
Terceirização
internacional:
valores X economia
Para a maioria dos executivos, a

terceirização internacional trata-se,

sobretudo, da competição global e

da busca incansável de seus

clientes para comprar a mais alta

qualidade de mercadoria no menor

preço possível

H
á pouco tempo, eu parei em frente a um grupo de

gerentes e disse: "Se vocês não tiverem um

desempenho de logo da primeira vez, vocês

não têm o direito de terceirizar". Os gerentes ficaram

em silêncio, pareciam ter muitas dúvidas.Talvez eles não

conhecessem a terminologia (ver Elementos básicos da

qualidade embora muitos presentes fossem profissionais

qualificados.Talvez eles não tenham visto a conexão entre tal taxa

de qualidade robusta e a terceirização internacional.Talvez tenha

sido o desafio direto de seus direitos como gerentes para tomar

as decisões certas.Talvez eles não tivessem nada a dizer ou

estivessem pensando em alguma outra coisa totalmente diferente.

"No final, a decisão de terceirizar os trabalhos

internacionalmente deve ser baseada nos critérios de economia e

valor. Até nós, como gerentes, encararmos nossas obrigações

para assegurar que nós e nossos fornecedores estejamos

produzindo nos níveis de qualidade mais altos possíveis - no

mínimo - e na base de custo lean mais baixa possível - e
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somente nesta base - devemos tomar decisões de terceirização

doméstica ou internacional", acrescentei.

Para a maioria dos executivos, a terceirização internacional

trata-se, sobretudo, da competição global e da busca incansável de

seus clientes para comprar a mais alta qualidade de mercadoria

no menor preço possível - não importa onde ele seja fabricado.

Trata-se de servir o mercado e maximizar os lucros.

Muitos executivos aceitam esta situação como uma realidade

da globalização atual, um fenômeno que não pode ser ignorado ou

negado. Então "comprar a lealdade da América", a preços altos está

fora de questão. A necessidade de continuar na concorrência não

será desafiada e a decisão de entrar em mercados estrangeiros

para consumo local é o que o mundo da globalização deve ser.

Infelizmente, a terceirização internacional se tornou uma saída

fácil para muitas organizações, assim como reduzir o tamanho,

reduzir o pagamento e os despojamentos nas últimas duas

décadas. Embora muitos possam discordar com a frase "uma saída

fácil", é a descrição certa, apesar das proclamações de muitos

executivos que mantêm que "a redução do tamanho foi a decisão

mais dura já tomada".

Não acredite nisso. Diminuir o tamanho é uma decisão

fácil. Reduzir pagamentos dos outros é uma decisão fácil. Mas

estabelecer uma verdadeira organização de lean Seis Sigma é

uma decisão difícil e requer sustentação, consistência e

trabalho duro.

O básico de qualquer decisão de terceirização deve ser o

resultado de um equilíbrio entre desempenho, valores e

disposição pessoal para dedicar a uma organização a

desempenhar excelência. É uma questão de viver conforme o

ethos de um sistema de valor que mantém o legado dos

funcionários, comunidades, fornecedores, estoquistas e gerentes

em um acorde balanceado.

É fácil dizer que a terceirização é necessária para fornecer

uma segurança máxima de longo prazo para os funcionários e

organizações. Defensores desta visão afirmam enfaticamente que

a terceirização é a única maneira pela qual os custos podem ser

reduzidos a um ponto em que suas organizações possam manter

a competitividade.

Na verdade, essa noção não pode ser testada até a

empresa estar apta a comparar os benefícios de tais decisões

em relação à ingenuidade e produtividade favorável de um

lean, com desempenho operacional mínimo de Tudo

isso é impossível sem uma. dedicação forte e incansável para

um ethos de gerenciamento de controle logo da primeira

vez,- uma cultura que exige qualidade na primeira vez e em

todas as vezes.

É a comunidade da qualidade que tem a experiência e

responsabilidade para fornecer o conhecimento e segurança de

que o efeito desse ambiente de trabalho será definitivo em

custos competitivos. Até uma organização atingir,

consistentemente, um nível mínimo de qualidade de da

primeira vez e em todas as vezes, é a comunidade da qualidade

que deve estar ao lado do conceito de melhoria contínua e

adotar uma atitude de variação zero.

