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Transporte ganha a importância de seu sexto volume.
Um setor que é fundamental para o desenvolvimento de um país e de suas riquezas, tem
todo o respeito e reconhecimento presente nessas páginas. E o apoio de quem sempre
trabalhou para oferecer o que existe de melhor em transportes no mundo

A oportunidade de colaborar com o trabalho do Coronel Marcelo Augusto Felippes e
participar desse lançamento é uma grande alegria para a Scania. Mais que isso. É poder
mostrar, mais uma vez, a dedicação que a Scania tem em fazer mais pelo setor de
transportes. Apoiando não só a logística para o desenvolvimento, mas o conhecimento
sobre esse setor. E para o sucesso de todo o mundo. Parabéns!

Scania Brasil.

1

Adminstração, Negociação, Logística e Transporte - Volume VI

SUMÁRIO

Introdução

……………………………………………………………...

06

Capitulo I – A Excelência Gerencial nas Próximas Décadas .......

09

Capitulo II – Administración, Logística y Transporte ... .............

26

Capitulo III – Administración y Negocios ...........................

111

Capitulo IV – Avaliação da Conformidade: a melhor maneira de ga
rantir, na prática, segurança do consumidor e qualid a d e d o p r o d u t o .........................................................................
Conclusão..............................................................................

151
188

Referências Bibliográficas........................................................ 191

2

Adminstração, Negociação, Logística e Transporte - Volume VI

Aos leitores desta obra
O livro VI – Administração, Negociação, Logística e Transporte está pronto. Como já faço em
todos os anos, venho com imenso prazer e satisfação saldar a qualidade da obra e a dedicação do autor
– Coronel de Intendência Marcelo Augusto de Felippes, em nos brindar com atualizações precisas e
oportunas do cenário vigente nas áreas da Administração da Logística e, em especial, os Transportes.
Dessa feita o conteúdo vem mesclado de matérias e artigos em Português e em Espanhol. Em
verdade, essa é uma peculiar qualidade que nos atende, na Câmara Interamericana de Transportes –
CIT, que, já pelo quinto ano, adota os volumes do trabalho em questão como obras basilares e
exclusivas dos seus cursos desenvolvidos.
Ressalto que, tais obras vêm atendendo perfeitamente aos requisitos previstos pelos projetos do
GETRAM - Gerência Executiva de Transporte e Mobilização, programa desenvolvido pela parceria da
CIT com o Exército Brasileiro e com as Faculdades Integradas da Terra de Brasília – FTB e pelo
CELTEM - Certificate in Logistics and Transportation for the Executive Manager, desenvolvido em
parceria com a Universidade de Miami. Tal observação consta das avaliações dos corpos discente e
docente dos referidos cursos.
Este volume VI, em especial, também atenderá ao novíssimo programa CABEM - Certificate
in Administration and Business for the Executive Manager, recém aprovado como mais uma parceria
com a Universidade de Miami.
Ao parabenizar o meu dileto amigo e autor por essa magnífica coletânea, o faço na certeza de
havermos, com seu atual lançamento, enriquecido ainda mais o acervo de nossas obras de pesquisa e
consulta. É mais um ganho para a comunidade nacional e internacional de Logística e Transporte.

PAULO VICENTE CALEFFI - SECRETÁRIO-GERAL
CÂMARA INTERAMERICANA DE TRANSPORTE – CIT
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Certa feita meu amigo César Romão escreveu: “Para buscar nossas realizações, devemos ter
coragem de abandonar nosso conforto. Devemos viver no terreno que desejamos atuar, conhecer suas
entranhas, senti-lo em sua plenitude. Toda decisão sobre um determinado fato pode ser mais bem
avaliada quando vestimos a pele do lobo e nos submetemos às mesmas circunstâncias... Não se deve
convencer as pessoas para a realização profissional, elas têm de ser tocadas em sua melhor parte. O
convencimento é uma linda estátua de cera que vai começar a derreter nos primeiros contatos com o
calor”( Fábrica de Gente, 2000).
Formado em direito e escritor entre os mais vendidos do Brasil, ao escrever o livro “Semente
de Deus”, César Romão recebeu várias referências, com destaque para Og Mandino e Paulo Coelho.
Sua obra nos ajuda a refletir sobre a nossa missão de sermos semeadores, buscando transformar as
dificuldades em estímulos, encontrar a nossa essência e caminhar para uma existência de realizações
cultuando paz e amor.
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INTRODUÇÃO

Estamos evoluindo do Homo sapiens para o Homo sentiens sem nos aperceber. O Homo
sapiens é o lógico, que utiliza em grande escala o hemisfério esquerdo e o Homo sentiens é aquele que
sente e tem os alicerces de suas ações na intuição e criatividade. Usa predominantemente o hemisfério
direito do cérebro e valoriza o empreededorismo e a inovação.
O gerente conteporâneo deve ser a combinação dos dois tipos que integra de forma equilibrada
o pensar e o sentir. A gerência cognitiva e a gerência emocional se fundem na gerência total, tornando
o gerente mais global, holístico e sistêmico. O mais importante é que a qualidade de vida assume a
posição de objetivo finalístico, pois essa é fundamental para nossa existência.
A palavra “não” tem um preço elevado, mas o gerente tem que saber dizê-la quando necessário.
Ao emiti-la, faça sem agressividade e demonstre firmeza, de maneira profissional e não pessoal.
O excesso de “nãos” pode tornar os colaboradores submissos, dependentes e sem iniciativa. Em
um nível mais elevado, poderá, em muitos casos, causar tensões, somatizações e estresses.
Na psicologia conteporânea entende-se que seja mais fácil modificar o comportamento de um
grupo do que o de um indivïduo, o que pode ajudar o gerente a economizar os “nãos”e adotar condutas
que correspondam aos interesses da organização.
Despir-se da couraça do cargo e tentar integrar-se ao corpo de colaboradores, em determinadas
situações, ajuda a conhecer melhor os anseios da coletividade.
Criar e ousar são atitudes típicas em situações de mudanças, exigindo do gerente,
simultaneamente, cultura abrangente e específica, além de um permanente pensamento global. O
tempo é um instrumento de vantagem competitiva e impele o gerente planejar, cada vez mais, de
maneira otimizada.
Um bom produto não se vende ao acaso. Exige publicidade, preço e qualidade. Precisa parecer
bom aos olhos do cliente. O mesmo acontece com as pessoas e as organizações. É muito comum nas
organizações ouvirmos que o fulano é muito bom. Ao se perguntar “muito bom em quê ?”, muitas
vezes não vamos ouvir nenhuma resposta convincente, ou talvez algo evasivo. A fama não garante
eficácia, eficiência ou efetividade. Não há mais espaço para modelos de gerentes tradicionais, pois o
principal diferencial competitivo está relacionado com as pessoas e não com os equipamentos
modernos, campanhas políticas ou bons planejamentos. Saber ouvir e responder com empatia, fazendo
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com que as pessoas se sintam importante, constitui-se em um dos pilares de um ambiente de confiança
mútua.
A técnica gerencial de criar o que ainda não temos, mudar o que já temos e melhorar
criativamente o que o existe no ambiente organizacional é o que pode-se entender por inovação. O
invento de um produto, serviço ou técnica só pode ser considerada uma inovação se a organização
pode produzi-lo em escala e a um custo que o mercado possa absorver, mesmo que seja genial ou
revolucionário.
Embora uma empresa tenha que buscar o lucro, o gerente executivo deve manter em mente que
lucrar é como respirar, morremos sem respiração, mas não vivemos só para isso. O lucro de um
negócio só poderá ser considerado constante quando seu produto ou serviço possuir características que
beneficiam os interessados, sustentando-se no mescado por qualidades diferenciadas e cumprindo o
comprometimento com o resultado prometido.
O mercado exige, cada vez mais, respostas rápidas e inovadoras, obrigando que as organizações
flexibilize progressivamente os seus processos e tomada de decisão. Em conseqüência, o risco
aumenta, o que se recomenda incrementar, também, a prudência. Excesso de prudência ou ousadia não
são bem-vindos ao empreededorismo. A virtude está no equilíbrio de ambos para o sucesso
organizacional. Cabe ressaltar que em muitas organizações o sucesso é comumente atingido após um
insucesso. Portanto, errar é humano e no mundo organizacional aceita-se perder algumas batalhas, mas
não se admite perder a guerra. Nas derrotas se aprende, mas não basta aprender, é preciso colocar em
prática o que se aprendeu.
As diciplinas ADMINISTRAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, LOGÍSTICA, TRANSPORTE e
ESTRATÉGIA (ANLOTE ou Administração Estratégica) nunca estiveram tão entrelaçadas. É óbvio
que a multiciplinaridade será a tônica da base acadêmica dos futuros gerentes executivo de sucesso,
contudo é fundamental que em qualquer ramo de trabalho a Administração Estratégica Continuada
(AEC) esteja presente. Isso exigirá, sem dúvida, a mudança das atuais grades curriculares e modelos de
aprendizagem.
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CAPÍTULO I

A EXCELÊNCIA GERENCIAL NAS PRÓXIMAS DÉCADAS

1. INTRODUÇÃO
Um jovem austríaco, nascido em Viena, em 1909, filho de um ex-ministro daquele país,
formado pela Universidade de Frankfurt e que trabalhava na área de Economia, ganhou um prêmio, em
1929, escrevendo uma análise que provava, com certeza matemática, que a Bolsa de Valores de Nova
York só poderia ter suas ações valorizadas. O estudo do então jovem advogado foi publicado uma
semana antes da histórica “quinta-feira negra”, 24 de outubro de 1929, quando houve a forte inversão
do movimento comprador para o vendedor da Bolsa de Wall Street, produzindo um colapso nas
cotações, marcando o início do deplorável período da Grande Depressão, que assumiu dimensões
mundiais.
Todos podem se equivocar. Assim foi o início da carreira de Peter Drucker. Caso o papa da
administração moderna tivesse desistido na sua primeira decepção, não teríamos sido presenteados com
tantos ensinamentos que muito contribuíram para que muitas organizações alcançassem a Excelência
Gerencial.
Há vários referenciais na história da administração moderna que imperiosamente devam ser
considerados para qualquer programa de gestão que uma organização se aventure a implementar, onde
se inclui Peter Drucker, um inequívoco referencial para todos que se debruçam sobre as práticas de
gestão da administração moderna.
Alguns sábios cresceram pelas práticas momentaneamente corretas que aplicavam em sua
gestão, alguns cresceram pela sorte contida em suas ações e outros cresceram, ainda mais, justamente
por aprender a crescer com seus equívocos.
O mundo contemporâneo tem se caracterizado pela rapidez e intensidade com que se processam
as mudanças, impulsionadas particularmente pelas freqüentes inovações tecnológicas e transformações
sociais.
Diante desse quadro desafiador, com reflexos diretos sobre as pessoas e as organizações,
descortina-se perante os líderes, em todos os níveis, a premente necessidade de buscar novas técnicas,
métodos e procedimentos que tornem suas organizações e seus liderados: maleáveis diante do novo;
susceptíveis à implementação consciente e voluntária de novas metodologias; voltados ao desempenho
de suas funções; e permanentemente compromissados com resultados.
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2. UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
Há muitos anos, com o advento das invenções da imprensa de tipos (por volta do século XV) e
do tear hidráulico (séc. XVIII), passou-se a admitir a possibilidade de adoção de sistemas mecânicos e
em série para a produção de um bem. Entretanto, o grande marco da história que caracteriza essa
mudança ocorreu em 1776, com o desenvolvimento da máquina a vapor por James Watt, quando ficou
caracterizada a substituição do homem pela máquina ou por outro tipo de energia.
As primeiras transformações concretas ocorreram com a produção de têxteis, quando máquinas
ditavam o regime de produção proporcionando o nascimento das fábricas.
A minha avó materna trabalhou por muitos anos numa fábrica têxtil no Rio de Janeiro e com
ela muito aprendi. Terminando a década de 20 do século XX, ela ingressou no seleto quadro de
funcionários que experimentavam no Brasil as primeiras conseqüências da influência da máquina na
mudança do cotidiano das pessoas. Era uma operária coadjuvante da máquina, com trabalho rotineiro e
padronizado. Na década de 60, nas conversas familiares de fim de semana e comentando fatos de seu
honroso trabalho, minha avó passava-me a idéia de que ela não tinha a visão global do negócio da
empresa e que cada um tinha a sua tarefa. Foi a primeira vez que entendi a divisão de trabalho entre os
que gerenciam (diretores e administradores) e os que executam (operários).
Embora ela não soubesse, minha avó me ensinava as minhas primeiras preciosas lições de
administração.
Repassando um pouco a história da administração, percebe-se que os principais economistas
políticos dos séculos XVIII e XIX estudaram maneiras de otimizar a administração, nesse caso
empresarial. Contudo foi no início do século XX, com os trabalhos de Fayol e de Taylor, que a
moderna administração de empresas consolidou-se. Os seus trabalhos têm, até hoje, uma profunda
influência na forma como as organizações operam e se estruturam. Todos os seus sucessores, incluindo
Peter Drucker, receberam influências marcantes e determinantes nas diferentes correntes, modelos,
doutrinas e técnicas implantadas até os nossos dias.

