


Nos últimos meses, temos
retratado em nossas re-
portagens assuntos como
criatividade, inovação, li-

derança, superação, estratégia e pla-
nejamento que são determinantes pa-
ra o avanço dos profissionais e para
a estrutura das empresas, sejam elas
de pequeno, médio ou grande porte.
Finalmente, chegou a hora de falar-
mos sobre um tema que dá a tônica e

define com clareza estes e outros as-
pectos que envolvem uma estrutura
organizacional: a eficiência. É através
dela que mensuramos se um negócio
avançou ou ficou parado no tempo, se
a carreira de um profissional ficou es-
tagnada ou está em ascensão, e mais,
se a cadeia como um todo tem condi-
ções de conquistar o sucesso.

A tão sonhada eficiência empresa-
rial objetivada por empresários e exe- ))



cutivos, no entanto, somente pode ser
alcançada através da constante busca
pela melhoria, tanto no aspecto téc-
nico, quanto em relação à valorização
de pessoas, tudo isso, é claro, baseado
em conceitos de sustentabilidade, de-
manda formada a partir da preocupa-
ção com o meio ambiente, muito valo-
rizada pelo público em geral hoje em
dia. Foi com este conceito que a fá-
brica de papéis da unidade de Monte
Alegre da Klabin, em Telêmaco Borba,
no Paraná, reconhecida internacio-
nalmente pela preocupação ecológi-
ca, se tornou modelo em sistemas de
melhoria contínua.

A consolidação de tal cultura atingiu
seu apogeu no final do ano passado,
quando a empresa recebeu do Japan
Institute of Plant Maintenance (JIPM),
órgão público ligado ao Ministério
da Economia, Comércio e Indústria
do Japão, o Prêmio Total Productive
Management (TPM) - a companhia

foi a primeira empresa brasileira do
setor de papel e celulose a alcançar o
mais alto degrau da premiação.

A certificação reconhece compa-
nhias que têm em sua cultura a busca
pela excelência através de diversos in-
dicadores como produtividade, redu-
ção de perdas em processos, melho-
rias nas condições de segurança e in-
dicadores ambientais, diminuição das
falhas em equipamentos, estabilidade
da qualidade do produto e, por fim, o
reconhecimento dos colaboradores.

Investimento
milionário

A última novidade da companhia foi
a inauguração da mais moderna má-
quina de papelcartão para embala-
gens do mundo. Segundo o coordena-
dor de Melhoria Contínua da Unidade
Monte Alegre, Edson Shizuno, a ferra-
menta veio atender à demanda nacio-
nal e internacional por cartões de alta

qualidade e performance.
O executivo explica que, desde 1996,

uma máquina deste porte não era ins-
talada no mundo para a produção de
papelcartão de fibras virgens. Com
investimentos de R$ 2,2 bilhões, o
Projeto MA-1100, que tem seu ponto
central na nova máquina, eleva a ca-
pacidade da Unidade Monte Alegre de
700 mil toneladas de papéis por ano
para 1,1 milhão de toneladas e amplia
a capacidade total da empresa de 1,6
milhão para dois milhões de toneladas
anuais de papéis para embalagens.

O projeto coloca a unidade entre
as dez maiores fábricas integradas de
papel e celulose do mundo. O inves-
timento atende também à Política de
Sustentabilidade da Klabin, segundo
a qual a empresa deve buscar a quali-
dade competitiva, visando à melhoria
sustentada dos seus resultados, aper-
feiçoando continuamente processos,
produtos e serviços. "Estamos seguin-
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do uma tradição da empresa de sem-
pre investir em inovação. Tudo isso re-
fletiu diretamente na maior satisfação
dos clientes", comemora Shizuno.

Vem de longe
Os preceitos de eficiência da Klabin

não vêm de hoje. Desde 2002, quan-
do a empresa implantou o Programa
Klabin Superar, cujo slogan era
"Valorizando Pessoas, Melhorando
Processos", foram formados mais de
400 times de melhorias, compostos
por trabalhadores e gestores de pra-
ticamente todas as áreas da fábrica.
Somente de 2004 a 2008, o processo de
redução de perdas na produção che-
gou a R$ 190 milhões.

O projeto utiliza a metodologia
Manufatura de Classe Mundial ou

World Class Management (WCM), em
inglês, onde são usados roteiros e fer-
ramentas específicas para cada tipo de
projeto de melhoria, considerando-se
os processos industriais e administra-
tivos. Shizuno explica que a metodo-
logia trabalha com 12 pilares e os de-
mais sistemas acabam fazendo parte
deste programa.

