
Na Gol Linhas Aéreas,

o departamento de

informática cuida dos

processos da empresa

inteira desde 2003. Os

funcionários da informática

têm a obrigação de

equipar os processos
com computadores e

software, e portanto têm

uma visão geral de todos

os processos melhor que
outros departamentos.

Mas Wilson Maciel

Ramos, vice-presidente de

planejamento e TI da Gol,

anda preocupado com o
famoso espeto de pau. "A

área de informática tem

poucos números a respeito
dela mesma."

A Gol é um conjunto

complexo de processos

interligados, e cada

processo só funciona com

informática. No fim das

contas, os funcionários

da informática cuidam de
duas coisas complexas: os

processos da Gol e a própria
informática — sendo que

a informática ainda é mal
conhecida. (É a mesma coisa

em quase toda empresa

grande; para Rogério Schultz

Rodrigues, gerente de TI

da Eleva Alimentos, a área

de informática assumiu os
processos com o avanço

dos computadores, mas

não "de modo consistente".)

Na informática da Gol, a
maioria dos funcionários

responsáveis por processos

estudou administração

de empresas; o que eles

estudaram na faculdade, diz

Wilson, é insuficiente para

lidar com duas coisas tão

complicadas.

"Se eu pudesse", diz
Wilson, "eu teria engenheiros

de produção dentro da

informática. A nossa área é

um ambiente natural para

eles."

Segundo o Fórum

Econômico Mundial, o

Brasil é uma "economia

movida pelo uso de recursos

naturais ou pela busca

de eficiência", e compete

com países de economia

semelhante — Rússia,

México, China, índia.

Competições assim são
duríssimas. Só vence quem

consegue fazer o máximo
possível com o mínimo

possível.

"O mundo exige produtos

e serviços mais complexos

do que antes", diz Lúcio

Antônio Nubile, gerente de
TI da Cummins; no Brasil,

a Cummins fabrica 70

mil motores por ano e os
distribui para fábricas de

automóveis em 22 países.

"Mas o mundo paga sempre

menos e menos. Isso tem
nos obrigado a empregar

metodologias de trabalho

cada vez mais complicadas."

O segredo, diz Lúcio, é

descobrir como ganhar

um pouquinho aqui, um
pouquinho ali. A empresa

só consegue descobrir isso

com a ajuda do pessoal

de TI, mas o pessoal de TI

não tem o preparo teórico
necessário. Por isso Wilson

e Lúcio desejam contratar

engenheiros de produção.

Árvores e estatística

Existem cinco sinais
clássicos de que uma

área ou uma empresa

precisa da ajuda de
engenheiros de produção:

(1) o executivo precisa tomar

decisões complexas, de
conseqüências graves; (2)

o executivo tem problemas

com os processos, e

pequenas decisões do dia-

a-dia são mal tomadas e,

no fim do ano, acumulam

prejuízo mensurável; (3) o

executivo precisa limitar

ou reduzir os riscos de

cada decisão tomada

por funcionário sob seu

comando; (4) quase ninguém

estuda o que a empresa

acumulou em bancos de

dados; (5) o executivo

enfrenta competidores

hábeis.

José Carlos Costa, o
responsável pela informática

da Suzano Papel e Celulose,

estudou engenharia de

produção na faculdade (veja
a entrevista na página 20).

Entrou na Suzano em 1998

para equipar a área florestal

com informática. Passou

nove anos estudando como

a Suzano cria 5 milhões de
mudas num "viveiro clonal"

de 4 mil metros quadrados,

como usa as mudas para

renovar os 150 mil hectares

de floresta plantada, como

mede o volume de celulose

(em metros cúbicos) da

floresta inteira medindo a

altura e o diâmetro só de

algumas árvores. "Aprendi

muito sobre tecnologia e
sobre estatística", diz Costa.

"Cada floresta dura sete

anos, e planejamos sempre
duas florestas, ou 14 anos.

Não podemos errar. Se a

gente não plantar agora
o que deveria plantar, vai

faltar madeira nas fábricas

sete anos depois, 14 anos

depois." E uma fábrica de

celulose não sai por menos
de US$1,3 bilhão.