3. UMA ABORDAGEM DA EXCELÊNCIA GERENCIAL
Considerado por muitos historiadores como o pai da administração moderna, Henry Fayol
(1841-1925), francês e engenheiro de minas, dedicou-se desde os vinte e cinco anos de idade a
atividades gerenciais, com notável sucesso. Em 1916, consolidando uma vasta bagagem cultural e
profissional, publicou uma das mais famosas obras técnicas, “A Administração Industrial e Geral”, que
constituiu a base da Escola da Administração Clássica, na qual defende a estruturação da empresa em
seis funções básicas: técnica, comercial, financeira, contábil, administrativa e de segurança.
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Como era francês, a literatura norte-americana não dá muita ênfase para Fayol e, por
conseqüência, muito do que se estuda nos dias atuais não costuma reconhecer as verdadeiras raízes da
administração moderna. Contudo o PDCA de Shewhart, o DMAIC da estratégia dos Seis Sigmas, entre
outros exemplos adotados na Excelência Gerencial nos dias atuais, seguem alguns dos fundamentos
filosóficos de Fayol.
Fayol subdividiu as atividades da função administrativa em prever, organizar, comandar,
coordenar e controlar (POC³). Fayol lançou os conceitos de unidade de comando (cada funcionário tem
apenas um supervisor), unidade de direção (cada equipe tem apenas um líder e um plano de trabalho),
centralização (concentração da autoridade no topo da hierarquia) e cadeia escalar (organização
hierárquica da empresa), distinguindo as funções de linha e as funções de assessoramento.
No início do século XX, a influência francesa no Brasil era forte. No campo militar, a missão
francesa, em 1918, introduzia importantes doutrinas. Na administração pública brasileira também foi
adotado o modelo francês, mantendo até os nossos dias fortes influências da escola da administração
clássica.
Outro grande contribuinte para as bases da administração moderna foi Frederick Winston
Taylor (1856-1915), reconhecido como o criador da administração científica, aplicada na prática na
empresa de Henry Ford. Foi operário, capataz e engenheiro. Entre 1885 e 1903, desenvolveu estudos
sobre a organização das tarefas e os tempos e movimentos gastos por um operário em sua execução.
Inovou com a introdução da premiação para os profissionais que fossem mais destacados e
produtivos, pois tinha como crença que a razão de trabalhar estava no dinheiro.
Por meio de sua obra denominada “Princípios da Administração Científica”, publicada em
1911, Taylor descreve a estruturação global da empresa e defende a aplicação de alguns princípios:
supervisão funcional, padronização de procedimentos, ferramentas e instrumentos, estudo de tempos e
movimentos, planejamento de tarefas e de cargos e sistemas de premiação por eficiência. Destacam-se
como importantes contribuições para administração moderna os conceitos de: divisão do trabalho,
especialização profissional e administração pela exceção.
Contudo, somente na década de 50 é que a repercussão de sua obra se torna expressiva com a
adoção de seu modelo pelas multinacionais americanas, que se instalaram em várias partes do mundo
favorecidas pelo Plano Marshall (1947).
O Plano Marshall, conhecido como ajuda econômica aos países europeus assolados pela
Segunda Grande Guerra (1939-1945), permitiu que se desse começo aos programas de reconstrução
nacional. Além disso, este Plano foi também a consolidação da expansão norte-americana em vários
mercados mundiais, substituindo, paulatinamente, a influência da escola francesa de administração, já
que a França, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, encontrava-se fragilizada.
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As teorias da administração científica e da administração clássica conduziam a uma
administração deficiente em relação aos aspectos humanos, a qual prejudicava a relação entre as
pessoas e forçava um relacionamento autocrático entre gerentes e subalternos. Não consideravam,
também, as peculiaridades culturais de cada empresa.
Em conseqüência, apesar dos lucros serem elevados, havia, em muitos casos, baixa
produtividade, absenteísmo, alta rotatividade de mão-de-obra, inúmeros furtos e altos prejuízos com
sabotagens.
Max Weber (“A Burocracia”, anos 10-20 do século XX) e Alfred Sloan (“A Organização
multidivisional”, 1923-25) também colaboram de maneira marcante com a história da administração
moderna.
Surge ao final dos anos 20, um trabalho de grande importância que influenciaria as bases das
doutrinas administrativas até então em curso. Elton Mayo e seus colaboradores estudam
profundamente as relações humanas no trabalho a partir de 1927, conhecidas como "experimento de
Hawthorne". Durante cinco intensivos anos, Mayo e sua equipe identificaram alguns fatores que
influenciavam a produtividade de grupos de trabalhadores em uma indústria de equipamentos elétricos
(a fábrica da Western Electric, em Hawthorne), concluindo que os fatores psicológicos são mais
importantes para a produtividade se comparados aos fatores fisiológicos.
Equilibrando-se os dois fatores, admite-se que estaríamos muito perto de um dos pilares da
Excelência Gerencial das próximas décadas: Gerência Total (Gerência Cognitiva e Gerência
Emocional).
Entre os fatores fisiológicos, incluem-se: alimentação, descanso, moradia, atividade física e
lúdica, satisfação sexual, conforto e segurança física. Para Mayo e sua equipe, estes seriam os fatores
cuja satisfação está diretamente relacionada com o nível de remuneração do trabalhador. As
necessidades psicológicas dizem respeito ao desejo de segurança social e pessoal do trabalhador, de
afeição, de participação e de auto-estima. Estão relacionados com o ambiente de trabalho amistoso,
relações de confiança, desenvolvimento social com os colegas, espírito de equipe e existência de
liderança e de objetivos comuns no grupo.
Um terceiro nível de necessidade estaria relacionado com a auto-realização, reconhecida pelo
impulso do profissional para realizar o seu próprio potencial e o seu desenvolvimento humano.
O estudo dos fatores humanos na administração desdobrou-se na análise dos papéis da
liderança, no estudo da formação e das atividades das equipes, nos papéis da compensação e da
frustração no desempenho profissional e em diversos outros aspectos que iriam consolidar a moderna
visão da gestão. Todos estes fatores, por sua vez, também estão sendo considerados na Excelência
Gerencial.
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Terminando a década de 20, o estatístico Walter Shewhart (1891-1967), dos Laboratórios Bell,
desenvolveu alguns conceitos básicos da administração moderna e publicou-os na obra Economic
Control of Quality of Manufactured Products, em 1931.
Shewhart aceitava em seus estudos que o operário era perfeitamente capaz de entender,
observar e controlar a sua produção. Desenvolveu processos e o ciclo de melhoria contínua, que foram
aplicados, experimentalmente, na fábrica de Hawthorne, já no final dos anos 20.
Combinando alguns fatores (equipamentos, recursos humanos, metodologia, ferramental e
matéria-prima), Shewhart acreditava que alterando algum desses fatores ou a sua combinação,
iniciava-se um novo processo. Em sua visão, ao executar sua atividade, o operário colocava o processo
em andamento.
Ele defendia uma abordagem sistematizada para a solução de qualquer problema na empresa. O
modelo de Shewhart baseia-se na execução cíclica e sistemática de quatro etapas na análise de um
problema:
•

planejar (plan, P): etapa em que se planeja a abordagem a ser dada, definem-se as
variáveis a serem acompanhadas e treinam-se os profissionais envolvidos no problema;

•

executar (do, D): etapa em que o processo em estudo é acompanhado e medidas são
coletadas;

•

examinar (check, C): etapa de verificação dos dados coletados e da análise dos
problemas identificados e suas causas; e

•

ajustar (act, A): etapa de agir sobre as causas, corrigi-las ou eliminá-las, para em
seguida reiniciar o ciclo com uma nova etapa de planejamento.

Esses conceitos foram amplamente utilizados no esforço de guerra americano durante a
Segunda Guerra Mundial. Contudo, após a guerra, dada a disponibilidade de mercado e as amplas
margens de lucro de que as empresas norte-americanas dispunham, essas técnicas foram abandonadas
e as corporações retornaram a uma administração taylorista convencional.
Percebe-se que o resultado é fundamental para adoção de um modelo. As corporações ao
decidirem em retornar ao modelo de Taylor, o fizeram porque os resultados práticos, obtidos segundo
este modelo, lhes favoreciam mais.
A aplicação do ciclo PDCA ainda era, portanto, mais teórico e, por isso, academicamente
bastante utilizado, sendo menos comum nas empresas que necessitavam de resultados mais concretos.
Reunindo os princípios de Fayol, Taylor e Schewhart, foram desenvolvidos estudos sobre
gestão, nos anos 50, a partir dos trabalhos de Armand V. Feigenbaum, Joseph M. Juran e Winston
Edwards Deming.
13
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Deming (1900-1993) era físico e estatístico. Discípulo de Shewhart e de Fisher, ambos grandes
estatísticos, trabalhou desde 1927 no Departamento de Agricultura dos EUA. Contribuiu para o
desenvolvimento de procedimentos estatísticos adotados pelo censo americano a partir de 1940.
Durante a Segunda Guerra, prestou consultoria às empresas norte-americanas na implantação
do ciclo PDCA. Após a guerra, desiludido pelo abandono dessas técnicas, Deming aceitou um convite
para ir ao Japão aplicar seus conhecimentos, divulgando os conceitos de melhoria contínua e de
controle estatístico de processos. Os japoneses passaram a chamar a melhoria contínua de Kaizen e
adotaram o pensamento de que o consumidor é a peça mais importante da linha de produção. No seu
livro Out of the Crisis, de 1982, Deming relaciona 14 pontos fundamentais:
I - Crie constância de propósito para a melhoria do produto e do serviço;
II - Adote a nova filosofia. Qualidade tem de se tornar a nova religião;
III - Deixe de depender de inspeção maciça;
IV - Acabe com a prática de fazer negócios apenas pelo preço;
V - Aperfeiçoe constantemente e para sempre o sistema de produção e de serviço;
VI - Institua o treinamento e o re-treinamento;
VII - Institua a liderança. Liderar é “a” tarefa do gerente;
VIII - Elimine o temor;
IX - Derrube as barreiras entre áreas do staff;
X - Elimine slogans, exortações e metas;
XI - Elimine quotas numéricas;
XII - Remova as barreiras ao orgulho pelo trabalho bem feito;
XIII - Institua um vigoroso programa de educação; e
XIV - Aja. Tome a iniciativa para alcançar a transformação.
Deming jamais ofereceu receitas mágicas, mas um conjunto de princípios a serem adaptados à
cultura de cada organização. Essa filosofia é fundamental para as organizações que buscam a
Excelência Gerencial para as próximas décadas. Cada organização tem seus princípios, valores e
cultura organizacional.
Joseph M. Juran, nascido em 1904, iniciou em 1924 suas atividades como engenheiro,
empresário e consultor. Em 1950 enunciou a aplicação do princípio de Pareto aos problemas
gerenciais, segundo o qual poucas causas são responsáveis pela maior parte das ocorrências de um
problema e um grande número de possíveis causas são irrelevantes. Contudo vale a pena observar que
a citada curva foi criada por Vilfredo Pareto, na Itália em 1897, para estudar a renda populacional de
uma determinada região. Durante esse estudo, Pareto desenvolveu a curva de Pareto, conhecida
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bém como Curva ABC, a qual na atualidade é utilizada em diversas áreas do conhecimento. Assim,
somente 53 anos depois de sua criação é que a curva de Pareto teve uma aplicação prática com
resultados efetivos.
Destina-se a tirar conclusões e avaliar dentro de um percentual de dados (em torno de 20%
sobre o todo 100%), considerando um critério de importância no volume total de informações,
ganhando rapidez na tomada de decisão.
Essa reflexão é imprescindível na Excelência Gerencial e muitas vezes não é percebida por
gestores que são responsáveis por implantar ações que visem a resultados concretos e que
correspondam aos anseios de todos os interessados (stakeholders). Muitas organizações gastam
recursos financeiros, humanos, tecnológicos e materiais em tarefas que dão muito pouco ou nenhum
retorno.
Juran sugeriu, também, a implementação de sistemas da qualidade através de três etapas
distintas: planejamento, controle e melhoria, dando continuidade de pensamento aos seus antecessores.
Pelo que se tem notícia, Armand V. Feigenbaum lançou o conceito de qualidade total em seu
livro Total Quality Control, de 1951. Com uma abordagem sistêmica, Feigenbaum considera que a
qualidade deve estar embutida no produto ou serviço a ser oferecido ao cliente, diminuindo ao máximo
a possibilidade de falhas. A gestão da qualidade total pode ser definida como um conjunto integrado e
sistêmico de procedimentos que visam a coordenar as ações das pessoas de uma organização, com o
objetivo de se melhorar continuamente os produtos e serviços, os processos e a qualidade de vida na
organização, dentro de um enfoque preventivo.
Nota-se a inclusão das ações das pessoas como primordial para a consecução na qualidade
daquilo que se propõe a fazer. E uma pessoa é o somatório de coração e mente, razão e emoção,
cognitivo e emocional.
A partir dos anos 50, os japoneses iniciaram o desenvolvimento de programas de melhoria da
qualidade que permitiram alcançar um elevado grau de qualidade, associado a níveis de falhas e de
perdas ínfimos, as quais são medidas em ppm (partes por milhão) e contribuem para que a produção se
aproxime, na prática, ao ideal de produção com "zero erro".
Kaoru Ishikawa, um dos representantes dessa corrente, desenvolveu técnicas para trabalhar em
equipe e melhor aproveitar a competência de profissionais em apoiar a melhoria de processos.
Posteriormente, desenvolveram-se novas formas de organização da produção, com o objetivo
de otimizar a ocupação de espaço devido ao alto custo da ocupação do solo no Japão. Dentre as
principais formas de organização da produção, destaca-se aquela alcançada através da eliminação de
estoques pelo sistema just-in-time, em que o produto é manufaturado no momento em que é feito o
pedido, sem estoques intermediários na linha de produção. O controle da produção é feito por

cartões
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(kanban). As limitações de espaço levaram, também, a técnicas de melhoria da limpeza e organização
do local de trabalho, como o 5S (os “cinco sensos”).
Desenvolveram-se, ainda, técnicas para flexibilizar a produção pois, em função do just-in-time,
a empresa não sabe exatamente que produto, entre os vários existentes em catálogo, será solicitada a
fabricar num dado momento. Por esse motivo, cada equipe tem que estar preparada para trabalhar com
diversos produtos e mudar a configuração do processo em poucos instantes. É o conceito de célula
flexível de manufatura. Shigeo Shingo desenvolveu um conjunto de técnicas para a rápida reconfiguração de processos, denominado SMED (single-minute change of die). Para melhorar os
projetos, permitindo o uso de componentes menos críticos sem perda de qualidade, adotaram-se as
técnicas de projeto robusto, desenvolvidas por Genichi Taguchi, que tornam o processo pouco
influenciado por fatores externos, em função de características previstas no projeto.
Para chegar-se ao completo domínio de tais técnicas e incorporá-las ao processo produtivo, é
necessário trilhar um longo caminho, que se inicia pela preparação cultural da empresa. O foco da
gestão japonesa está na preparação do profissional, que domina plenamente, quase que por reflexo, as
técnicas de trabalho em equipe, de organização e limpeza do local de trabalho, de abordagem
sistematizada dos problemas.
Nos anos oitenta, a indústria japonesa já oferecia ao cliente a possibilidade de escolha de
inúmeras opções de configuração do produto que iria adquirir e o produzia quase que "por
encomenda". Graças à sua organização do trabalho, era capaz de recuperar o ideal da produção
artesanal: um produto personalizado, tecnicamente perfeito, com um número quase ilimitado de
alternativas à disposição do cliente. Apesar da agressiva competição no mercado global, as grandes
corporações daquele país avançaram sobre o consumidor ocidental e implantaram indústrias em
inúmeros países. O desafio japonês às indústrias ocidentais, nesse contexto, assemelhava-se ao desafio
da esfinge: "decifra-me ou te devoro". E os norte-americanos e europeus debruçaram-se sobre os
métodos orientais em busca de uma resposta.
A partir de então, nos anos 80, três abordagens distintas a respeito da gestão da qualidade
evoluíram e se consolidaram.
ABORDAGEM 1: JAPÃO
No Japão era dada ênfase à formação do homem, à organização do local de trabalho, ao
trabalho em equipe e à criação de um ambiente de fidelidade mútua entre a empresa e o profissional,
marcado pela estabilidade no emprego e pela resistência à sindicalização, com o objetivo de alcançar
elevado grau de competitividade do seu produto no mercado.
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ABORDAGEM 2: ESTADOS UNIDOS
Nos EUA, o tratamento da qualidade desenvolveu-se a partir das indústrias bélica e nuclear e
foi fortemente influenciado pelas exigências de segurança dessas aplicações. O estudo das falhas de
segurança nessas áreas levou à conclusão de que estas eram provocadas, em boa parte dos casos, por
problemas de natureza sistêmica. A visão norte-americana ficou centrada em assegurar que o sistema
da qualidade fosse consistente e confiável, garantindo que o produto final atendesse às especificações
estabelecidas. Tal abordagem denominava-se, então, Garantia da Qualidade.

