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Formas  de  atuar

• Custos  baixos: mercado  de  “commodities” /  
liderança  nos  custos.

Possibilidades  de  baixar  preços  e vencer  
competição. Agregação  de  valor  para  o  cliente.

• Foco  em  segmento  alvo:  atuar  com  todas  as  
forças  em  um segmento específico



Formas  de  atuar

• Diferenciação: estratégias  de  nicho, 
criando  algo  único  no  mercado,  ou  que  
tenha  baixa  oferta  e  demanda   maior  que  
essa  oferta.



TECNOLOGIA
Não  é  só  uma  questão  de  se  ter  e  

utilizar  a  tecnologia, 
É  uma  questão  de  saber  utilizar  a 

tecnologia  e  fazê-la  ser  nosso  
diferencial



Renovando  as  empresas
Fator  de  sucesso:

Qualidade  e  idade  das  tecnologias



Estrutura  da  fabricação  de  cut  size  no  Brasil
Fonte: JPC, 2001 adaptado
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Nossa  postura  deve  ser  de

Orgulho  e  Respeito  aos  nossos  produtos





Efeito  da  Eficiência  
Operacional  sobre  os  

Custos  Unitários
Custos Fixos

Custos  Variáveis



O  Impacto da  Escala  de  Produção







De  onde  vem  o  dinheiro  para  as  empresas:

XXX
XXX
XX

Lucro

Acionistas

Redução de  estoques

Redução 
contas

a receber

Venda  de  ativos
Valor  agregado 
pelos  intangíveis 

nas  vendas

Financiamentos  e  empréstimos



Diferenças:
PRODUÇÃO & PRODUTIVIDADE

Elevada Produção: 200.000 t /mês de janeiro

Baixa Produção: 60.000 t /mês de março



PRODUTIVIDADE

Baixa Produtividade: eficiência 75%
rendimento   65%

Elevada Produtividade: eficiência  95%
rendimento  92%



COMO AUMENTAR A 
PRODUTIVIDADE ?

- Reduzindo  refugos

- Reduzindo a quantidade de paradas

- Reduzindo o tempo de paradas

- Aumentando a velocidade média das máquinas

- Aumentando a confiabilidade dos equipamentos



Como podemos aumentar a produtividade 
em nossa  fábrica?

Como  podemos  reduzir  nossos  custos?

Quantos  conseguem  identificar  custos  por  produtos?



Custo  atual

Custo  no  ciclo  de  vida



Diferenças entre  Otimizar  Custos  e  
Reduzir  Custos

Otimizar  se  preocupa  com  a  relação  
benefício/custo, com  a  margem  e  não  só  com  o  

custo  em  si

R 2

M 2R 1
M 1

C 2
C 1

Relação  Benefício / Custo



O  que  se  otimiza  são  os  recursos  usados  
na  composição  dos  custos  e  não  os  custos  

nas  planilhas  da  contabilidade



Algumas  verdades

• Onde  há  produção  sempre  há  
desperdícios

• Os  custos  se  não  cuidarmos  deles  
crescem  até  consumirem  todos  os  
recursos  disponíveis

• Custos  dependem  dos  hábitos  e  da  
cultura  da  organização  e  de  seus  
gestores



Algumas  verdades

• Quem  consome  mais  e  gasta  mais  é  mais  
importante  do  que  quem  consome  menos  e  
gasta  menos

• Qualquer  otimização  de  custos  depende  de  
termos  eficientes  e  adequados:  sistema  de  
informação  e  dados,  produção,  gestão,  
tomada  de  decisão  e  foco  na  produtividade



Outras  verdades

• Custo  do  dinheiro
• Custo Caixa
• Depreciação
• Geração  de  receitas
• Margens  e  resultados



OTIMIZAÇÃO DAS MÁQUINAS

Os seus equipamentos realmente estão 
rendendo o máximo?

As pessoas que operam  os equipamentos estão 
habilitadas e sabem o que fazer?



Exemplos  de  problemas  na 
manutenção

• Lubrificação Inadequada
• Contaminação
• Problemas de montagem incorreta
• Fadiga dos equipamentos
• Material inadequado
• Pressa para terminar ( quem tem pressa 

come cru)



OTIMIZAÇÃO DAS MÁQUINAS

Onde  estão  os  gargalos ?

Quais  perversas  concessões  costumamos  fazer  
para  os  gargalos ?



