método TIRO possui alguns atributos bastante atrativos:
é simples, rápido e natural, podendo ser usado tanto por indiví-
duos quanto por equipes de trabalho, desde o alto escalão até a
base operacional.

Somado a tudo isso, as carreiras das pessoas mais poderosas e
influentes em muitas organizações foram construídas à base de TIRO.
Tudo isso torna esse método bastante popular e largamente utilizado
nas empresas. É provável que o próprio leitor participe de sessões
de TIRO rotineiramente.

A cada dia, em cada empresa, incontáveis TIROs são dispa-
rados individualmente e em equipe, inclusive no desenrolar das
três atividades vitais. Com base nas observações de mais de duas
décadas de experiência em empresas, posso afirmar sem chance
de erro: "TIRO é aprática-padrão naturalmente aceita e ampla-
mente utilizada para decisões de planejamento, desenvolvimento
de produtos e melhoria de processos na maioria das empresas,
ainda hoje."

Aí está uma constatação simples. Mas é justamente a partir de
tal fato singelo e aparentemente inocente que se originam muitos
dos grandes problemas nas empresas. É possível demonstrar com
rigor lógico que a prática generalizada do TIRO é a causa-raiz de
todos os problemas indesejáveis listados anteriormente! (o que não
faço aqui por falta de espaço; mas quem quiser mais detalhes sobre
isto, basta pedir-me).

Some-se a isto o fato de que, em geral, a alta direção das empre-
sas não está ciente das limitações do TIRO e desconhece as qualida-
des únicas de métodos analíticos eficazes que podem substituí-lo, e
teremos um efeito dominó que culmina com uma verdadeira tragé-
dia empresarial. Normalmente não estamos conscientes disso por-
que, na correria do dia-a-dia, é muito difícil associar as inúmeras e
pequenas decisões tomadas à base de TIRO aos efeitos finais que a
soma das mesmas acaba produzindo um bom tempo depois. Para
sair do enrosco, uma possível linha de ação seria:

• Mostrar às pessoas com poder de mudar o status quo o quão
perniciosa é a prática do TIRO.

• Adotar uma coleção integrada de conceitos, métodos e ferra-
mentas analíticas alternativas, de comprovada eficácia. Nesse pon-
to, não é necessário reinventar a roda: basta integrar harmoniosa-
mente as contribuições da Teoria das Restrições, Sistema Lean de
Produção, Seis Sigma e Gestão por Processos (o que tenho chamado
de Excelência 360°).

• Tomar ações concretas para erradicar o uso do TIRO nas três
atividades vitais do negócio, substituindo-o pelos métodos analíti-
cos alternativos.^
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