ABORDAGEM 3: EUROPA
A postura européia enfatizou, por sua vez, a relação fornecedor-cliente pelo lado da certificação
dos fornecedores. Tal orientação decorria das necessidades de unificação do mercado comum europeu,
que criava oportunidades de mercado nos vários países da comunidade. Assim, por exemplo, uma
empresa portuguesa poderia fornecer produtos para parceiros alemães, britânicos ou italianos. Para tal,
em vez de necessitar de uma certificação de cada cliente, a empresa seria auditada uma única vez, por
auditores independentes qualificados, dentro de critérios padronizados descritos nas normas ISO-9000.
Essa certificação era aceita em todos os países da CEE e representava um requisito para acesso a esses
mercados.

MISTO DE ABORDAGENS: BRASIL
No Brasil não houve uma tendência predominante. As empresas do setor automobilístico e de
auto-peças adotaram preponderantemente o modelo norte-americano. Já no setor siderúrgico, diversas
empresas implantaram projetos de orientação japonesa. A certificação ISO-9000, por sua vez, tornouse a coqueluche dos anos 90 e foi bastante procurada por empresas do setor eletro-eletrônico, de
informática e de serviços.
Nos anos 90, por exemplo, a certificação de fornecedores pelos critérios da ISO-9000
generalizou-se, dando origem a normas específicas para determinadas indústrias. Um exemplo disso é
a indústria automotiva norte-americana, que criou as normas QS-9000. A mesma tendência pode ser
observada para outras práticas da qualidade, o que vem levando a uma compreensão mais uniforme
dos conceitos de sistema da qualidade e de gestão total da qualidade nos diversos países.
Outra forte tendência ao final do século XX é a incorporação de conceitos de preservação
ambiental e responsabilidade ética e de cidadania à prática da qualidade: não basta tratar a qualidade
de produtos e serviços com vista à satisfação do cliente e à lucratividade, mas é preciso, também,
minimizar as externalidades decorrentes da produção, promovendo o tratamento de dejetos e resíduos,
oferecendo condições salariais e de vida adequadas ao trabalhador e apoiando a comunidade. Um re-
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sultado dessa tendência foi a criação das normas ISO-14000 para certificação ambiental de
fornecedores.
Também é importante a postura dos governos nacionais de adoção dos princípios da qualidade,
seja em suas próprias organizações, seja como estratégia de desenvolvimento (através de exigências de
certificações, da criação de prêmios ou da montagem de programas governamentais).
As leis de proteção ao consumidor também estimulam a adoção da gestão da qualidade e
determinam aspectos importantes do sistema da qualidade, pela necessidade de se manter registros das
operações da empresa, em virtude das implicações legais de eventuais falhas que venham chegar ao
consumidor.
Hoje o fornecedor é responsável pelo produto e pelas garantias implícitas quanto ao seu uso e
fica sujeito à inversão do ônus da prova no caso de dano ou falha, cabendo-lhe comprovar a qualidade
do seu produto ou serviço. Nos EUA, por exemplo, em 1997, uma indústria de hambúrgueres foi
levada a pedir falência porque havia colocado no mercado lotes de produtos contaminados e não era
capaz de rastrear os problemas que conduziram à contaminação. Desse modo, toda a produção ficou
sob suspeição, comprometendo a viabilidade do negócio. Nesse sentido, o aprendizado das práticas da
qualidade vem sendo incorporado à formação profissional de todos aqueles que estejam envolvidos
com o projeto, produção e oferta de bens e serviços. A busca da qualidade está deixando de ser uma
disciplina especializada para gradualmente tornar-se mais um conhecimento básico de profissionais de
todas as áreas.
A estratégia Seis Sigma pode ser entendida como uma continuação da Qualidade Total baseada
na melhoria contínua dos processos, principalmente aqueles que estão diretamente ligados ao cliente.
A estratégia Seis Sigma não é algo novo.
Ela considera todas as ferramentas de qualidade que são usualmente utilizadas ou que já foram
implantadas na organização, harmonizando-as e estabelecendo metas desafiadoras de redução dos
excessos.
No Brasil, de acordo com pesquisas realizadas, a estratégia Seis Sigma é utilizada na Brahma,
Belgo Mineira, Gerdau, Maxion, Votorantim Cimentos, América Latina Logística, Líder Táxi Aéreo,
Tupy Fundições, Fiat Automóveis, Kodak e Mangels, entre outras.
A base do Seis Sigma é a da melhoria contínua e pode ser aplicada a todo tipo de empresa, nos
vários ramos de prestação de serviços ou de produção, seja da administração pública ou privada.
A estratégia Seis Sigma leva em conta o tipo de negócio, seu tamanho, suas características
específicas e os aspectos culturais e sociais das pessoas que dele participam. São identificadas as
lacunas existentes entre as necessidades e anseios dos clientes e as atuais possibilidades produtivas da
organização. Para cada empresa, são elaborados planos de gestão que incluem as ferramentas da quali-
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lidade a serem empregadas, estabelecimento de metas e estimação dos recursos de toda ordem que
serão necessários para atingi-las.
A sua aplicação demanda um planejamento estratégico organizacional (PEO), contendo um
diagnóstico e a elaboração de projetos personalizados para a implementação de projetos de inovações e
melhorias (PIM).
Cabe enfatizar que uma empresa que utiliza máquinas sofisticadas, desenvolve processos
inteiramente automatizados e fabrica produtos de altíssima precisão e sem defeitos não
necessariamente representa uma organização Seis Sigma, se nessa empresa existirem outros processos
ineficientes e pessoas descomprometidas. Uma organização pode iniciar a estratégia Seis Sigma
melhorando alguns processos, implementando alguns PIM e convivendo com outros que optar por
manter sem alterações devido a limitações de recursos financeiros, materiais, tecnológicos e de
pessoas.
Ao adotar o Seis Sigma, uma organização não precisa obrigatoriamente utilizar esse nome.
Muitas instituições adotaram a estratégia Seis Sigma e a personificaram, pois o mais importante são os
resultados.
Uma preocupação permanente na estratégia Seis Sigma é a redução da quantidade de
desperdício, que tecnicamente é denominada de “defeitos”. Na estratégia Seis Sigma, defeito é
qualquer desvio de uma característica que gere insatisfação ao cliente (externo ou interno).
O fato de que um processo Seis Sigma equivale à redução de defeitos em produtos ou serviços
para um nível muito baixo causa um bloqueio inicial às organizações, que julgam ser praticamente
impossível.
Contudo, mesmo grandes e famosas empresas que adotaram a estratégia Seis Sigma, como a
GE e a Motorola, alcançaram níveis baixíssimos em alguns de seus processos. A adoção da estratégia
as direciona à busca permanente da melhoria nos demais processos.
Muitos modelos de melhorias têm como referência o ciclo do PDCA (Plan-Do-Check-Act.), de
Walter Shewhart. Esse modelo aplica o ciclo continuamente, ou seja, a última etapa de um ciclo
determina o início de um novo ciclo. Na estratégia Seis Sigma o ciclo DMAIC tem as mesmas
características. Este ciclo é formado pelas seguintes etapas:

“D” DEFINIR.
- definir com precisão as necessidades e desejos dos clientes; e
- transformar as necessidades e desejos dos clientes em projetos e processos de acordo com as
possibilidades da organização.
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“M” MEDIR.
- Nesta etapa é necessário medir com precisão o desempenho de cada etapa do processo,
identificando as debilidades e as fortalezas.

“A” ANALISAR.
- Determinar o que falta nos processos para atender e encantar os clientes.

“I” IMPLEMENTAR.
- Demonstrar as vantagens que a mudança vai trazer e aproveitar suas contribuições na forma
de operacionalizar a estratégia.

“C” CONTROLAR.
- Estabelecer um sistema permanente de avaliação e controle.

4. A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO
Drucker, uma vez mais, marcaria o tom da época em "A Sociedade Pós-Capitalista", publicada
em 1993, explicando desenvolvidamente a economia emergente, a economia do conhecimento, os seus
protagonistas (o trabalhador do conhecimento) e as implicações para as organizações.
A idéia do "trabalhador do conhecimento" é velha para Drucker, se por "velho" aceitarmos que
ele descobriu esse personagem nos anos 50 do século XX. Esse grupo social é hoje 1/3 da população
ativa e será 40% em 2020, segundo um estudo feito por Drucker e divulgado pelo The Economist (de
3/11/2001).
Interrogado sobre o que é tal coisa, Drucker respondeu sem grande floreado: "É um conceito
simples. Num sistema capitalista, o capital é o recurso de produção crítico e está totalmente separado
(podendo estar até mesmo em oposição) com o trabalho. Na sociedade para qual nos encaminhamos
muito rapidamente, o saber é o recurso-chave. Ele não pode ser comprado com dinheiro nem criado
com capital de investimento. O saber reside na pessoa, no “trabalhador do conhecimento". E mais
polêmico ainda diria: "O capital está tornando-se redundante, isto é, está deixando de ser um 'recurso'.
O capital é importante enquanto fator de produção, mas não é mais um fator de controle". Neste
período de ouro de meados dos anos 90, o management cada vez mais era "invadido" pela análise
histórica, sociológica e até mesmo pela filosofia. Charles Handy, um irlandês radicado na Inglaterra, a
quem chamam "o Drucker europeu", publica uma série de obras de reflexão, entre elas "A Era do
Paradoxo".
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5. EVOLUÇÃO ESTRATÉGICA DA ADMINISTRAÇÃO
Um dos principais desafios de uma organização é obter do trabalho das pessoas, resultados
organizacionais extraordinários. Isso só é alcançado quando se tem três pilares fundamentais:
¾

conhecimento mais próximo da realidade das possibilidades;

¾

conhecimento das necessidades da organização; e

¾

comprometimento dos seus colaboradores.

As estratégias organizacionais vêm privilegiando as pessoas como o principal componente da
transformação, inovação e fonte de resultados promissores de uma organização.
Contudo, de uma maneira geral, pode-se agrupar algumas referências estratégicas
relacionando-as com o seu tempo. Do início do século XX até os anos 30, a estratégia contamina,
vagarosamente, o ambiente dos negócios, tendo como fonte a experiência militar. Algumas referências
que marcaram essa época: Maquiavel, Carl Von Clausewitz, Miyamoto Musashi, Sun Tzu, Henry
Ford, Alfred Sloan (General Motors), Chester Barnard, entre outras. Baseada em uma economia de
escala e na participação no mercado, a análise de uma organização era mais concentrada em pontos
fortes e pontos fracos, comparando-a com a concorrência e segmentação do mercado.
Dos anos 30 até meados dos anos 50, influenciado pela Segunda Guerra Mundial, o enfoque
maior passa a ser o financeiro. Foram referências: Joseph Schumpter, Keynes, Dupont Corporation,
GM Corporation, Otto Bauer, entre outras. Torna-se popular a palavra orçamento (budget), que inclui
o planejamento de custos e resultados e a comparação do orçado com o realizado realmente.
Desde meados dos anos 50 até meados dos anos 70, a estratégia enfatizou o crescimento, ainda
forte em planejamento financeiro, passando a incluir o longo prazo. Surgem vários estudos voltados
para a otimização da lucratividade. Foram referências marcantes: Peter Drucker, Theodore Levitt,
Derek F. Abell, H. Igor Ansoff, George S. Odiorne, Kenneth Andrews, Alfred Chandler, Bruce
Henderson, McKinsey&Compay, General Eletric, Arthur D. Litle, Strategic Planning Institute, John
von Neumann, entre outras. Essa época é caracterizada pela:


administração por objetivos (APO);



consolidação da matriz DOFA como importante ferramenta de diagnóstico;



matriz BCG (crescimento X participação no mercado);



introdução do UEN (unidade estratégica do negócio);



matriz GE/McKinsey (nove quadrantes);



matriz de ciclo de vida;