Além disso, a unidade, que é reco-
nhecida internacionalmente como
fábrica ecológica, conquistou nos
últimos tempos os selos ISO 9001
(qualidade), ISO 14001 (meio am-
biente), OHSAS 18001 (segurança e
saúde ocupacional) e o ISO 22000
(sistema de gestão para segurança
de alimentos). A organização já re-
cebeu também premiações como
o Prêmio ECO, na categoria Gestão

Empresarial para Sustentabilidade, e
o Prêmio Benchmarking Ambiental
Brasileiro.

O executivo informa que tal po-
lítica de qualidade competitiva e
aperfeiçoamento de processos, além
de conciliar os itens citados até agora,
valoriza a promoção do crescimento
pessoal e profissional de seus colabo-
radores, com a conseqüente preocu-
pação com as condições de trabalho,
saúde e segurança. "Esta visão se tor-
nou bastante clara em toda a organi-
zação. A partir disso, foram estabele-
cidas metas e objetivos e, pela primei-
ra vez, montamos equipes de trabalho
multifuncionais para a eliminação de
perdas. Consideramos esta participa-
ção dos colaboradores o ponto crucial
do projeto", enfatiza.
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Capacidade inventiva
Além de projetos e processos que

contemplem o campo da metodologia
de melhoria contínua, o caminho da
evolução tecnológica e da adequação
a novos mercados deve ser imprescin-
dível para as empresas que desejam
alcançar uma eficácia que as permi-
ta figurar entre as melhores. Foi exa-
tamente por esse caminho que enve-
redou a Perkons, empresa paranaen-
se especializada em tecnologia para
segurança e gestão de trânsito. Seus
fundadores, os irmãos e engenheiros
Walter, Donald e Samuel Schause, de-
senvolveram a primeira lombada ele-
trônica, em 1992, uma tecnologia que
inovou a forma de fiscalizar infrações
de trânsito no País, de monitorar o ex-
cesso de velocidade, o tráfego de veí-
culos e, principalmente, de garantir a
segurança no trânsito.

Na época, não existia, no mundo,
qualquer equipamento similar pa-
ra controle de velocidade e tão pou-
co legislação de trânsito que regula-

mentasse o registro de infração por
um equipamento eletrônico. Segundo
o diretor comercial e de marketing da
Perkons, Walter Alberto Schause, o
maior benefício da invenção, todavia,
é a sua eficácia na redução de aciden-
tes e mortes no trânsito. Um estudo
do Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais (Ibmec-Rio) mostra que cada
lombada eletrônica instalada em ro-
dovias federais evita cerca de quatro
mortes e 34 acidentes diários.

Atualmente, a empresa, que faturou
R$ 93 milhões em 2008, realiza cerca
de três bilhões de medições de veícu-
los ao ano. Mas para chegar a tal pa-
tamar, ela teve de se adaptar ao surgi-
mento de tecnologias mais avançadas,
a momentos de instabilidade gerados
pelos sucessivos planos econômicos
e às dificuldades causadas pela aber-
tura da economia brasileira às expor-
tações. Em todos os momentos, o que
prevaleceu foi a capacidade inventiva
e a imaginação dos três sócios. Aliás, a
história da empresa começou 22 anos
antes da lombada eletrônica e teve de
ser reinventada por diversas vezes.

A receita do sucesso foi saber usar
os conhecimentos da engenharia pa-
ra transformar as dificuldades do dia-
a-dia em oportunidade de negócios.
Foi assim que, da necessidade de es-
tender o prazo de validade do café,
surgiu a máquina de embalagem a
vácuo; da necessidade de reduzir gas-
tos com a importação de componen-
tes para centrais telefônicas, nasceu o
Conversor de Sinalização para Satélite;
da necessidade de escrever um tex-
to inteiro antes de enviá-lo, surgiu o
escriba, equipamento de telex; e, por
fim, de um acidente de trânsito, nas-
ceu a lombada eletrônica.

De acordo com Schause, se adap-
tar às diversas mudanças de mercado
foi o fator que garantiu a eficiência e a



competitividade da empresa, mesmo
em momentos de adversidades, jun-
to, é claro, do investimento em desen-
volvimento de tecnologias para incre-
mentar e ampliar a oferta de produtos
e serviços. "Precisamos estar em cons-
tante atualização e antenados às ten-
dências do mercado, caso contrário,
não sobrevivemos. As tecnologias estão
cada vez mais voláteis e os mercados
dinâmicos, por isso, precisamos estar
abertos a mudanças e a inovações, ser
criativos e atentos às oportunidades de
novos negócios", considera.