Contudo, Costa

recomenda cuidado ao

colocar um engenheiro
de produção na área

de informática. Num

restaurante, Costa mal

se senta à mesa e passa

a estudar a disposição
das mesas, o número de

garçons, o fluxo, para
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concluir: "Tem gente a mais
aqui." O engenheiro de
produção, diz Costa, é doido
para racionalizar processos.

Ele trabalhou na logística
da Suzano, e assim que
bateu os olhos no centro
de distribuição, falou:
"Isso aqui está errado." O
caminhão vem de ré, pára
na doca, as empilhadeiras
colocam a carga na ponta
de uma esteira, a esteira
leva a carga direto para
dentro do caminhão pela
porta traseira do baú. Costa
imaginou o centro assim:
o caminhão pára de ré
na doca, abre as portas
laterais, as empilhadeiras
colocam a carga dentro
do caminhão pelas portas
laterais, e a Suzano

, economiza com as esteiras.
| Costa fez medições, contas

e simulações. A Suzano ia
economizar um dinheirão.

Dia do teste. "Uma chuva
desgraçada", diz Costa. O
caminhão dá ré, breca e
a água cai do teto do baú
no chão do centro, molha
a carga e deixa o chão
escorregadio. Costa pede
ao motorista para frear o
caminhão devagar, e recebe
um olhar do tipo "esse
negócio pesa 12 toneladas
vazio". Os operadores de
empilhadeiras reduzem

a velocidade, porque
empilhadeira breca mal em
chão escorregadio. Costa
pede aos operadores para
andar mais depressa, e
recebe um olhar do tipo
"vem aqui pilotar esse
negócio você mesmo".
"Nada daquilo funcionou",
diz Costa, "ou melhor: só
funcionava sem chuva."

Como o engenheiro de
produção tem as técnicas
para melhorar processos,
ele tende a ser, diz Costa, "o
senhor da razão... para não
dizer prepotente". Então, na
área de TI, o engenheiro de
produção precisa do apoio
e da vigilância de quem
conhece TI — e precisa de
números, inclusive o número
de dias de chuva num ano.

Acerto por amostragem

Na Gol, Wilson vai atrás
dos números. Há dois anos,
ele passou a aplicar as idéias
e recomendações do Cobit
e da ITIL ao departamento
de informática. Já gerencia
melhor as mudanças, mas,
como ele mesmo diz, falta
bastante coisa. "É uma
experiência difícil." As
pessoas precisam de tempo

para se acostumar com
idéias e recomendações
novas. "Dois anos é pouco
tempo."

Este ano, Wilson planeja
automatizar todos os
controles do departamento
de informática. Todos
mesmo. "Uma máquina",
diz Wilson, "é um todo
formado de partes. E uma
empresa é um todo formado
de processos." Para mexer
na máquina, o engenheiro
precisa de um desenho.
Para mexer na empresa,
o engenheiro de produção
precisa de números, de
amostras, a respeito dos
processos. "O trabalho do
engenheiro de produção tem
como base a estatística",
diz Wilson. "Quanto maior o
número de amostras, maior
o índice de acerto."

O departamento de
informática é estranho
para muitos CIOs. Gustavo
Dias, diretor de TI da
Universidade do Sul de
Santa Catarina (Unisul), não
tem os números a respeito
da Unisul. Lúcio não tem
os números a respeito da
Cummins. Mas os dois
também puseram iniciativas
de Cobit e de ITIL e de
PMI na agenda de 2008.
"Na Cummins", diz Lúcio,
"queremos montar uma

base de dados histórica,
para servir de base para
as melhorias futuras." Se
Lúcio precisa saber quanto
tempo leva para produzir um
código ou para implementar
uma melhoria, ele compra
relatórios de mercado para
olhar números médios. "Mas
o que eu preciso saber é:
quanto tempo nós levamos
para conseguir um código
novo ou implementar uma
melhoria?"

Outras 170 grandes
empresas no Brasil planejam
fazer a mesma coisa em
2008. Tanto é que elas
mandaram 750 pessoas
discutir ITIL no último fórum
do itSMF Brasil, ocorrido em
outubro de 2007.

A linguagem da
empresa

Algumas empresas
realmente colocaram
engenheiros de produção
dentro do departamento de
informática. Uma delas é a
Eleva Alimentos. A outra é a
Cosan.