métodos informatizados quantitativos; e



PIMS (Profit Impact of Market Strategies).
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A evolução da estratégia empresarial passou a ser mais visível a partir dos anos 60, com uma
abordagem perspectiva e foco no “como deve ser”, o qual utiliza uma matriz chamada DOFA
(debilidades, oportunidades, fortalezas e ameaças) ou, em inglês, SWOT (strenghts, weaknesses,
opportunities e threats).
Nos anos 70, a abordagem era o planejamento elaborado com um processo formal. Utilizava-se
ainda a matriz DOFA, mas acrescentando, neste momento, metas e sistemas de controles.
A partir dos anos 80, foi incorporada, ao que vinha sendo utilizado, uma metodologia baseada
em objetivos direcionados a conseguir poder sobre os demais players, obtendo maior força ou
diminuindo a força de seus oponentes. Como conseqüência, o processo estratégico vive uma
superposição de fatos que ocorrem simultaneamente em diversos lugares, sem uma coordenação
centralizada.
Até meados dos anos 80, foi enfatizada a análise sistemática do ambiente, tentativas de
previsão do futuro e a utilização de cenários. Foram referências: George A. Steier, John B. Miner, H.
Igor Ansoff, Keniche Omae, Pierre Wack, Royal Dutche Schell, Alvin Toffler, John Naisbitt, entre
outras. A partir de então, passam a ser ressaltados os fatores críticos para o sucesso no planejamento
estratégico.
Finalizando os anos 80, muitas inovações no planejamento estratégico foram introduzidas,
dentre as quais se destacam:


a busca da vantagem competitiva, a qual passa influenciar a cadeia de valor,



a vital importância dada à empresa enxuta,



a adoção de referencial comparativo (benchmarking), e



a busca da excelência gerencial como única maneira de adaptar-se às mudanças do

mercado.
Iniciando os anos 90, as fortes influências da década anterior conduziram ao aperfeiçoamento
das gestões das organizações. É sabido que as relações da organização com o ambiente externo
aumentam de valor se acompanhadas da valorização dos aspectos internos, despertando, ainda
modestamente, a importância das pessoas como fonte de aumento de competitividade. Foram
referências: M. Porter, Hamel e Prahalad, Jordan D. Lewis, Michael Y. Yoshino, Robert Porter Lynch,
John Kay, ISO 14.000, Gregory Bateson, S.B. Zaccarelli,, A.A. Fishermann, R.A.S. Leme, James F.
Moore, Charles H. Fine, entre outras. Surgem os aglomerados organizacionais (clusters) como
geradores de competitividade, alianças estratégicas, rede de negócios e impacto da gestão ambiental na
estratégia.
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No final dos anos 90, aumenta a responsabilidade social (stakehoders) e são impositivos a
visão e os valores na planificação estratégica organizacional. Destaca-se a ênfase para o surgimento da
visão de que o cliente e a empresa têm valor; para a valorização do foco; para os indicadores
estratégicos (BSC – balance scorecards); entre outros. Foram referências: Warren Bennis John P.
Kotter, James C. Collins, Jerry Porras, Richard C. Whiteley, Adrian J. Slywotzky, David J. Morrison,
Stephen H, Rines Mith M. Porter, Al Ries, Robert S. Kaplan, Davd P. Norton, Henry Mintzberg, entre
outras.
Ao entrar o terceiro milênio, aumenta o ambiente de incertezas e cresce de importância a
implantação de inovações e melhorias através de projetos que modelem a estratégia contínua. Estão
sendo referências: Caros Malthus, Erio B. Zaccarelli, Barry J. Alebuff, Adam M. Bradenburg, James F.
Moore, H. Igor Ansoff, Paul Campbell Dinsmore, Edgar Morin. Destaque para o Exército Brasileiro
que, a partir de 2003, implantou o Programa Excelência Gerencial (PEG-EB), que por suas dimensões
constitui-se em um exemplo de desafio até então inédito no mundo.

6. EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Estratégia
Contínua
Administração
Estratégica
Planejamento e
alianças
Planejamento e
posicionamento
Planejamento
analítico
Planejamento
longo prazo
Planejamento
Financeiro
Práticas

bem-

sucedidas
Fonte: MEIRELES, Manuel, PAIXÃO, Marisa Regina. Teorias da Administração, 2003.
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A Excelência Gerencial nas próximas décadas vai depender essencialmente das pessoas que
compõem a organização. As mais verticalizadas terão, cada vez mais, dificuldades de evoluir. A
horizontalização e o enxugamento dos excessos de seus recursos serão a base da evolução gerencial, a
qual demandará uma estratégia continuada com mudanças constantes de paradigmas e muita
humildade dos gerentes para enfrentar os crescentes desafios que todas as organizações estarão
experimentando no seu ambiente interno e externo.
A Excelência Gerencial nas próximas décadas envolverá, cada vez mais, a preocupação com a
qualidade, competitividade e produtividade de uma organização.

Alunos da CIT na Universidade de Miami
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CAPÍTULO II

ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
1. INTRODUCCIÓN
Cada vez más el gerente ejecutivo se enfrenta a diferentes y nuevos desafíos. Cada vez más es
necesario estar dotado de habilidades para gerenciar y lidiar con cada uno de los colaboradores, de
forma individual, y de forma colectiva en la organización. Cada colaborador debe constituirse en un
mundo propio que requiera del gerente ejecutivo una personalidad de aproximación permanente, con
inteligencia y sensatez.
La sensatez substituye los procesos, rutinas y gran número de costumbres, reaccionando con un
silencio cauteloso en donde normalmente se refugian.
En las decisiones de tipo social, es necesario recordar que todo proyecto funciona mejor cuando
es transitorio y muy bien enfocado. En el caso contrario, tiende a crear una fuerte dependencia de los
favorecidos en un aglomerado de beneficiados sin incentivo para crecer o buscar soluciones factibles y
efectivas para sus problemas.
El gerente vale lo que sabe y lo que alcanza con resultados. Por un lado debe tener un perfecto
conocimiento de cada colaborador, y por otro lado y no menos importante, debe saber lidiar con sus
superiores en la organización. Debe comportarse con discreción y jamás demostrar superioridad en
relación con aquellos que ocupan funciones o cargos por encima de su posición. Esto puede
constituirse como factor fundamental y esencial de su sobre vivencia en la organización. Una jerarquía
y una disciplina que no sea tan evidente es básica para una organización bien estructurada. Pero,
¿cómo implementar un nuevo proyecto o discutir las opiniones de los superiores?
No hay mayor sabiduría que la de mantener el dominio sobre si mismo y controlar las
emociones (sobre todo las pasiones). Los impulsos de las pasiones son peligrosas trampas de la
prudencia. Basta un minuto de furia impropia para lamentarse el resto de la vida. Al realizar cualquier
recomendación a sus superiores, se sugiere a los gerentes ejecutivos que los induzca al “encendimiento
de la luz”. Los astros son hijos exactamente igual de brillantes, pero jamás se comparan o compiten
con el astro rey, el sol. Saber como hacer las cosas es muy importante en un comportamiento correcto
y digno, pues conquista afección y admiración de todos, ya sean superiores o subordinados. Esta es
una de las exigencias para ser un gerente ejecutivo de éxito: honestidad de principios.
Cada vez más el gerente ejecutivo debe mantener una sabiduría práctica y actualizada, ser más
informado y menos apático, tener acciones permanentemente basadas en principios éticos, y un buen
juicio.
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2. EMPRENDEDORISMO: VALORES DE UN EMPRENDEDOR
No hay un gran emprendedor sin calidad sublime. Se puede conocer la grandeza del talento de
un gran emprendedor por sus aspiraciones y sólo algo grande puede satisfacer una gran capacidad.
Lo que es exceso para unos es poco para otros y por eso el emprendedor innovador tiene
dificultad en hacer realidad muchos proyectos factibles que están fuera del alcance de la imaginación
común.
En consecuencia, la cautela es siempre útil. Los hechos dependen de muchas circunstancias. El
que triunfa en cierta circunstancia puede fracasar en otra. Si uno sabe adaptarse, por ejemplo, a los
intereses de los patrocinadores del proyecto a ser propuesto, consigue, en la mayoría de los casos,
mantener el equilibrio con armonía.

3. EMPREENDEDORISMO
O empreendedorismo que dizer pelo menos três coisas: (1) capacidade individual de
empreender, isto é, a capacidade de tomar a iniciativa, buscar soluções inovadoras e agir no sentido de
encontrar a solução para problemas econômicos ou sociais, pessoais ou de outros, por meio de
empreendimentos; (2) processo de iniciar e gerir empreendimentos, ou seja, o conjunto de conceitos,
métodos, instrumentos e práticas relacionadas com a criação, implantação e gestão de novas empresas
ou organizações; (3) o movimento social de desenvolvimento do espírito empreendedor, isto é, um
movimento social para a criação de emprego e renda, que recebe o incentivo dos governos e
instituições de diferentes tipos.
Algumas pessoas já nascem com maior qualificação para o empreendedorismo. Outras não têm
tantos talentos inatos, mas isso não quer dizer que não possam aprender e desenvolver esses talentos.
Esse desenvolvimento é fundamental para toda pessoa que almeja implantar e gerir qualquer tipo de
negócio.
Peter Drucker é, segundo alguns especialistas, o guru da administração moderna. Com o
surgimento do que ele chama de "economia de empreendimentos", entre as décadas de 70 e 80,
Drucker fez diversas observações sobre o empreendedorismo.
Segundo ele, a inovação é a "ferramenta própria dos empreendedores". Ele trata da inovação
como uma disciplina que pode ser ensinada e aprendida, e que leva o empreendedor a tomar
conhecimento de como e onde pode obter o sucesso.
Resumindo, para Peter Drucker a essência do empreendedor é transformar idéias inovadoras
em ações lucrativas, já que o empreendedor vê nas mudanças as oportunidades de negócios. Mas, essa
transformação de idéias deve ser realizada com muito cuidado para que a inovação seja uma
necessidade presente e não uma possibilidade futura.
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E para você? É assim também? Você consegue identificar essas características nas suas ações?
Se a resposta for sim, parabéns e continue investindo no seu processo criativo e inovador. Para mantêlo observe, debata e pesquise.
Se a resposta for não, não se preocupe. Como bem disse Peter Drucker, a inovação pode ser
aprendida e ensinada. Comece agora mesmo a aprender! E não perca sua meta de vista para não dar
chance para a concorrência fazê-lo. Fique atento aos requisitos para administrar um novo
empreendimento:
* Foco no mercado, sem perder a flexibilidade. Isso quer dizer foco nas oportunidades e não
nos problemas.
* Faça suas previsões e inovações em uma área que você domina. Só assim elas se tornarão
oportunidades.
* Acredite na missão do seu empreendimento.
* Incentive a troca de idéias, sugestões e informações.
* Certifique-se de que todos entendem o negócio e estão na mesma sinergia.
* Atenção às questões financeiras, tanto para o fluxo de caixa, quanto para o capital que possa
ser necessário para ações no futuro. Não pense imediatamente no lucro.
* Procure formar uma boa equipe administrativa.
* Defina o seu papel de empreendedor quanto a sua área de trabalho e de relacionamentos.
* Aprenda com os sucessos e os fracassos inesperados, tanto os seus, quanto os dos
concorrentes.
Nunca como hoje, as empresas precisaram de verdadeiros “empreendedores”. Cada
funcionário deve ter a atitude e comportamentos de “dono do negócio” e as empresas de sucesso são
àquelas que têm em seus quadros verdadeiros “empreendedores”.
Até mesmo as universidades vêm discutindo como formar empreendedores em todas as áreas
do conhecimento. Isso se deve ao fato de que mesmo como pesquisador, professor, cientista, se a
pessoa não tiver espírito empreendedor dificilmente vencerá nos dias de hoje.
Com as empresas enxugando seus quadros, terceirizando seus serviços, o profissional moderno
deve ter igualmente uma perspectiva de ser auto-empregado e portanto ser a cada dia mais
empreendedor de suas próprias capacidades.
Uma das coisas que mais me perguntam em palestras ou durante cursos é quais as reais
características de um empreendedor e como formar ou transformar alguém em empreendedor.
Quais as principais características de um "empreendedor"? Aqui vão elas:
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a) Boas idéias são comuns a muitas pessoas. A diferença está naqueles que conseguem fazer as
idéias transformarem-se em realidade, isto é, implementar as idéias. A maioria das pessoas fica apenas
na "boa idéia" e não passa para a ação. O empreendedor passa do pensamento à ação e faz as coisas
acontecerem;
b) Todo empreendedor tem uma verdadeira paixão por aquilo que faz. Paixão faz a diferença.
Entusiasmo e Paixão são as principais características de um empreendedor!
c) O empreendedor é aquele que consegue escolher uma entre várias alternativas e não fica
pensando no que deixou para trás. Sabe ter foco e fica focado no que quer;
d) O empreendedor tem profundo conhecimento daquilo que quer e daquilo que faz e se esforça
continuadamente para aumentar esse conhecimento sob todas as formas possíveis;
e) O empreendedor tem uma tenacidade incrível. Ele não desiste!
f) O empreendedor acredita na sua própria capacidade. Tem alto grau de auto-confiança;
g) O empreendedor não tem fracassos. Ele vê os "fracassos" como oportunidades de
aprendizagem e segue em frente;
h) O empreendedor faz uso de sua imaginação. Ele imagina-se sempre vencedor;
i) O empreendedor tem sempre uma visão de vários cenários pela frente. Tem, na cabeça, várias
alternativas para vencer;
j) Empreendedor nunca se acha uma "vítima". Ele não fica parado, reclamando das coisas e dos
acontecimentos. Ele age para modificar a realidade!
Muitas pessoas preparam-se a vida inteira...e nunca realizam nada. Outras julgam-se
despreparadas a vida inteira e também nunca realizam. Há, por outro lado, aquelas que se lançam de
modo aventureiro, sem nenhuma preparação, a um empreendimento de risco. Tudo isso quer dizer que
o julgamento do grau de preparação é subjetivo e individual. Ele requer uma reflexão devida do
indivíduo, com maturidade e consciência, para uma decisão sensata. Às vezes, o grau de preparação é
pequeno, mas a pessoa avalia bem e vê que os riscos também são pequenos, e decide partir para a ação.
Outras vezes, embora havendo uma preparação elevada, no fundo do coração o indivíduo, embora
sendo sensato e corajoso, sente que ainda não é chegada a hora e deve seguir sua intuição. Reflita,
pense nisso, como diria meu amigo Luis Marins, converse, analise os fatos, ouça suas vozes interiores:
só você pode decidir qual é a hora certa.