Os  operadores  são  pessoas  
chaves  para  garantir:

Baixos  custos 
Alta  produção
Alta  performance  operacional
Alta  qualidade
Meio  ambiente  sustentável  e  limpo
Sucesso  no  negócio



Time  de  operação

• Florestal
• Fabricação
• Engenharia
• Manutenção
• Pesquisa e laboratório
• Vendas e logística
• Controladoria
• etc



O  time  de  operadores
Deve agir

como um time
como empreendedores
como amigos 
como motivadores
como  fornecedores  e  

clientes  uns  com  os  outros



O  time  de  operadores

Deve  ter  tempo  para
pensar
dialogar
reunir-se  com  pares
reunir-se  com  superiores         



O  time  de  operadores

Deve  ter  tempo  para
• ouvir  os operadores  mais  experientes
• aprender  com  eles
• ouvir  clientes  internos  e  externos
• ensinar,  aprender,  treinar  e  ser  

treinado



O  time  de  gerentes

Deve agir
como um time
como empreendedores
como amigos 
como motivadores
como exemplo  para  todos 



Delegando  poder  aos  operadores

• Evitemos  tarefas  rotineiras e  pouco 
desafiadoras

• Trabalhemos  por  resultados  com  base  
em  indicadores

• Tenhamos  um  sistema  de  recompensas  
justo  e  negociado



Delegando  poder  aos  operadores

• Evitemos  distúrbios  gerenciais  no  processo

• Usemos  de  muita  automação

• Pensemos  na  rede  fabril  e  não  só  no  nosso  
setor

• Tenhamos  um  bom  sistema  de  monitoramento



Delegando  poder  aos  operadores

• Trabalhemos  com  pessoal altamente  qualificado

• Façamos  expansões  dos  cargos  para  aumentar  
desafios  e  salários  

• Estejamos  orientados  à  produção  e  ao  negócio

• Estejamos  alinhados  às  estratégias  da  empresa



Fugir  da  “Gestão  por  Justificativas”

• Encontrar  as  situações  de  ótimo  e  
explorar  seus  exemplos : mundo  do  mais

• Buscar  nos  dados  apenas  justificativas  
para  as  situações  miseráveis  do  nosso dia-
a-dia :  mundo  do  menos



Renovando  as  empresas
Fatores  operacionais:
• Utilização  das  capacidades  das  máquinas
• Eficiência  das  operações (disponibilidade,  

tempo,  qualidade,  etc.)
• Otimização  da  capacidade  produtiva  

interna  e  externa
• Otimização  da  qualidade  dos  produtos  e  

serviços



Estar  atento  a:

• Utilização  das  máquinas
• Automação
• Manutenção
• Desenho  das  linhas  industriais
• Parcerias  tecnológicas  com  

fornecedores
• Tecnologia  de  materiais
• Consumos  específicos  e  custos



Melhores  práticas

Buscar  o  diálogo  entre 
operadores para se 
estabelecer as  melhores 
maneiras  de  se  operar  as  
fábricas



O  que  medir  nas  nossas  fábricas?

• Produção  bruta  ou  nominal   é  enganação 
Produção  líquida  vendável é  o  que  dá  resultado  
às  empresas.

• Quantidade  de  refugos  internos.
• Tipos,  quantidades  e  
mudanças  de  fabricação  
em cada  máquina.



Renovando  as  empresas

Fatores  de  mercado:
• Rede  de  vendas
• Distribuição
• Serviços
• Qualidade  dos  produtos
• Imagem
• Outros  intangíveis



O  que  temos  para  oferecer?

• Fábricas  modernas ?
• Qualidades  excepcionais?
• Custos  de  fabricação  imbatíveis ?
• Qualificação  técnica  dos  operadores  e  gestores?
• Resultados  financeiros  excepcionais ?
• Matérias  primas  excepcionais (fibras, energia, 

minerais, produtos  químicos, etc.) ?
• Imagem,  reputação,  clima  favorável  para  

crescimento  setorial ?



Para  onde mais  poderemos  ir ???Para  onde mais  poderemos  ir ???



Quem está com a 
responsabilidade 

para fazer crescer 
nossa indústria?



Sugestão  antes  de  responderem:  
Procurem  simplificar  sua  vida  e  suas  

atividades,  mas  façam  isso  com  qualidade

• Quanto mais simples,

• Quanto  mais  performante,

• Quanto  mais  felicidade,

Melhor