Sucesso internacional
Para garantir o aprimoramento de

todas as tecnologias necessárias pa-
ra manter a competitividade e gerar
um longo ciclo de vida tecnológico,
são investidos, por ano, cerca de R$

4,6 milhões. Os recursos são utilizados
em pesquisa e desenvolvimento para
melhoria da compatibilidade eletro-
magnética, no tratamento digital de
imagens e superfícies metálicas e na
programação do sistema operacional
de tempo real e optoeletrônica, ou se-
ja, dispositivos eletrônicos que intera-
gem com a luz.

O resultado de todo o esforço não
se traduz somente através do suces-
so da empresa no Brasil. Há um ano
e meio, a Perkons desenvolve em
Callao, Região Metropolitana de Lima,
no Peru, um projeto integrado de ges-
tão de segurança no trânsito por meio
do Consórcio Trânsito Cidadão, que é
o responsável por todo planejamento,
execução e gestão do sistema de trân-
sito da cidade.

O modelo integra o uso de uma sé- ))



rie de equipamentos de controle e mo-
nitoramento de trânsito a um sistema
de semáforos programados de acordo
com a intensidade do fluxo de veículos.
Quem diria que, com um investimento
de R$ 100 mil, que foi o valor desem-
bolsado para a execução do protótipo e
testes da lombada eletrônica, a empre-
sa chegaria tão longe. Como podemos
verificar, a eficiência não vem somente
através do dinheiro aplicado em deter-
minado negócio e sim da competência
de quem o administra.

De carne e osso
A Perkons tem um grande trabalho

na esfera tecnológica, mas não foi so-
mente este quesito que a colocou no
patamar da eficiência empresarial. O
lado humano também é valorizado
pela companhia, que tem uma polí-
tica de valorização e retenção de ta-
lentos como programas de incentivo
à educação, com bolsas para MBAs,
doutorado, mestrado, graduação e
pós-graduação, além de aulas de in-
glês e espanhol in company. "Algumas
tecnologias das quais dispomos ho-
je e o aprimoramento de nossos pro-
dutos vêm de projetos desenvolvidos
por nossos engenheiros nestes cursos.
Aqui eles têm a oportunidade de tes-
tar suas invenções na prática", orgu-
lha-se Schause.

Para ele, o aspecto técnico é resul-
tado do que o ser humano é capaz de
fazer. Quanto mais a empresa investe
na retenção de talentos e motivação
de seus colaboradores, melhor será o
resultado técnico. À medida em que
a empresa consegue uma equipe co-
esa, não só na área técnica, mas tam-
bém na financeira, administrativa, co-
mercial, marketing, entre outras, mais
próxima da eficiência total ela chega.
"É a integração e coesão entre todas as
áreas que faz de uma empresa exem-
plo de eficiência. Não adianta a gente
ter tecnologia de ponta, se o comer-
cial não a vender bem, ou se o setor de
operações não cuidar da manutenção

do sistema. Todas as áreas têm de ter
uma visão comum e compartilhada
do nosso negócio. E constantemen-
te estamos em busca disso", garante o
sócio da Perkons.

O aspecto humano comentado por
Schause, que também foi citado por
Shizuno, da Klabin, é questão sine qua
non para que a eficiência se dê de uma
forma efetiva. Competências compor-
tamentais, mais do que importantes,
são obrigatórias para os profissionais
atuais. Historicamente, as necessida-
des profissionais se mantiveram imu-
táveis por séculos, principalmente
porque os processos de comunicação
evoluíam muito devagar, assim como
a tecnologia. Com isso, características
voltadas à estabilidade, resignação,
rotina, pouca ou nenhuma necessi-
dade de mudança, aliadas à submis-
são eram valorizadas de uma forma
inconsciente, até porque não haviam
meios de mensurá-las.

Com o desenvolvimento dos meios
de comunicação e da tecnologia vie-
ram a necessidade de mudanças e to-
mada de decisões mais rápidas e, des-
ta forma, as peculiaridades comporta-
mentais com foco em objetivos, dire-
ção e negociação, além da capacidade
de adaptação e de correr riscos têm si-
do cada vez mais valorizadas. É o que

explica o vice-presidente da Thomas
International Brasil, empresa especia-
lizada em prover sistemas de avalia-
ção para processos de recrutamento,
seleção, treinamento, gerenciamen-
to de vendas e desenvolvimento de
pessoas, Edson Rodriguez.