4. LAS 100 EMPRESAS MÁS COMPETITIVAS DE AMÉRICA LATINA
De acuerdo con la revista AMERICAECONOMIA, 21 de abril de 2005 (pg 22), las empresas
más competitivas de América Latina están divididas de la siguiente forma:
-33% en Brasil
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-27% en Chile
-25% en México
-7 % en Argentina
-5 % en Perú
-2% en Colombia
-1 % en los demás países.
Según la fuente, una empresa es definida como competitiva cuando obtiene una rentabilidad
superior a la media del sector industrial al que pertenece. No son incluidos los bancos. (Fuente:
Americaeconomia, abril 2005).

5. CÉLULAS DE COMBUSTIBLE
De las varias soluciones disponibles para AIP (Air-Independent Propulsion – Propulsión
Independiente de la Atmósfera) en submarinos, la más popular es la de las células de combustible
(CC), la cual está prevista para ser utilizada y, en algunos casos, ya está siendo utilizada actualmente
en más de 20 submarinos de 5 países.
A pesar de la generación limitada con diferencia a la nuclear, la AIP es más eficiente que el uso
solo de las baterías a bordo. Muy indicados para los medios auxiliares o alternativos de propulsión, las
CC son capaces de recargar baterías (o accionar el motor eléctrico) sin que sea necesario recurrir a los
motores a diesel.
Se recomienda a todo gerente ejecutivo seguir el desarrollo de la CC, pues esta podrá ser
empleada en diferentes medios de transporte.

6. NEUMÁTICOS X SUPER ELÁSTICOS
La invención del neumático fabricado de hule, se remonta a más de un siglo. Aproximadamente
en 1830, el americano Charles Goodyear confirmó, accidentalmente, que el hule cosido a altas
temperaturas con azufre mantenía las condiciones de elasticidad tanto en temperaturas frías como en
calientes.
El proceso llamado Vulcanización, además de dar forma a los neumáticos, disminuía
sensiblemente las trepidaciones en los vehículos automotores de la época. El neumático para automóvil
fue patentado por los hermanos Michelin en 1845.
Las principales funciones de los neumáticos en los vehículos automotores son:
-soportar carga
-asegurar la transmisión de la potencia automotriz
-garantizar dirigibilidad y respuestas eficientes en el frenado y aceleración
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-contribuir junto con la suspensión al conforto de los ocupantes
Son muchos los tipos de llantas, dependiendo de la aplicación en diferentes tipos de vehículos
automotores. Los más comunes son los neumáticos para automóviles, camiones, autobuses, utilitarios
leves (pick-up, vans), motocicletas y bicicletas.
También son fabricadas llantas especiales por determinados tipos de vehículos, como aviones,
vehículos de competencia deportiva, tractores agrícolas, equipos de construcción y de movimiento de
materiales.
Otro tipo de llanta que ha tenido mucha aceptación en el mercado debido a sus ventajas
económicas, son las llamadas llantas de hule sólido o “llanta maciza”, además de las súper elásticas,
con aplicación restringida a algunos vehículos industriales, agrícolas y militares.
La llanta es un componente esencial en la durabilidad y en la composición de los costos
operacionales de vehículos, con mayor tecnología y rendimiento, que exigen la evolución de sus
componentes. El neumático como uno de ellos, con o sin cámara, y las “llantas macizas” o súper
elásticas, presentan los aspectos negativos y positivos de su utilización en vehículos industriales, así
como en el costo operacional de ambos tipos.
a .Composición de las llantas
1) Neumático
- hule natural
- hule sintético
- azufre
- compuestos de zinc
- tejido de nylon
- arnés de arco
- pueden ser radiales, con o sin cámara de aire
2) Llanta súper elástica
- capas diferentes de hule (abrasivo y soft)
- azufre
- compuesto de zinc
- tejido de nylon
- anillos de alambre de acero
- no son inflados con aire, son macizos
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b. Consideraciones Generales para Los Montacargas
En el mercado potencial existe una polémica caracterizada por diversas opiniones de diferentes
fabricantes tales como: Watts Peneus, Comercial Rodríguez y Michelin, sobre las ventajas y
desventajas de un tipo en relación a otro.
Hasta hace pocos años, había un mito de que las súper elásticas eran más duras que los
neumáticos y no eran confortables para operar los montacargas. Hoy la evolución de la tecnología
permitió que se igualara el índice de flexibilidad de ambos tipos de llantas.
La diferencia básica entre los modelos de neumáticos y las súper elásticas está en la estructura
interna de cada uno. La materia prima principal es el hule para ambos tipos. El primero presenta un
área interna inflada con aire, semejante a las de los modúlelos utilizados en automóviles, y el segundo
es relleno por capas diferentes de hule (abrasiva y soft).
Antes de indicar uno de los tipos de usuario es necesario tener infamación sobre el tipo de piso,
el número de horas de trabajo al día, el número de maniobras y el tipo de operación a la que estará
siendo sometido el montacargas.
En Brasil todavía predomina la utilización del modelo neumático. Cerca del 70% de los
montacargas en operación están equipados con este modelo y el otro 30% con llanta súper elástica. Eso
se debe también al hecho de que los neumáticos llegaron mucho antes que los otros, siendo también de
menor costo.
En Europa el cuadro es inversamente proporcional al cuadro Brasileño, pues el concepto de los
súper elásticos ya está ampliamente difundido.
En algunos países de Europa, por norma de seguridad, está prohibido usar neumáticos en eje
delantero de los montacargas, pues si el montacargas está con carga elevada y alguna de estas llantas
llega a estallar, puede ocasionar accidentes con serias consecuencias.
c. Análisis comparativo
ASPECTOS

SUPER ELÁSTICA

NEUMÁTICO

Costo de adquisición

45 % mayor

-

Vida útil

De 3 a 5 veces mayor

-

Área de rodaje

Pisos regulares

Todos los tipos de pisos
(incluso los irregulares)

Utilización

Aplicaciones industriales

Uso general

Banda de rodaje

75 mm (cerca de 6 veces mayor)

12 mm

Estabilidad

Más estable

Seguridad

Mayor absorción a choques
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Costo de mantenimiento

Mucho menor

-

Economía en general

75% mayor

-

Utilización en el

30%

70%

mercado de Brasil
Observaciones:
Con relación a los aspectos de seguridad, costo de mantenimiento y economía, los modelos
súper elásticos ofrecen más seguridad para las operaciones. Algunos usuarios llegan a registrar el
índice de 40 pinchaduras por día en modelos neumáticos, en una flota de 50 montacargas. No es
posible calcular el perjuicio que una situación de esas puede causar en función de el número de horas
que esas máquinas quedaron paradas para mantenimiento de los neumáticos.
d. Conclusión
1) La gran incidencia de pisos irregulares en áreas de almacenaje o expedición, contribuye para
el mayor uso de los modelos neumáticos, que son más indicados para operar en ese tipo de ambiente.
La utilización de pisos irregulares es la única limitación que es posible de ser identificada en cuanto al
uso de el modelo súper elástico.
De esa conclusión podemos deducir que:
- la mejor utilización del modelo súper elástico es para los vehículos de aplicación industrial
que rueden sobre pisos regulares; y
-para los demás tipos de piso (principalmente los irregulares) es recomendable la utilización de
los diversos modelos de neumáticos encontrados en el mercado.
2) Con la modernización cada vez mayor de la tecnología aplicada en esta área (evolución de
los pisos de las áreas de almacenaje y de las llantas), la tendencia es que la utilización a largo plazo del
tipo súper elástico ofrezca, sobre el tipo neumático, la mejor relación costo / beneficio.

Fuente:
- Revista Tecnologística: www.tecnologistica.com.br
- ANIP (Asociación Nacional de la Industria de las Llantas) www.anip.com.br
- Brazil Trucks: www.braziltrucks.com.br

7. COMBUSTIBLE EN AVIONES
La inyección electrónica y el motor bicombustible son realidades de la industria automovilística
que están siendo incorporadas por la aviación. La CTA (Centro Técnico Aeroespacial de Brasil) esco33
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gió la Aeronave Neiva Regente Lycomig 0-360, de la FBA, para hacer pruebas. (Fuente: Revista CNT,
Numero 125, 2006).

8. QUE ES EFTA?
Todos conocen las siglas Nafta, Alca y Cafta. EFTA es la sigla en inglés de la Asociación
Europea de Libre Comercio, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Es muy conocida
por México y Chile ya que son parte de un tratado de libre comercio (TLC) con ese bloque.
La EFTA es el bloque económico con mayor rendimiento per cápita en el mundo. Su PIB total
suma cifras superiores a 550 billones de USD. El gerente ejecutivo que busca nuevos mercados para su
organización no debe despreciar esa posibilidad.

9. GERENCIA EMOCIONAL: INTELIGENCIA EMOCIONAL
El concepto de Inteligencia Emocional tiene un claro precursor en el concepto de Inteligencia
Social que ya definió el psicólogo Edward Thorndike en 1920.
Posteriormente el Dr. Howard Gardner, de la Universidad de Harvard plantea en su influyente
libro Frames of Mind (1983) que no existe un único tipo de inteligencia que resulte esencial para el
éxito en la vida, sino que en realidad existen al menos siete variedades distintas de inteligencia que nos
relacionan con el mundo.
Posteriormente, ya en 1990, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer definieron alguna de
estas cualidades de la Inteligencia con un nuevo término Inteligencia Emocional.
El término Inteligencia Emocional es hoy mundialmente conocido a nivel académico,
empresarial y cultural, lo que ha sido posible además por el Best-Seller mundial de Daniel Goleman
“La Inteligencia Emocional” (1995).
¿Porqué algunas personas tienen más desarrollada que otras, una habilidad especial que les
permite relacionarse bien con otros, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia?
¿Porqué unos son más capaces que otros de enfrentar contratiempos, o superar obstáculos y ver las
dificultades de la vida de manera diferente?
El nuevo concepto que dá respuesta a ésta y otras interrogantes es la Inteligencia Emocional, la
misma que viene a ser una destreza que nos permite conocer y manejar nuestros propios sentimientos,
interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse satisfechos y ser eficaces en la vida a la
vez que crear hábitos mentales que favorezcan nuestra propia productividad.
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10. EL SISTEMA LÍMBICO O CEREBRO EMOCIONAL
El sistema límbico, también llamado cerebro medio, es la porción del cerebro situada
inmediatamente debajo de la corteza cerebral, y que comprende centros importantes como el tálamo,
hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral.
En el ser humano, estos son los centros de la afectividad, es aquí donde se procesan las
distintas emociones y el hombre experimenta penas, angustias y alegrías intensas.
El papel de la amígdala como centro de procesamiento de las emociones es hoy incuestionable.
Pacientes con la amígdala lesionada ya no son capaces de reconocer la expresión de un rostro o si una
persona está contenta o triste. Los monos a las que fue extirpada la amígdala manifestaron un
comportamiento social en extremo alterado: perdieron la sensibilidad para las complejas reglas de
comportamiento social en su manada. El comportamiento maternal y las reacciones afectivas frente a
los otros animales se vieron claramente perjudicados.
El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Una transmisión de
señales de alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos, y esto es lo que
explica que podamos tener control sobre nuestras emociones.
A los instintos, impulsos y emociones se añadió de esta forma la capacidad de pensar de forma
abstracta y más allá de la inmediatez del momento presente, de comprender las relaciones globales
existentes, y de desarrollar un yo consciente y una compleja vida emocional.
Amor y venganza, altruismo e intrigas, arte y moral, sensibilidad y entusiasmo van mucho más
allá de los rudos modelos de percepción y de comportamiento espontáneo del sistema límbico.

11. TRAUMA
Es un acontecimiento que supera la capacidad de tolerar, de controlar y elaborar psíquicamente
lo sucedido.
Es importante destacar, tal como indica la investigación reciente, que a pesar de la
heterogeneidad de los sucesos traumáticos, los individuos que directa o indirectamente han
experimentado este tipo de situaciones muestran un perfil psicopatológico común etiquetado en la
actualidad bajo el rótulo de TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO y en algunas ocasiones
se presentan otros trastornos asociados como depresión, trastorno de ansiedad generalizada, ataques de
pánico o abuso de sustancias.
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12. TRANSTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMATICO
El TEPT representa un peligroso descenso del punto nervioso donde se asienta la alarma, lo que
hace que la persona reaccione ante los momentos corrientes de la vida como si fueran emergencias.
El trastorno por estrés postraumático puede iniciarse a cualquier edad, incluso durante la
infancia. Los síntomas suelen aparecer en los primeros 3 meses posteriores al trauma, si bien puede
haber un lapso temporal de meses, o incluso años, antes de que el cuadro sintomático se ponga de
manifiesto.
La intensidad, duración y proximidad de la exposición al acontecimiento traumático
constituyen los factores más importantes que determinen las probabilidades de presentar el trastorno.
En los últimos 25 años, más de 150 millones de personas anualmente han sido afectados directamente
por acontecimientos traumáticos.
Al TEPT Goleman lo define como “un desorden límbico". Ese "miedo aprendido" se da de
alguna manera en el locus cereleus, zona cerebral donde se regula la secreción de las catecolaminas –
adrenalina y noradrenalina- que activan el cuerpo para hacer frente a situaciones de urgencia y donde
se gravan los recuerdos con una intensidad especial. El locus cerelus está ligado a la amígdala, al
hipotálamo e hipocampo, entre otras zonas límbicas, y las catecolaminas difundidas por todo el córtex.
También influye en la pituitaria –reguladora de la secreción de HCT (hormona corticotrópica) que
activa la "lucha-o-huida"-. En tercer lugar se ven afectados los opiáceos cerebrales, la secreción de
endorfinas, que amortiguan las sensaciones dolorosas al actuar como sedantes.

