
Numa simplificação bastante exagerada 
podemos analisar o processo de pro
dução dos serviços de design como 

uma linha de produção onde as várias ativida
des se sucedem apoiadas por equipamentos e 
recursos de informática, resultando no produ
to final que é entregue aos clientes. Dentro des
te princípio, muitas das teorias desenvolvidas 
para a indústria podem, com uma certa licença 
poética, ser aplicadas ao estúdio de design. 

Quem dirige uma agência de design precisa 
estar consciente de que sua empresa não vive no 
olimpo empresarial, mas está sujeita às regras 
gerais da administração e da gestão de negócios 
empresariais com fins lucrativos. Foi a partir 
deste raciocínio que passei a buscar nos livros de 
administração da produção algumas boas lições 
que poderiam ser aplicadas à agência que dirigia. 

A teoria das restrições foi uma das que 
encontrei e ensina que n u m processo de pro
dução o resultado final é restringido pela ativi
dade mais demorada, difícil ou complicada de 
ser executada. Esta atividade acaba no final, se 
transformando no gargalo da operação e, por
tanto, acaba limitando a performance de todo o 
conjunto de atividades e influenciando os resul
tados que a empresa obtém no final do processo. 

Portanto, devemos analisar nosso proces
so de produção para identificar o gargalo mais 
estreito. Precisamos analisar no detalhe as at i 
vidades que realizamos na empresa para de
terminar aquela que demanda mais tempo e 
exige a aplicação de mais recursos, pois só co
nhecendo bem estas atividades podemos agir 

sobre elas, corr igindo suas falhas e melhoran
do dessa forma o fluxo operacional. M e l h o 
rias não são casuais, mas s im o resultado do 
esforço consciente dos gestores em conhecer 
melhor o funcionamento daquilo que gerem 
e da aplicação de conceitos consagrados pela 
prática e pela teoria de gestão. 

Um dos conceitos que considero impor
tante neste tema nos diz que "você só melho
ra aquilo que você controla, e você só controla 
aquilo que você mede" Aprendi isso com o 
Osmar Barbosa, da Metrics, a empresa que de
senvolveu um dos melhores softwares de gestão 
de indústria gráfica que existem no mundo. Ele 
sabe do que está falando. Assim, devemos iden
tificar, controlar e medir as várias atividades que 
são desenvolvidas na agência para identificar e 
eliminar os gargalos e fluxos atrapalhados. 

Dito desta maneira parece bem simples, 
certo? Mas é só porque é simples mesmo. Difícil 
é fazer, é agir com determinação na busca e eli
minação deste gargalo, pois muitas vezes ele está 
escondido e é difícil de ser encontrado. Algumas 
vezes, pessoas escondem tão bem sua ineficiên
cia no desempenho das funções que estão sob 
sua responsabilidade que acabamos não vendo 
que é alí, naquela pessoa e naquela função, que 
se encontra o gargalo que limita o andamento 
do trabalho de todos. Existem também os casos 
onde o gargalo está dividido em conexões mal re
solvidas, difíceis de serem identificadas. 

Muitas vezes não nos importamos em tra
balhar aos sábados e até aos domingos, em varar 
noites insones, trabalhando feito alucinados para 

entregar os serviços por acharmos que isso é na
tural no negócio e impossível de ser mudado. É 
verdade que existem jobs que tem que ser exe
cutados e entregues a qualquer custo e isso real
mente faz parte do negócio, mas não pode virar 
rotina nem ser considerado um destino imutável. 

A doutrina filosófica japonesa Kai Zen, que 
foi adaptada à administração da produção, pode 
ser, numa adaptação livre, definida como: "pro
gredir, eliminando coisas supérfluas e ruins" O 
conceito básico do Kai Zen nos diz que é melhor 
progredir continuamente, avançando pequenos 
passos, do que dar grandes saltos que não tem 
continuidade. Estudar os fluxos de produção e 
melhorá-los continuamente é uma tarefa que os 
gestores precisam cumprir, não importa o tipo de 
negócio em que estejam envolvidos. Dirigir uma 
empresa de design não é uma tarefa fácil e todos 
os que estão neste negócio devem concordar 
comigo, mas podemos tornar mais fácil nosso 
trabalho se nos concentrarmos em fazer o que 
realmente tem que ser feito, sem perder tempo 
e energia com os gargalos que prejudicam a flu
ência das operações fundamentais para a entrega 
dos serviços. A teoria das restrições nos ajuda 
a eliminar estes gargalos, sendo uma boa ferra
menta para quem deseja deixar de entrar noite 
adentro ou trabalhar nos finais de semana. 
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Text Box
Fonte: Publish, São Paulo, ano 21, n. 114, p. 52, 2011.