Para ele, a "eficiência máxima" no
aspecto humano, apesar de ser uma
fronteira ou um objetivo difícil de ser
vislumbrado, já que, como em qual-
quer atividade, não sabemos onde po-
demos chegar, devemos ter em men-
te que podemos fazer melhor do fi-
zemos antes e é nisso que devemos
nos apegar. "Essa melhoria constan-
te é que leva à quebra de recordes, de
paradigmas e a resultados expressi-
vos. Quanto mais as organizações en-
tenderem e praticarem essa máxima,
mais competitivas e saudáveis elas se-
rão", acredita.

Luz no fim do túnel
Apesar do comportamento huma-

no não ser uma ciência exata, a obten-
ção de resultados excelentes por meio
da simples adequação das pessoas às
funções está muito longe de ser uma
utopia. Há tecnologias hoje em dia
que permitem com que os indivíduos
exerçam as funções que mais tiverem
a ver com suas aptidões comporta-
mentais. "Isso já não é mais um tabu",
observa Rodriguez.

Para ele, características comporta-
mentais podem ser trabalhadas, trei-
nadas e desenvolvidas, desde que o
interessado tenha muito claro qual o
objetivo que deseja atingir. Trocando
em miúdos, isso significa que um in-
divíduo pode desenvolver qualida-
des desejadas em muitas funções do
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Capa S Gestão

Consultoria personalizada
Para a Moityca Eficiência Empresarial, são três
os pilares que uma empresa deve utilizar para
garantir o máximo de eficiência:

mercado de trabalho como co-
municação, objetivo e flexibi-
lidade se estiverem adequa-
damente motivado e dire-
cionado para tal.

Rodriguez afirma que
existem tecnologias e pro-
gramas de treinamento vol-
tados a identificar o perfil
de características comporta-
mentais do profissional, com-
parando-o com um determi-
nado cargo e apontando os pon-
tos de divergência. Além disso, elas
direcionam ações para a correção e
aprimoramento desses pontos fracos,
de forma a aumentar significativamen-
te a adequação de determinada pessoa
ao cargo que deseja. Essa adequação se
traduz em maior e melhor desempe-
nho. O que as empresas precisam fazer
é buscar essas tecnologias e aplicá-las.

Para completar, ele dispara que o
termo eficiência total deve ser usa-
do com cautela. "É preferível usar o
máximo de eficiência que podemos
alcançar com o máximo de recursos
que podemos utilizar". Desta forma,
é possível atingir o máximo tanto na
área técnica quanto na humana. "Se o
indivíduo exerce uma função que tem
tudo a ver com suas características, ele
vai gostar do que faz e, conseqüente-
mente, buscar todo o conhecimento
técnico para exercer essa atividade ca-
da vez melhor, gerando a eficiência",
analisa o executivo.

O ponto de vista de Rodriguez tam-
bém é partilhado pelo especialista em
avaliação profissional, coaching e só-
cio da Moytica Eficiência Empresarial,
Renzo Oswald. Ele explica que, a prin-
cípio, é importante que este colabora-

dor tenha sido bem selecionado com
critérios objetivos. Entretanto, mes-
mo a partir de uma boa seleção, não
se pode obter 100% de eficácia. "Uma
eficácia de 100% hoje pode chegar a
80% amanhã", analisa.

Alinhamento
Dito até aqui que a busca pela

eficiência somente será alcançada
se o lado técnico/empresarial estiver
alinhado à expertise humana, é pre-
ciso saber como garantir um proces-
so eficaz na "captura" destes eficien-
tes talentos. Mas será que é realmente
possível manter um nível de excelên-
cia nas esferas humanas e técnica ou
uma destas partes será inevitavelmen-
te prejudicada? Segundo Oswald, o
primeiro passo que o empresário deve
seguir para alcançar o máximo degrau
é selecionar as pessoas certas nas fun-
ções-chave de sua organização.

O problema, segundo ele, é que to-
das as organizações, após terem defi-
nido claramente as competências, são

incapazes de medi-las com suficiente
precisão. Na obrigação de avaliar atitu-
des, foi criado todo um arsenal de mé-
todos paliativos que pretende medir
estas competências como Assessment
Centers, Dinâmicas de Grupo, Focus
Groups, Entrevista por Competência,
Jogos de Empresas, Questionários
dos Tipos Psicológicos, Entrevista de
Incidentes Críticos, Observação Direta
do Trabalho, Avaliação 360°, Repertory
Grid, entre outros.

Para o especialista, esta é a fase
que determinará que uma empresa
é capaz de alcançar o maior nível de
eficiência. "Tecnologia pode ser facil-
mente copiada ou comprada. Os pro-
cessos também podem ser copiados,
aprimorados e não constituem uma
vantagem competitiva duradoura pa-
ra uma organização. O único diferen-
cial que as empresas possuem são
seus colaboradores", finaliza.
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