- História del estrés traumático
La exposición a eventos traumáticos y las consecuencias que de ello se derivan no es un
fenómeno nuevo. Los seres humanos han estado experimentando tragedias y desastres a lo largo de
toda la historia.
Evidencias de reacciones postraumáticas datan del siglo VI A.C. y se fundamentan en las
reacciones de los soldados durante el combate.
Las respuestas al estrés traumático han sido etiquetadas de muy diversas formas a lo largo de
los años. Algunos términos diagnósticos utilizados han incluido los de Neurosis de Guerra, Neurosis
Traumática, síndrome Post-Vietnam o Fatiga de Batalla.
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- Tipos de eventos traumáticos
Los eventos traumáticos son en la mayoría de las ocasiones, inesperados e incontrolables y
golpean de manera intensa la sensación de seguridad y auto-confianza del individuo provocando
intensas reacciones de vulnerabilidad y temor hacia el entorno.
•

Accidentes

•

Desastres naturales (huracanes, terremotos, inundaciones, erupciones, etc.)

•

Inesperadas muertes de familiares

•

Asaltos

•

Abusos físicos o sexuales infancia

•

Torturas

•

Secuestros

•

Experiencias combate

•

Situaciones de violencia graves.

•

Ataques terroristas.

•

La estadía en un hospital.

•

Abuso sexual.

Los actos violentos son más dañinos que las catástrofes naturales, porque a diferencia de las
victimas de un desastre natural, las victimas de la violencia sienten que han sido seleccionas como
blancos de la maldad.
- Síntomas del trastorno por estrés postraumático
Entre los trastornos más comúnmente asociados se destacan:
- ATAQUES DE PÁNICO
Los individuos que han experimentado un trauma tienen posibilidades de experimentar ataques
de pánico cuando son expuestos a situaciones relacionadas con el evento traumático.
Estos ataques incluyen sensaciones intensas de miedo y angustia acompañadas de síntomas
como taquicardias, sudoración, nauseas, temblores, etc.
- DEPRESIÓN
Muchas personas sufren episodios depresivos posteriores, pérdida de interés, descenso de la
autoestima e incluso en los casos de mayor gravedad ideaciones suicidas recurrentes.
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- IRA Y AGRESIVIDAD
Se tratan de reacciones comunes y hasta cierto punto lógicas, entre las víctimas de un trauma.
Sin embargo cuando alcanzan límites desproporcionados interfiere de forma significativa con la
posibilidad de éxito terapéutico así como en el funcionamiento diario del sujeto.
- ABUSO DE DROGAS
Es frecuente el recurso a drogas como el alcohol para tratar de huir o esconder el dolor
asociado. En ocasiones esta estrategia de huida aleja al sujeto de recibir la ayuda adecuada y no hace
más que prolongar la situación de sufrimiento.
- CONDUCTAS EXTREMAS DE MIEDO Y EVITACIÓN
La huida o evitación de todo aquello relacionado con la situación traumática es un signo común
en la mayoría de los casos, no obstante, en ocasiones este intenso miedo y evitación se generaliza a
otras situaciones, en principio no directamente asociadas con la situación traumática lo que interfiere
de forma muy significativa con el funcionamiento diario del sujeto.

- Tratamientos del trastorno por estrés postraumático
Muchas técnicas y estrategias se han utilizado y siguen siendo utilizadas en el abordaje
terapéutico del TEPT; a continuación se presentan algunas de estas modalidades:
1- Enfoque psicoeducativo
2- Terapia cognitivo-conductual
-Técnicas de relajación / control activación emocional
-Desensibilización sistemática
-Técnicas de exposición e inundación
-Técnicas operantes
-Técnicas de condicionamiento encubierto
-Técnicas de autocontrol
-Técnicas aversivas
-Técnicas de modelado
-Técnicas de reestructuración cognitiva
Reaprendizaje emocional.
-Técnicas de habilidades de enfrentamiento
-Técnicas de resolución de problemas
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3- Hipnosis clínica
4- Terapias psicodinámicas
5- Terapias grupo / grupos autoayuda-apoyo social
6- Tratamiento farmacológico
7- Terapia familiar
8- Terapias alternativas, holísticas o naturales

13. REAPRENDIZAJE EMOCIONAL

- Aprendizaje emocional
El proceso de alfabetización emocional, empieza desde muy temprano. Cuando los niños
reciben suficiente aprobación y estímulo, son animados a asumir pequeños desafíos, miran la vida con
optimismo y son afirmados en sus propias destrezas, sin duda van a adquirir una amplia gama de
habilidades sociales y emocionales a medida que pasan los años.
Aún dentro de los procesos intelectuales, la Inteligencia Emocional es un ingrediente
importante para desarrollar una buena disposición para aprender. Se mencionan los siguientes
aspectos:
•

Confianza en sí mismos

•

Intencionalidad o persistencia

•

Curiosidad

•

Capacidad de comunicación

•

Autocontrol para modular y dominar sus propias acciones

• Cooperatividad
Cuando no se dá en su tiempo este tipo de adiestramiento, nos convertimos en "analfabetos
emocionales", situación ésta que nos explicaría cómo nuestro "cerebro emocional" en un momento de
tensión o extrema presión, nos puede derrumbar, paralizar y desorganizar, bloqueando totalmente a
otras facultades mentales y a la mente analítica.
El cerebro humano, no esta en modo alguno, totalmente formado en el momento del
nacimiento. Sigue modelándose a lo largo de la vida, y su crecimiento más intenso se produce durante
la infancia.
Los niños nacen con mucho más neuronas de las que del cerebro maduro conservará; a través
de un proceso conocido como “poda”, el cerebro pierde las conexiones neuronales menos utilizadas y
forma fuertes conexiones en aquellos circuitos sinápticos que han sido más utilizados.
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De todas las especies, el ser humano es él más tarda en alcanzar la plena madurez cerebral. El
inicio de la pubertad, marca una de las etapas más radicales de poda del cerebro. Diversas áreas del
cerebro, que son críticas para la vida emocional, se encuentran entre las más lentas en madurar.
Mientras las áreas sensorias maduran durante la primera infancia y el sistema límbico durante
la pubertad, los lóbulos frontales –sede del autodominio emocional, la comprensión y la respuesta
ingeniosa– continúan desarrollándose en la última etapa de la adolescencia, hasta algún momento entre
los dieciséis y los dieciocho años de edad.
Todo aprendizaje supone un cambio en el cerebro, un fortalecimiento de la conexión simpática.
Los cambios cerebrales en pacientes que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo, muestran que los
hábitos emocionales son maleables a lo largo de la vida.

- Reaprendizaje emocional
Cuando alguien tiene algo, este se apacigua con el tiempo, esto sucede con un reaprendizaje
natural ya que el objeto temido es encontrado nuevamente sin que haya algo realmente atemorizante.
Por medio de terapias los hábitos más profundos y arraigados pueden ser remodelados para un
aprendizaje emocional durante toda la vida.
El REAPRENDIZAJE EMOCIONAL como psicoterapia, es un proceso que de ninguna manera
es espontáneo. En algunos casos, los acontecimientos naturales de sus vidas contrarrestan las huellas
de los traumas emocionales y en otros el circuito emocional tiene que ser reeducado o sea el curso
positivo de las emociones puede ser reaprendido.
Este nuevo aprendizaje significa poder construir una nueva vida con relaciones sólidas y
confiables y un sistema de creencias que encuentre significado incluso en un mundo en el que la
injusticia o la violencia tienen su lugar preferente. Todos estos elementos son señales de éxito en la
reeducación del "cerebro emocional".
Muchas personas que han sufrido un trauma, con el tiempo lo superan, los acontecimientos
naturales de sus vidas, habrán contrarrestado el problema. Esto ofrece la promesa de que los cambios
cerebrales, que se producen con el TEP, no son indelebles y que la gente puede recuperarse, incluso de
las huellas emocionales más horribles, en resumen, que el circuito emocional puede ser reeducado.
Para recuperarse de un trauma, la Dra. Lewis Herman describe tres pasos:
1. adquirir una sensación de seguridad,
2. recordar los detalles del trauma y lamentar la perdida que ha provocado, y
3. volver hacia una vida normal.
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Otro paso en la curación, implica el hecho de volver a narrar y reconstruir la historia del
trauma, al amparo de seguridad, permitiendo al circuito emocional, adquirir una comprensión nueva y
más realista y una respuesta al recuerdo traumático y sus elementos activadores.
El recuerdo empieza a quedar transformado tanto en su significado emocional como en sus
efectos sobre el cerebro emocional. El terapeuta alienta al paciente a volver a relatar los
acontecimientos traumáticos lo más vívidamente posible, como un vídeo de terror recordando hasta el
más sórdido detalle, el espanto, el disgusto, la nausea. Esto empieza a inculcar una lección reveladora
para el circuito emocional: en lugar de provocar un terror incesante. Esto significa, que en lugar de
quedar permanentemente atrapado por aquel momento del pasado, el paciente puede empezar a mirar
el futuro, incluso a abrigar esperanzas y a construir una nueva vida libre del trauma.
Una vez que el cerebro emocional aprende algo, parece que nunca se olvidará. Lo que hace la
terapia es enseñar a controlarlo, enseña a la neocorteza a inhibir la amígdala. La tendencia a actuar
queda suprimida mientras la emoción básica con respecto a ella queda contenida, por lo que todas las
lecciones emocionales incluso os hábitos más profundamente arraigados en la infancia pueden ser
remodeladas, en función de esta psicoterapia: Reaprendizaje Emocional.