É, também, responsabilidade do profissional de qualidade

constantemente desafiar o valor/ retorno de todas as atividades

através da organização que não contribuem diretamente para um

lean e uma cultura A qualidade não se trata apenas de

produção, mas também de todo elemento que compõe a

organização.

Banas Qualidade • 13



QUALITY PROGRESS

Na maioria dos casos, o objetivo da terceirização tem uma

meta de 20% de redução de custo, com economias reais vindas da

mão-de-obra direta e de custos variáveis. Os custos de mão-de-

obra inabilitada (direta e indireta), altamente carregada no Vietnã,

Tailândia e algumas partes da índia podem ser menores do que

1.50 a 3 dólares por hora em contraste a uma média que varia

entre 23 e 25 dólares por hora nos Estados Unidos. Enquanto os

salários em algumas partes da China ainda estão entre 3 e 7

dólares por hora, eles estão crescendo rapidamente e ainda estão

direcionando novas decisões de fornecimento além das fronteiras

da China para outros países de menor custo, como o Vietnã.

Por outro lado, isto pode ser bom para nos lembrarmos de

que o Japão, e não um país com mão-de-obra barata, está pagando

aos trabalhadores de produção um bom salário completo - ou

seja, incluindo benefícios completos -de aproximadamente 20

dólares por hora, e, ainda assim, é um país com o principal

desequilíbrio de mercado com os Estados Unidos.

Dito isto, a concorrência não se trata apenas de salários, mas

também de custo total, projeto, qualidade e satisfação do cliente.

Podemos aprender muito com os esforços atuais da indústria

automotiva dos Estados Unidos. Hoje estamos pagando preços

competitivos e, em muitos casos, preços premium para

automóveis japoneses, tanto os importados como os feitos nos

Estados Unidos.

Enquanto os problemas de custo de Detroit são lendários, a

divisão do mercado não é ditada pelos custos de mão-de-obra. O

cliente está selecionando qualidade e a proposição de valor total

de muitos automóveis importados feitos lá nos Estados Unidos.

Então, novamente, do que se trata a terceirização? Trata-se

principalmente de custos conduzidos por uma falta de disciplina de

qualidade e indisposição para deixar de lado a burocracia da maneira

como temos feito negócios tradicionalmente nos Estados Unidos.

Sem julgamento, existem muitos processos, práticas e

procedimentos bem-planejados, ao longo de muitas grandes

organizações, que às vezes eu gostaria de saber onde as pessoas

encontram tempo para trabalhar. As novas iniciativas que surgem

constantemente são muito difíceis de implementar, porém o que dá

mais trabalho são os muitos resquícios de iniciativas do passado,

cada uma com seu mérito individual, dando continuação ao legado

das atividades de seus sponsors e de suas próprias atividades.

Ao mesmo tempo em que isso tudo é muito confuso, todo

processo e procedimento deve ser constantemente medido com

relação à qualidade, lean e implementação da estratégia de

negócios da organização. Organizações que não alcançaram um

mínimo de qualidade de e continuam rumo a um objetivo

de variação zero sempre se questionam:"Como a melhoria da

qualidade pode reduzir os custos da lucratividade?"

Infelizmente, a menos que você tenha experimentado

pessoalmente uma organização de qualidade de logo da

primeira vez, você não realmente não sabe o efeito dramático que

isso tem em uma organização.Voltando na época de Philip

Crosby e A Qualidade é Livre, nós, velhos homens, acreditamos

verdadeiramente que tais níveis de qualidade podem reduzir o

custo absoluto do produto de 20 para 30%.

Infelizmente, todos esses aspectos de melhoria da qualidade

nem sempre podem ser refletidos em custos padrão, mas a

redução de custos produz melhorias reais e imediatas de custos

nos resultados finais. Custos de inspeção podem chegar perto de

zero. Reclamações, garantia, retrabalho, recalls e uma linha inteira

de custos de prevenção e correção literalmente desaparecem.

Apenas o simples processo de eliminar aprovações de desvio

no processamento cria uma organização totalmente diferente,

muito mais eficiente e com custos eficazes. Isso cria uma ethos de

trabalho de qualidade que é imediatamente refletido no aumento

da produtividade. Por que algumas organizações não insistem em

um mínimo de da capacidade de qualidade é difícil de

entender, exceto pelo o fato de que muitos executivos e

profissionais de qualidade nunca experimentaram tal desempenho.