Por iniciativa do
departamento de informática,
os diretores da Eleva
transferiram um engenheiro



de produção para dentro
do departamento. Ele é
subordinado do gerente
de informática e seu cargo

é analista de negócios. A
Eleva produz leites, queijos,
manteigas, iogurtes, frangos,
porcos, lingüiças, salsichas.

O engenheiro de produção
ajudou o pessoal de
informática a embutir, dentro
do ERP, a metodologia

necessária para que a Eleva
planeje toda a produção sem
erros. No caso dos frangos,
agora a Eleva usa o ERP
para coordenar o trabalho
de 1.839 criadores; eles
fornecem aves em número
suficiente e na hora certa
para que a Eleva consiga
abater 323 frangos por
minuto e consiga exportar a
produção para cem países.

A Cosan fez um pouco
mais. Transferiu vários
engenheiros de produção
para dentro da informática,
para debaixo das ordens
do CIO, Eduardo Tararam.
Com a ajuda desses
engenheiros, Eduardo e o
pessoal de informática estão
reformando a computação
— para melhorar a colheita
de 29 milhões de toneladas
de cana e a produção de
2,4 milhões de toneladas de
açúcar e de 1 bilhão de litros
de álcool. "Os engenheiros
de produção falam a
linguagem da empresa e a
linguagem das fábricas", diz
Eduardo. "Eles facilitaram
muito nossa interface com
as áreas usuárias."

Assim que a Eleva
e a Cosan tiverem
mais dados sobre o
próprio departamento
de informática (como a
Gol, as duas empresas
também coletam dados),
usarão os conhecimentos
dos engenheiros de
produção para reorganizar
o próprio departamento de
informática.

O número do estagiário

Numa boa faculdade, o
estudante de engenharia
de produção passa cinco
anos estudando matemática
(cálculo diferencial e
integral, álgebra linear,
geometria, cálculo numérico,
estatística, teoria dos jogos)
e estudando jeitos de aplicar
matemática a problemas
reais e complicados para
qualquer empresa (a gestão
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de fábricas, de sistemas
de informática, de recursos
financeiros, da contabilidade,
de organogramas, de
pessoal, de logística, de
processos).

O engenheiro de
produção raciocina nos
mesmos termos do cientista
moderno: o ser humano só
consegue compreender um
fenômeno quando consegue
traduzi-lo em fórmulas
matemáticas; a partir desse
ponto, consegue administrá-
lo bem. Por exemplo, pode
usar computadores para
montar simulações, testar
cenários.

"O modelo matemático
de uma fábrica de carros
inclui umas 100 mil variáveis
simultâneas", diz o professor
Alexandre Augusto Massote,
professor de engenharia
de produção na FEI (SP).
Usando um modelo assim,
engenheiros de produção na
Ford reformaram o processo
de projeto e de testes de
protótipos, e economizaram
US$ 250 milhões por ano.
Lúcio, da Cummins, traduz
o trabalho do engenheiro de
produção assim: ele estuda
quem faz o que, onde,
quando, como, com que
ferramentas. "É igualzinho na
área de TI."

Mundo afora, engenheiros
de produção têm provado
coisas extraordinárias a
respeito da informática. Dois
exemplos: se a área de TI
negocia contratos flexíveis

com os fornecedores,
contratos fáceis de
renegociar, a empresa fica
mais capaz de realizar
investimentos arriscados,
mas promissores (Erica
Plambeck e Terry Taylor,
americanos)', e a equipe de
informática aprende mais
quando cada funcionário
realiza várias funções
distintas, mas similares,
de forma que possa usar
tudo o que aprende numa
função nas outras funções

(Elke Wiersna, holandesa;
veja também a entrevista na
página 20).

"Um engenheiro de
produção", diz Wilson, da
Gol, "é viciado na arte de
decompor um problema
complicado em pequenos
pedaços, o que é vantajoso
em qualquer departamento
da empresa." Por enquanto,
Wilson acha os engenheiros
de produção mais caros do
que os analistas de sistemas

comuns. Mas o salário médio
deles vem caindo e vai cair
mais.

Em 1957, só havia um
curso de engenharia de
produção no Brasil, o da
USP. Em 2003, havia 30
cursos. Este ano, há 230.
Nos últimos cinco anos, o
número de cursos aumentou
666%, e todos eles
obrigam o aluno a estudar
informática. A primeira turma
dos cursos mais recentes se
forma este ano.
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