- Conclusiones
Un trauma es un acontecimiento que supera la capacidad de tolerar, de controlar y elaborar
psíquicamente lo sucedido.
El trastorno por estrés postraumático TEPT, representa una de las más severas e incapacitantes
formas de estrés humano.
La detección y reconocimiento del estrés asociado a situaciones traumáticas es el primer paso
para el individuo, en su camino para su total recuperación e integración social.
Aprender y enseñar a manejar emociones permanentemente y no permitir que estas nos
manejen, en función de un aprendizaje emocional individual y familiar continuo, permite un
crecimiento social y laboral.
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14. COMUNICACIÓN EMPÁTICA: SUGERENCIAS PARA EL GERENTE EJECUTIVO
a. Principios de comunicación empática
Busque primero comprender y después ser comprendido (este es el principio de comunicación
empática). Este principio es la clave para la comunicación interpersonal eficaz “intentar primero
comprender” implica un cambio profundo en el paradigma, pues, generalmente, estamos habituados a
“escuchar” o a fingir que escuchamos. Cuando el autor habla en atención empática, se refiere a
atención con la finalidad de comprender, es decir, de realmente comprender.
Es importante diferenciar empatía de solidaridad. Solidaridad significa concordar, mientras la
atención empática se escucha con los oídos, pero también se oye con el corazón y con los ojos, es
decir , prestamos atención, comprendemos quien nos habla.
“La atención empática es poderosa porque le dá informaciones precisas para trabajar. En vez de
proyectar su autobiografía y presumir pensamientos, motivos e interpretaciones, Usted percibe la
realidad interna de la otra persona, lo que está en su corazón, en la mente de ella. Escucha para
comprender. Concrétese en recibir la comunicación más profunda de otro ser humano.”
(COVEY,1989:266)
Después de ser comprendido, esta es la otra parte del hábito. Cuando se consigue explorar las
ideas con claridad, objetividad, usando imágenes claras y, más importante, dentro de un contexto de
profunda comprensión de los paradigmas y preocupaciones de los otros, se aumenta significativamente
la credibilidad de las propias ideas.
“En los negocios Usted debe dedicar algún tiempo a escuchar a sus empleados, uno a uno. Oiga
sus problemas, intente entenderlos. Implante un registro de los problemas personales, el archivo de
información de su empresa, para obtener datos confiables, precisos, en todos los niveles: de los
clientes, proveedores y empleados. Se vuelve el elemento humano tan importante como el financiero o
el técnico. Usted economiza bastante tiempo, energía y dinero cuando invierte en los recursos humanos
de cualquier empresa, en todos los niveles. Cuando usted escucha, aprende, y también da a las
personas que trabajan con usted el clima psicológico que necesitan. Usted inspira una lealtad que va a
pesar en las exigencias burocráticas y físicas del empleo” (COVEY 1989:286-287).
Así un vendedor eficaz primero trata de entender las necesidades, las preocupaciones, la
situación del consumidor. El vendedor que observa vende productos. El profesional vende soluciones
para las necesidades y los problemas. Se trata de una perspectiva totalmente diferente. Él también
aprende a relacionar las necesidades de las personas con sus productos y servicios. Él necesita tener
integridad para decir: “mi producto o servicio no atiende esta necesidad”, en caso de que eso sea
verdad.
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¿ Usted ve un indio?, como es él?, como está vestido?, que opiniones tiene? Y si yo le digo que
Usted no está viendo un indio, pero si un esquimal, vestido con un abrigo y con un gorro que le cubre
la cabeza, y agarrando una lanza. ¿ Que sería verdad?, será que Usted puede ver a ese esquimal? La
verdad las personas no ven el mundo como es, pero sí como ellas son, o como fueron condicionadas a
ser. Por eso, vemos con nuestros propios sistemas de valor, nuestras expectativas y nuestras
presuposiciones implícitas sobre como el mundo es y como debería de ser.
Así el mal entendido, es decir, la interpretación equivocada, es la gran causa del sufrimiento
dentro de la familia. Cierta vez, un padre comentó que comenzó a castigar a su hijo pequeño. Al final,
contrariando sus ordenes, el niño se la pasaba doblando en la esquina para pasar al otro lado de la
calle. Cada vez que él hacia eso, el padre lo castigaba y le decía que no lo hiciera nuevamente. Hasta
que después de ser castigado una vez más, el niño miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas y le
preguntó: “ que es esquina papa? ”
En cuanto usted comprende, no juzga. Nosotros juzgamos para evitar una confrontación con la
otra persona. Confrontamos tan sólo el rótulo que le atribuimos. A pesar de eso, cuando no esperamos
nada, jamás dejamos de tenerlo en la mira. El problema es juzgar y después comenzar a interpretar
todas las informaciones de tal forma que confirme su juicio. Ese es el significado de “preconcepto” o
“prejuicio”. En cuanto nos comportamos como jueces y jurados, en lugar de oyentes y amigos,
difícilmente ejercemos en nuestros hijos y familiares el tipo de influencia que deseamos.
De otro modo, las influencias pueden ser muy negativas. También muchas veces provocadas
por la incomprensión o resentimiento, muchas familias se pierden de su propia ruta. Para evitar que
esto acontezca, nada mejor que ejercitar la escucha empática, que penetra en el corazón y la mente del
otro, sin estereotipos. Y devolver a ese otro con una palabra, un gesto, una expresión facial o un
silencio que demuestren una serena voluntad de comprender.
Pero la mayoría de nosotros prepara la respuesta mientras escucha. Así examinamos,
aconsejamos, sondeamos o interpretamos de acuerdo con nuestro ángulo de visión. Y nada de eso
constituye una respuesta comprensiva. Todo lo que acontece es nuestra autobiografía, de nuestro
universo, de nuestros valores. En el momento de dar un feedback para el otro, pregúntese a sí mismo:
“¿ será que ese feedback va a ser realmente útil para esa persona o será que eso satisface mi propia
necesidad de controlar su comportamiento? Y cuando alguien ponga en práctica un proyecto
importante y logre algo con mucho esfuerzo, exprese siempre admiración, reconocimiento y
aprobación. Jamás de feedback negativo (aunque sea merecido y que Usted lo haga de modo
constructivo), para ayudar a la persona a perfeccionarse. De feedback constructivo en otro momento,
cuando la persona esté lista para recibirlo. Elogie el esfuerzo, elogie el empreño en esa tarea, elogie el
valor de la persona.
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b. Oír con empatía
Buscar primero comprender implica un cambio profundo de paradigma. Normalmente nos
preocupamos primero por que nos comprendan. La mayor parte de las personas no consiguen escuchar
con la intención de comprender. Ellas escuchan con la intención de contestar. Ellas están siempre
hablando o preparándose para hablar. Ellas filtran todo a través de sus propios paradigmas, leen su
autobiografía en la vida de las otras personas.
Ellas están constantemente proyectando sus experiencias interiores en el comportamiento de los
otros. Dirigen sus ojos para cualquiera con que se relacionasen. Si ellas tuvieran algún problema con
alguien – hijo, cónyuge, empleado-, la actitud invariablemente es: “Ellos no me entienden”.
Cuando otra persona habla, estamos normalmente escuchando, en uno dos cuatro niveles.
Podemos estar ignorando a otra persona, es decir, sin escuchar nada. Podemos fingir que escuchamos.
Podemos adoptar la escucha selectiva escuchando apenas determinadas partes de la conversación.
Hacemos eso siempre que oímos hablar a un niño de preescolar: o podemos practicar la escucha
concentrada, prestando atención y concentrando la energía en las palabras que están siendo dichas.
Pero son pocas las que practican el quinto nivel, la forma mas elaborada de oír, la escucha
empática. Cuando hablo de escucha empática me estoy refiriendo a la escucha con la finalidad de
comprender. Se trata de un paradigma completamente diferente.
La escucha empática entra en el cuadro de referencias de otra persona. Si usted ve dentro de esa
persona, ve el mundo como ella lo ve, comprende su paradigma, comprende lo que ella siente.
La ausencia de escucha empática no esta en coincidir con alguien mas, pero si en comprender
aquella persona profundamente, tanto en lo emocional, como en lo intelectual. La escucha empática es
la llave para hacer depósitos en la cuanta bancaria emocional.
c. Diagnosticar antes de prescribir
Es difícil primero comprender, diagnosticar antes de recetar. Es mucho más fácil dar un par de
lentes que sirvan tan bien durante todos estos años a la persona que los necesita. Trata primero
comprender(o diagnosticar) antes de prescribir algo en un principio correcto que se manifiesta en
muchas áreas de la vida. Es la marca registrada de todos los verdaderos profesionales. Se trata de una
actitud fundamental para el oculista, para el médico de verdad. Usted no tendrá confianza en el
tratamiento recomendado por el médico a no ser que confie en el diagnóstico. Este principio también
es verdadero en las ventas. Un vendedor eficaz primero intenta entender las necesidades, las
preocupaciones, la situación del consumidor. El vendedor dedicado vende productos.
Diagnosticar antes de prescribir también es fundamental parea otras áreas profesionales, por
ejemplo el diseño de productos. Usted puede imaginar que alguien en una compañía diga: “ese cambio
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de ideas de investigación con es consumidor en infructuoso. Vamos a hacer los productos y listo” en
otras palabras olvide la comprensión de los hábitos de consumo y de la motivación del consumidor
solo proyecte los productos. No va a funcionar nunca. La clave para el juicio correcto es la
comprensión. Si se juzga primero, la persona nunca va entender correctamente.
d. Principios de la cooperación creativa
1) Críe sinergía
Un buen medio para comprender la sinergia es utilizando la metáfora del cuerpo. El cuerpo es
mas que manos, brazos, piernas, pies, cerebro, estomago, o corazón reunidos. Es un todo milagroso y
sinérgico, capaz de realizar cosas increíbles porque sus partes trabajan en conjunto. Dos manos por
ejemplo pueden hacer más juntas que cada una de ellas separadas. La sinergia es el fruto mas elevado
de todos los hábitos. Su poder es tan catalizador que afecta el modo como las partes se integran unas
con otras, con espíritu de respeto y compensación.
Pero la sinergía no es solo trabajo de equipo. El trabajo creativo de equipo, cooperación
creativa. En ese sentido, el secreto es aprender a valorizar y a celebrar la diferencia. Al final la propia
creación biológica de una familia depende de las dependencias físicas entre un hombre y una mujer,
capaces crear hijos. La verdad, la esencia de la sinergia esta en mezclar el mejor de cada uno de forma
que se crie algo internamente nuevo. Ese es un paso colectivo fundamental para la solución de
problemas y para la construcción de una bella cultura familiar.
Para fortalecer todavía más esa cultura, nada mejor que cuidar de el sistema inmunológico de la
propia familia. De esa forma ustedes necesitan protegerse de 4 tipos de “cáncer” letal para la vida
familiar: crítica, reclamación, comparación y competencia. Y sin un sistema inmunológico saludable,
puede haber metástasis, esparciendo energías negativas a la familia.
La sinergía está en todas partes, un ejemplo de ello es en la naturaleza. Su usted coloca dos
plantas lado a lado las raíces se mezclan y mejoran la calidad del suelo, de modo que las dos plantas
crecen mejor de que como su estuviesen separadas, si usted coloca dos piezas de madera juntas, esta
aguantaran mucho más que el peso que soportan cada una de ella. El todo es mayor que la suma de las
partes.
El desafío está en aplicar los principios de cooperación creativa, aprendidos en la naturaleza, en
nuestras relaciones sociales. La vida familiar nos brinda muchas oportunidades para observar y
practicar la sinergía.
La propia manera de cómo un hombre y una mujer traen al mundo un niño es sinérgica. La
esencia de la sinérgica es valorizar las diferencias – respetarlas, invertir en los puntos fuertes,
compensar las debilidades.

45

Adminstração, Negociação, Logística e Transporte - Volume VI

¿ La sinergía no podría crear una norma para la nueva generación – una generación más
inclinada para servir y contribuir, que fuera menos protectora, menos antagónica, menos egoísta; una
generación más abierta, más confiable; menos defensiva, desconfiada y política; más amorosa, más
dedicada y menos posesiva y crítica?
2) La comunicación sinérgica
Cuando Usted comunica de forma sinérgica, simplemente está abriendo su corazón, su mente
es modo de expresión para nuevas posibilidades, nuevas alternativas y nuevas opciones.
Muchas personas jamás experimentan la sinergía, siquiera en un grado moderado, sea en la vida
familiar o en otras interacciones. Estas fueron entrenadas y educadas dentro de la comunicación
defensiva y protectora, para creer que la vida y los otros no dignos de confianza.
Eso constituye una de las mayores tragedias y desperdicios del mundo, porque un inmenso
potencial sigue inmovilizado – completamente estático e inútil. Las personas ineficientes conviven día
con día con este potencial mal aprovechado.
Ellas pueden tener experiencias creativas inusitadas, talvez en los deportes, en donde
conseguirán entrar realmente en el espíritu de un equipo, por un periodo determinado.
3) Sinergía en el salón de clases
Muchas de las mejores generaciones viven a un paso del caos. La sinergía muestra cuanto los
profesores y alumnos están realmente abiertos para el principio de que todo es mayor que la suma de
las partes.
4) La sinergía en los negocios
Al principio siempre los contactos son respetuosos, cuidadosos y previsibles. Cuando
comenzamos a conversar sobre las alternativas, posibilidades y oportunidades futuras, las personas
comenzaran a abrirse. Las personas eran verdaderamente empáticas, y pasamos del respeto mutuo y de
la comprensión para la creación de una comunicación sinérgica.
Una vez que las personas experimentan la sinergia real, ellas nunca vuelven a ser las mismas.
Ellas descubren la posibilidad de tener otras aventuras en el futuro, capaces de abrir sus mentes.
5) Sinergía y comunicación
La sinergía es excitante, la creatividad es excitante. Es fenomenal lo que la mente abierta y la
comunicación pueden realizar. El diagrama a seguir muestra cuanto la confianza está vinculada a los
diferentes niveles de comunicación.
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El nivel más bajo de la comunicación deriva de las situaciones de desconfianza, que se
caracterizan por la actitud defensiva, cuidadosa y frecuentemente por el lenguaje basado en las
formalidades legales, que cubre todas las posibilidades y procura padrones y cláusulas de rompimiento
para cuando las cosas estuvieren cerca. Esa forma de comunicación produce solo gana/pierde o pierde/
gana.
La comunicación intermediaria es la comunicación respetuosa. Ella opera en situaciones
independientes y también en las interdependientes, pero las posibilidades creativas nos se concretizan.
En las situaciones interdependientes, el compromiso es la posición que normalmente se toma. Los
compromisos significado de 1+1=1 ½. Los 2 lados ceden. La comunicación no es defensiva,
protectora, furiosa o manipuladora. Es honesta, verdadera y respetuosa. Pero no es creativa y sinérgica.
Ella produce una forma menor de gana/gana.
6) Conclusión
Los principios aquí presentados (comunicación y cooperación creativa) favorecen un
entendimiento más profundo de las cuestiones y una comunicación más clara con las personas, y nos
enseña a tomar provecho de las diferencias y a descubrir opciones y alternativas mejores que “mi
manera” o “su manera”.
Cuando buscamos comprender real y profundamente a los demás seres humanos, abrimos las
puertas para soluciones creativas y terceras alternativas. Nuestras diferencias no forman más
obstáculos para la comunicación y el progreso. En lugar de eso se tornan auxiliares de la sinergía.
La aplicación de esos principios garantiza eficiencia en las negociaciones, con garantía de
relaciones comerciales promisorias.