Você não pode ser champion de alguma coisa que você nunca viu

ou nunca fez. O gerenciamento por jargão fornece pouca

motivação real, e o que importa é o que se torna real.

Na maioria dos casos, o patrocínio de melhoria contínua cria

uma das mais altas barreiras para excelência do desempenho. Até

você alcançar as metas mínimas de excelência do desempenho,

ser melhor a cada ano não é uma boa coisa. Naquele ponto, o

objetivo deve ser o desempenho lean de e mudança de

cultura.

Os clientes freqüentemente chamam minhas visões de

irracionais."Você está pedindo demais", eles comentam. Outros

dizem "Sim, tudo isso soa bem, mas podemos fazer muito mais".

Eu concordo inteiramente. Parece que nós tentamos fazer tantas

coisas que esquecemos de fazer aquilo que nos sustentará -

executar o lean e, ao mesmo tempo, assegurar a qualidade de

logo da primeira vez.

A qualidade melhorada começa com o profundo

conhecimento de W. Edwards Deming2.Todo operador de

máquina, supervisor e gerente de primeira linha deve ter um

profundo conhecimento teórico e prático do processo e do

negócio. Quanto mais você sabe, mais profundo é o

comprometimento.

Um estudo aprofundado de como muitas concessionárias de

automóveis estrangeiras tratam seus clientes fornece um modelo

para, pelo menos, uma indústria. O treinamento e os trabalhos em

equipe resultantes e, consistentemente, o alto nível de

atendimento ao cliente que eu sempre experimentei no Singapore

Marriott, poderiam certamente fornecer um modelo excelente

para a indústria de hospitalidade.

Existe também uma longa lista de corporações norte-

americanas, começando com unidades de Johnson Controls,
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Corning e Harley-Davison, que podem fornecer modelos de

verdadeira excelência. O treinamento cruzado da Harley e as

variações do modelo back-to-back são exemplos robustos de

como o conhecimento profundo contribui para um excelente

desempenho da qualidade.

Também lembro de uma viagem de muito tempo atrás à

Yamaha Motors, onde linhas de snowmobiles eram misturadas

com cortadores de grama e tratores de jardim. Cada trabalhador

era tão bem treinado e o setup lean e just-in-time os disciplinava

tão bem que cada máquina saía da linha perfeitamente.

Apesar dos desafios, inúmeras organizações estão alcançando

as verdadeiras operações Lean Seis Sigma. É necessário eliminar

atividades que agregam pouco valor, identificar e acompanhar as

variáveis dos poucos críticos e, então, assegurar que as operações

estejam ocorrendo em um modo de processo sob controle.

Nestes níveis de produção da qualidade e controle de custo,

podemos facilmente competir com qualquer sistema de valor

razoável e balanceado incrustado na cultura coorporativa.

Eu estive em muitas fábricas internacionais e algumas parecem

operar com pouco ou nenhum pessoal. Para mim, é difícil

entender como uma fábrica na Carolina do Norte, com mais de

50 funcionários de apoio, pode terceirizar mais da metade de sua

produção e controlar a organização de espelho em um país de

baixo custo com menos de 10 funcionários de apoio, incluindo o

que eles chamam de seus líderes da equipe.

Certamente, algumas das diferenças podem ser resultado da

terceirização de somente o mais alto volume de produção. Mas

enquanto o número geral de funcionários é, na verdade, maior na

Ásia, as operações asiáticas estão sendo executadas com menos

pessoal de suporte.

No estrangeiro, a engenharia, o RH e as funções da qualidade

são apoiadas com uma fração de pessoas que eles teriam nos

Estados Unidos. Espera-se que os gerentes de Linha treinem seu

próprio pessoal e mantenham disciplinas rígidas de qualidade.

Solicitações para mais pessoas são recusadas rotineiramente,

tornando extremamente difícil para a "corporação mãe" insistir

que essas unidades participem em muitas das iniciativas ao longo da

corporação. Eles não possuem o tempo nem o pessoal para isso.

