


Como a produção acompanha
o rápido crescimento da Positivo?

Esse é um grande desafio.
O crescimento da Positivo tem sido muito
superior às nossas estimativas. Em 2005, a
empresa vendeu 379 mil computadores; em
2006, mais de 834 mil e, em 2007, alcançou
1,39 milhão. Isso exige uma revisão contínua
dos processos, bem como a contratação e o
treinamento de novos funcionários.

Qual foi a principal mudança nos
processos?
Atualmente estamos em fase de revisão
dos processos, para avaliar a introdução da
automação principalmente na área de testes.
Quando se chega a um volume de produção
de quase 1,4 milhão de computadores por
ano, é preciso ter um pouco de automação
para garantir a qualidade dos produtos.
Estamos analisando que áreas serão
automatizadas - não para reduzir a mão-
de-obra, mas para manter a qualidade.

Mas a fábrica já tem processos
automatizados?
A montagem de placas-mãe, que
começou em novembro, tem uma parte
automatizada. A outra parte é de inserção
manual e é realizada por mulheres.

Por que mulheres?
Hoje estamos com 1700 funcionários só
na fábrica. Desse total, 35% são mulheres.
Trouxemos mais mulheres para trabalhar
na fábrica, por causa do aumento da
complexidade dos produtos. A montagem
de um notebook, por exemplo, é mais
complexa do que a de um desktop, em
razão da miniaturização dos componentes.
E as mulheres têm mais paciência e habilidade
para tarefas delicadas - além de terem
dedos menores do que os dos homens.

Como é o treinamento dos novos
funcionários?
Temos uma área interna de treinamento,
onde o funcionário contratado passa
de duas a quatro semanas, em média,
até aprender a executar determinada
operação. Ele só vai para a linha de
produção quando atinge um nível em
que já não comete falhas graves e
em que sua produtividade alcança de
50% a 60% da meta. Daí em diante,
é uma questão de prática.

A Positivo hoje monta tudo o que usa?
Não, ainda continuamos trabalhando
com parceiros. Antes, trazíamos as peças
e mandávamos tudo para os parceiros
fazerem a montagem das placas-màe. Agora
estamos montando uma parte dessas placas
- tanto para desktops como para notebooks
- na fábrica em Curitiba. Para isso, a
Positivo investiu 4,6 milhões de reais na
compra de uma linha de produção, que hoje
monta cerca de 40 mi! placas por mês. Esse
é um dos projetos na linha da verticalizaçào
da produção de componentes, que tem
como principal objetivo a redução de custos.

A fabricação de monitores LCD, em Ilhéus,
também faz parte dessa estratégia?
Sim. Essa nova fábrica, que entrou em
operação em abril, vai suprir parte das
necessidades da Positivo na área de
monitores LCD. Estamos começando com
um modelo só, de 14 polegadas para
desktops. Os outros modelos continuarão
sendo comprados de fornecedores locais. A
capacidade de produção inicial da fábrica em
Ilhéus, que montamos do zero num prédio
próprio, é de 20 mil monitores por mês. Mas
a meta é, em pouco tempo, chegar a 40 mil.

E a fábrica em Manaus?
Nesse caso, a estratégia é produzir
desktops e notebooks para suprir a
demanda das Regiões Norte, Nordeste

as duas novas fábricas, a automação
de processos produtivos (montagem e
testes), a verticalização da produção de
componentes e, também, a implantação de
um sistema de gestão da empresa voltado
para compras e planejamento de materiais.

A Positivo não tem um sistema de gestão?
Nào temos um sistema integrado. Há uma
colcha de retalhos. As informações estão
num sistema desenvolvido internamente
e em planilhas. Obter uma informação
é trabalhoso e não tão rápido quanto
gostaríamos. E, quando a empresa cresce,
precisa de informações para controlar e
gerenciar bem os seus recursos. Por isso,
vamos implantar um sistema de gestão
integrado inclusive com outras áreas da
empresa - como finanças, por exemplo.

Como a Positivo trata a questão do
estoque de peças?
O estoque é um problema não só por causa
do custo e do espaço que ocupa, mas, na
nossa área, também da obsolescência. Ter
um estoque de HDs de 40 GB é um mico,
porque ninguém mais usa essa capacidade.
A estratégia da Positivo é reduzir o estoque,
fazendo com que as peças cheguem na fábrica
imediatamente antes de serem usadas.
Para isso, utilizamos o sistema de just in
time com alguns fornecedores nacionais.

e Centro-Oeste do país. Hoje essa demanda
é baixa, mas há um grande potencial para
crescimento e queremos estar preparados
para isso. A fábrica deve entrar em
operação até o finai do primeiro semestre,
com uma capacidade de produção de 15
mil computadores por mês.

Quanto a Positivo investe por ano?
Em 2007, o investimento total da
empresa, incluindo a montagem da linha
de produção de placas e os projetos de
verticalização, atingiu 29,5 milhões de
reais. Neste ano, o investimento previsto
é de 53,7 milhões de reais e inclui

E com os fornecedores de peças
importadas?
Estamos realizando experiências
avançadas, com alguns fornecedores,
envolvendo o uso de bounded warehouse,
ou armazém alfandegado. São armazéns
nomeados pela Receita Federal destinados
a guardar materiais importados. Em vez
de pagar os impostos sobre o volume
total importado (por exemplo, mil HDs),
a empresa só paga pela quantia que retira
do armazém - o resto fica lá. É como
um just in time para material importado.
No momento, estamos usando um
bounded warehouse em Curitiba. O
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