Estive recentemente em uma grande corporação americana

para participar de uma auditoria de eficácia do gerenciamento. O

aspecto mais revelador da auditoria foi obtido ao escutar como a

equipe inteira de gerentes equilibrava as mais de vinte iniciativas

para manter a corporação feliz e sem pressioná-los.

Não importa o mérito de programas individuais, não existe

nenhum jeito de os gerentes poderem abraçar com entusiasmo

nem metade dos programas e iniciativas da corporação e ainda
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assim esperar atender às metas de produção. Se todos os

indicadores principais de desempenhos forem totalizados,

conservativamente, no mínimo 50 foram assistidos e notados por

alguém da corporação. O mesmo número ou um ainda maior foi

solicitado pela corporação - e ignorado por todos.

Como parte de toda auditoria de eficácia do gerenciamento

brutalmente honesta, conduzo análise de trabalho de

gerenciamento formal e informal. O processo começa com a

identificação das cinco maiores prioridades organizacionais e

então, no próximo mês, acompanhando o envolvimento de cada

gerente em sua prioridade direta.

O resultado repetido é que a maioria dos gerentes e

executivos gasta menos de 10% de seu tempo trabalhando em

alguma das cinco principais prioridades. Poucos gastam algum

tempo fazendo treinamento on-the-job e menos ainda gastam

tempo procurando e eliminando as atividades que agregam pouco

valor aos seus funcionários. Seu trabalho percebido é auditar o

progresso e fornecer instruções.

Mas, para evitar o desperdício e focar no gerenciamento de

lean, 40 a 50% do seu tempo deve ser gasto nas atividades de

negócios que agregam maior valor. A filosofia lean também deve

ser aplicada para seu mix de produto. Em múltiplos estudos, os

últimos 50% de todos os produtos feitos geraram menos de 5%

da receita total e causaram de 20 a 30% dos custos não-materiais

variáveis. É por isso que podemos sempre encontrar uma maneira

de terceirizar alto volume de produtos, deixando para trás um

vasto conjunto de produção de baixo volume e alto custo.

Quando analisados cuidadosamente, esses produtos de baixo

volume também carregam consigo os desafios definitivos da

qualidade. Itens como dispositivos, impressoras e ferramentas não

são usados freqüentemente e os volumes de produção geralmente

previnem qualquer qualidade de setup razoável. Quando volumes

altos de produto são terceirizados e os volumes baixos são

deixados para trás, o custo dos baixos volumes sempre aumenta à

medida em que esses produtos absorvem despesas diretas e

indiretas que eram divididas com o alto volume de produtos.

Em muitos casos, esses custos de despesas são tão altos que

as terceirizações domésticas se tornam a alternativa preferida e o

negócio deixa de lado a manufatura e produção e se volta para o

projeto, fornecimento e vendas. Uma vez assisti um engenheiro e

o departamento de compras de uma grande organização de

produtos de consumo terceirizando em conjunto seu mais alto

volume de produtos. Perguntei ao pessoal:"quando vocês acham

que usarão máquinas estrangeiras para projetar e profissionais

estrangeiros de procuração para controlar o lado comercial do

negócio?" Em outras palavras, eu estava perguntando quando eles

achavam que seriam, também, terceirizados.

Para eles, era uma questão teórica. O único interesse deles

era cumprir e politicamente exceder o plano, otimizando, desta

forma, os seus próprios bônus e os de seus chefes. Eles haviam

acabado de reduzir seu próprio pessoal e estavam se sentindo

bastante seguros. Dadas as circunstâncias, este era, provavelmente,

um sentimento temporário.

A terceirização internacional carrega consigo uma longa lista

de riscos potências. Discutir os méritos de terceirização sem

antes estabelecer um nível doméstico de excelência operacional

parece violar nossa confiança no gerenciamento.

Afinal de contas, estamos aqui devido aos esforços daqueles que

vieram antes. Eles sustentaram e resistiram a tudo que veio antes e,

na maioria das vezes, deixaram para trás uma organização viável que

se tornou nosso gerenciamento de confiança individual e coletivo.

Para ser verdadeiro com aqueles que vieram antes de nós, é

nossa obrigação estabelecer nada menos que um padrão de

desempenho de qualidade lean, de logo da primeira vez.

Enfim, a terceirização deveria ser nosso último recurso. Nosso

primeiro objetivo deveria encontrar internamente a excelência. Q
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