15. ADMINISTRANDO COM CORAÇÃO
a. Introdução
O conceito de inteligência emocional é relativamente novo dentro das organizações. Entretanto,
esse conceito ainda não tem tido ampla aceitação pelos administradores. Tal fato é explicitado em um
estudo realizado entre 250 executivos, onde foi observado que existe o temor de que a empatia ou
piedade possa entrar em conflito com as metas da empresa ou que, sem um distanciamento emocional
entre chefes e subordinados, seria impossível tomar decisões que poderiam ser consideradas
"impopulares". Hoje, essa posição é considerada antiquada (considerando que este estudo foi feito na
década de 70 e o ambiente empresarial era diferente).
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No Brasil, o empresariado, acompanhando as tendências e influências do mercado de trabalho
internacional, gradativamente foi alterando os critérios de contratação. Currículo e capacitação técnica
que, até pouco tempo eram valores decisivos e inquestionáveis, perdem espaço para outros fatores,
agora exigidos pelas empresas que acompanham a evolução do mercado de trabalho.
Esta nova realidade competitiva está valorizando a inteligência emocional e alguns dos motivos
para tal mudança são bastante óbvios. O sucesso depende mais do coração do que da cabeça e os
sentimentos valem mais do que o quociente de inteligência. O temperamento equilibrado da pessoa
que se emociona, porque coloca o coração nas coisas que faz, essa tem seu lugar garantido. Hoje, no
mercado de trabalho, tem valor o profissional que participa, extravasa e consegue sensibilizar,
gerenciando sua rotina com "feeling". A fórmula do sucesso na vida profissional é vista, hoje, como
uma combinação bem temperada de pensamento racional, com controle e autoconhecimento
emocional.
Hoje as empresas continuam dando preferência para profissionais bem qualificados, mas
necessariamente com comportamento emocional equilibrado. Antigamente, valia mais a cabeça, hoje
vale mais o coração.
b. Inteligência Emocional no Trabalho
Na seleção de mão-de-obra de grandes empresas nacionais e multinacionais, alguns critérios
inovadores estão sendo aplicados. Além da capacitação técnica do candidato avalia-se também a
estrutura emocional e psicológica: a capacidade de resolver rapidamente um ou vários problemas
diferentes; a facilidade de rápida adaptação a mudanças (de cargo, de função, de local de trabalho,
etc.); o dinamismo, o poder de inovação, a ousadia, a criatividade, e sobretudo, a capacidade de bem se
relacionar com outras pessoas, dentro e fora do ambiente de trabalho, além da capacidade de lidar com
problemas pessoais e com suas próprias emoções no dia-a-dia, de maneira a não torná-los fontes de
angústia permanente. Segundo Robert Cooper, a Inteligência Emocional pode fazer diferença para
fatores cruciais do sucesso de uma carreira ou de uma empresa.
As emoções constituem a fonte mais poderosa de orientação, autenticidade e energia humanas e
podem oferecer sabedoria intuitiva. Os sentimentos nos proporcionam uma informação vital e
potencialmente proveitosa em casa minuto do dia. É esse feedback que acende o gênio criativo, o
mantém honesto consigo mesmo, molda relacionamentos na base da confiança, proporciona uma
bússola interna para a sua vida e sua carreira, orientando-o para possibilidades inesperadas.
Dentro do contexto do assunto, o conceito de Inteligência Social, que foi pela primeira vez
identificado e definido por E. L. Thorndike em 1920.
Já Gardner, professor da Universidade de Harvard, criou em 1983 a teoria das inteligências
múltiplas e as subdividiu como se segue:
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"Inteligência Interpessoal é a habilidade de compreender as outras pessoas: o que as motiva,
como elas trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas. Pessoas de sucesso na área de
vendas, políticos, professores, clinicos e líderes religiosos são indivíduos com alto grau de
inteligência interpessoal.
Inteligência Intrapessoal... é uma habilidade correlacionada, voltada para dentro. É a
capacidade de formar um modelo verídico e apropriado de si mesmo e ser capaz de usar esse modelo
para operar efetivamente na vida ".
O mesmo artigo faz a seguinte citação:
"Inteligência Emocional é um tipo de inteligência social que envolve a habilidade de monitorar
suas próprias emoções e as dos outros, discriminando entre elas e usar essas informações para guiar
os pensamentos e as ações. "
c. Acompanhamento emocional
Um outro aspecto que pode ser observado dentro do próprio ambiente organizacional refere-se
ao acompanhamento emocional de seus colaboradores. A empresa pode acompanhar o
desenvolvimento de suas aptidões e o aumento da produtividade quando consegue contornar as
discordâncias entre eles e, desta maneira, proporcionar a melhora no local de trabalho.
Este acompanhamento pode ser feito em três áreas: crítica, diversidade e sabedoria
organizacional. Estas áreas terão suas características analisadas a seguir.
1) Crítica
Para que as pessoas consigam manter seus esforços na direção certa, existe a necessidade de
uma resposta sobre seus atos, um feedback para que sua contribuição para o sistema esteja de acordo
com as diretrizes da organização. Sem esse feedback, as pessoas não têm idéia de como está seu
relacionamento com seus superiores, seus subordinados ou colegas.
A crítica pode ser definida como uma tarefa importante, porém temida e sempre que possível,
adiada. Essa deficiência, então, consegue fazer com que exista um grande custo para a empresa, pois
da mesma forma que devem ser exaltadas as qualidades dos resultados de determinada tarefa, as falhas
também devem ser apontadas para que sejam contornadas ou evitadas durante o processo.
As críticas que possuem o objetivo de atacar acabam criando tensão, ira e hostilidade nas
vítimas, de forma que os que foram atacados procuram evitar cooperação ou tarefas em parceria com a
pessoa que os atacou. Com isso, o próprio resultado da tarefa acaba sofrendo e, como é observado por
J. R Larson, a maioria dos problemas de desempenho de um empregado não surge de repente; eles se
desenvolvem com o tempo.
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Com isto, é necessária a criação de uma crítica habilidosa. Uma mensagem que procura fazer
com que alternativas sejam criadas acabam tendo o efeito oposto de uma crítica destrutiva. Ela faz com
que seja oferecida uma esperança de que o indivíduo saia-se melhor e sugere o início de um plano para
isso. Esse tipo de crítica construtiva concentra-se no que a pessoa fez e pode fazer, ao invés de ver um
sinal de caráter em um trabalho malfeito.
Em relação à motivação, quando as pessoas acreditam que as falhas ocorreram devido a uma
característica inerente ao seu comportamento, elas tendem a perder a esperança e simplesmente deixam
de tentar corrigir seu trabalho. A crença básica que resulta em otimismo é a de que existem
circunstâncias nas quais os indivíduos possuem algum controle e que podem ser alteradas de alguma
forma, a fim de melhorar a situação.
Harry Levinson mostra que existem características que fazem com que a crítica seja absorvida
de maneira melhor, sendo elas:
- Seja específico: a especificidade é tão importante para a crítica quanto para o elogio. Não é
necessário ser indireto ou evasivo. Tal atitude somente causa equívocos sobre o conteúdo da
verdadeira mensagem;
- Ofereça uma solução: a crítica deve indicar uma maneira de se resolver o problema. Sem tal
caminho, a pessoa que recebe a crítica sente frustração por não perceber alternativas ou novas
possibilidades;
- Esteja presente: uma comunicação impessoal como um memorando ou mensagem via correio
eletrônico impede que a pessoa que o recebe de uma oportunidade de se esclarecer diante da situação;
- Seja sensível: administradores sem empatia têm maior inclinação a criticar de maneira danosa,
de forma que tal comportamento deve ser evitado.
Com tais sugestões, Levinson aconselha às pessoas que vejam as críticas como uma
oportunidade de resolução dos problemas, e não como uma situação de crescimento de adversidades.
2) Diversidade
A cultura de uma organização deve mudar para promover tolerância e respeito às diversidades
de qualquer natureza, mesmo que os preconceitos individuais permaneçam. E, apesar das inúmeras
atividades com "cursos de treinamento" para resolver tais problemas, é observado que eles não
possuem resultados satisfatórios. Podem até agravar as tensões que possam existir dentro da
organização.
Para entender o que pode ser feito, deve-se analisar como o preconceito é absorvido pelas
pessoas. Segundo Daniel Coleman, os preconceitos são uma espécie de aprendizado emocional que
ocorre cedo na vida, tomando essas reações dificeis de serem eliminadas. Já os estereótipos que
sustentam os preconceitos têm seu poder originado em parte de uma dinâmica mais neutra da mente.
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Esta dinâmica acaba tomando todos os tipos de estereótipos mais autoconfiantes. Como por exemplo,
os baianos serem preguiçosos ou sogras serem más.
Tais tipos de preconceitos podem explicar vários tipos de comportamentos inapropriados ou
atitudes agressivas perante colegas dentro do ambiente de trabalho. Quando perguntadas, as pessoas afirmam não sentir intolerância, mas em determinados momentos, ainda agem de forma preconceituosa
de forma que tais fatos podem afetar o rendimento do trabalho.
E, apesar dos preconceitos não poderem ser facilmente eliminados, a atitude perante eles pode
ser mudada. Ao se permitir piadas ou atitudes preconceituosas dentro do ambiente do trabalho a
chance de que esse tipo de comportamento se espalhe é grande. O que a organização pode fazer então é
criar normas de grupo pertinentes, tomando uma posição ativa sobre esses atos.
Em momentos como esse que as aptidões da inteligência emocional estão em vantagem,
principalmente ao se ter a habilidade social de perceber a melhor maneira de protestar produtivamente
contra o preconceito. Com isto, cursos de treinamento de diversidade conseguem estabelecer uma
regra que proíbe quaisquer tipos de preconceito e permite às vítimas uma rota para se defenderem e
denunciarem casos.
De maneira resumida, é mais prático tentar eliminar a expressão do preconceito do que a
atitude em si. Os estereótipos quando mudam, o fazem de maneira lenta. De forma que o importante é
tentar fazer com que ocorra a fusão de grupos nos quais os indivíduos trabalhem como iguais, com o
objetivo de alcançar uma meta comum.
3) Sabedoria Organizacional e QI do grupo
Os "trabalhadores do conhecimento" como cunhado por Peter Drucker, serão uma parte
significativa da força de trabalho nos próximos anos. Isto ocorre pois as suas qualificações são
altamente especializadas e, com isso, sua produtividade depende de se condicionarem seus esforços
como parte de uma equipe organizacional e assim focarem suas atividades a ponto dos grupos se
tornarem "unidades de trabalho", com cada um dos componentes com seu papel bem definido.
Assim, toda vez que pessoas se reúnem para colaborar em algum projeto, como uma equipe,
pode-se dizer que eles possuem um QI de grupo, ou seja, a soma total de aptidões e talentos dos
envolvidos. Porém, o elemento mais importante neste grupo deve ser mensurado em termos de
inteligência emocional. De forma que para um alto QI de grupo, deve-se existir dentro dele uma
harmonia social. E é essa harmonia que tornará o grupo mais produtivo e bem-sucedido.
Essa idéia de inteligência de grupo se originou na Universidade de Yale, dentro de um estudo
que procurava o porquê de alguns grupos se saírem melhor do que outros dentro de um ambiente
corporativo. De forma que, o fator individual que mais contribuía para o crescimento do grupo era a ca
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pacidade de criar um estado de harmonia interna, de forma que todos os talentos dos componentes do
grupo eram aproveitados da melhor maneira possível.
Com isso pode ser percebido que, ao se levar em consideração que muitas das tarefas dentro da
organização são interdependentes, uma rede de contatos com harmonia leva a uma maior rapidez e eficiência. Com isso qualquer rede informal de contatos pode se transformar em uma equipe improvisada,
mas com o objetivo de realizar sua tarefa eficientemente.
Uma melhor análise das redes informais mostra que, apenas por trabalhar juntas diariamente, as
pessoas não aprendem a confiar umas às outras com informações importantes e nem se voltam para
elas em momentos de crises. Dentro de uma visão mais sofisticada, podem ser vistas três formas de
rede:
- Rede de comunicações: quem fala com quem;
- Redes de especialistas: baseiam-se nas pessoas a quem se buscam conselhos;
- Redes de confiança: relações mais estreitas.
Em uma empresa, o profissional que pretende ser auto-suficiente, desprezando valores de
companheiros e subordinados, que pretende trabalhar sozinho não terá sucesso profissional, além de
causar problemas. Informações que antes eram irrelevantes, como se o candidato mantém amigos
antigos, atualmente são consideradas importantes. Esta informação indica no candidato qualidades de
relacionamento humano - afabilidade, compreensão e gentileza. Normalmente o profissional aceita
cursos de aperfeiçoamento intelectual e rejeita mudanças em nível comportamental-emocional.
Porém, para um ambiente de trabalho sinérgico, deve-se notar a necessidade de que os
indivíduos precisem promover cooperação, evitar conflitos e, coordenar eficazmente os esforços em
um trabalho de equipe. De forma que, melhorar a maneira como as pessoas trabalham em equipe se
tomará uma importante forma de influenciar o capital intelectual de uma organização, com isso as
empresas terão uma maior possibilidade de prosperar em um cenário competitivo.
d. Conclusão
Empresas privadas e instituições públicas interessadas em promover a qualidade de vida e de
trabalho de seus recursos humanos a fim de alcançar níveis mais altos de satisfação no trabalho,
produtividade e satisfação do consumidor, aumentando assim as chances de sobrevivência, sucesso e
crescimento da organização podem e devem implantar um Programa de Treinamento em Inteligência
Emocional no Trabalho.
Psicólogos, estudiosos e empresários concluíram que os melhores resultados eram obtidos
através daquelas pessoas ou equipes onde existiam elementos que se emocionavam, que tinham
facilidade de relacionamento interpessoal, de comunicação e que participavam ativamente do processo
de trabalho. Embora seja um fator subjetivo e complexo, a inteligência emocional, ainda assim, pode
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ser medida sob alguns aspectos: otimismo, a simpatia, a participação efetiva na vida da empresa, a
facilidade de trabalho em grupo, a preocupação com os colegas e um bom relacionamento familiar são
alguns aspectos considerados.
As empresas estão desesperadas em busca de profissionais com esse perfil, ou seja, aquelas
pessoas que têm vidas familiares equilibrada, que conseguem optar por serem simpáticas e que, mesmo
sendo realistas, estão sempre alegres e dispostas. São profissionais otimistas que conseguem
exteriorizar esses sentimentos. Esse comportamento, evidentemente alicerçado sobre um bom currículo
escolar, é garantia de portas abertas para o sucesso.
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16. ESCRAVO DA PAIXÃO
Neste mundo globalizado em que vivemos, onde o mercado e a velocidade das transformações
tecnológicas exigem que as decisões estratégicas sejam tomadas de maneira dinâmica e eficaz, é
fundamental para as pessoas, que atuam no gerenciamento logístico, ou em qualquer outra área ligada
à direção de pessoas, compreenderem a importância de melhorarem o relacionamento em sua
convivência diária, objetivando atingir os objetivos de sua organização.
Até pouco tempo atrás, considerava-se que o sucesso de uma pessoa estava ligado ao seu
raciocínio lógico ou as suas habilidades matemáticas e espaciais. O psicólogo e PHD pela
Universidade de Harvard, Daniel Goleman parte da pesquisa cientifica para ir de encontro à teoria
acima. Para Goleman o controle das emoções é o maior responsável pelo sucesso ou insucesso das
pessoas. A maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamentos entre as pessoas. Desta
forma, gerentes com qualidades de relacionamento humano, como afabilidade, compreensão,
gentileza, têm mais chances de obter o sucesso.
Inteligência emocional é uma tese cientifica relacionada a habilidades tais como: motivar a si
mesmo e persistir mediante frustrações; controlar impulsos, canalizando emoções para situações
apropriadas; motivar pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos, e conseguir seu
engajamento a objetivos comuns. Numa época em que o número de livros de auto ajuda aumentam
procurando ajudar-nos em busca do sucesso, Goleman busca na ciência explicações para uma viagem
pela desconhecida mente humana.
A seguir, abordaremos um dos capítulos do livro de Goleman, que trata sobre a necessidade de
mantermos o equilíbrio das nossas emoções sem sermos ESCRAVOS DA PAIXÃO.
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O senso de autodomínio, de poder agüentar as tempestades emocionais que trazem as desgraças
da sorte sem sermos “Escravos da Paixão” é uma virtude desde os tempos de Platão. Os romanos e a
primitiva Igreja Cristã chamavam isto de “temperantia”= temperança, a contenção das emoções.
Aristóteles observou que se precisa da emoção certa, o sentimento proporcional à circunstância.
O objetivo de tudo é o EQUILÌBRIO.
O controle das emoções perturbadoras é a chave do bem estar emocional. As depressões mais
as euforias temperam a vida, mas precisam ser equilibradas.
O controle de nossas emoções é uma atividade praticada em tempo integral; muito do que
fazemos é uma tentativa de controlar o nosso estado de espírito, desde uma leitura agradável, como
assistir TV e companhias que preferimos pode ser uma maneira de nos sentirmos melhor.
A arte de tranqüilizar-nos é um dom e segundo alguns psicanalistas vêem isto como a mais
essencial de todas as ferramentas psíquicas.
No plano do cérebro significa que muitas vezes temos pouco ou nenhum controle sobre
“QUANDO” seremos arrebatados pela emoção e sobre “QUAL” será. Mas podemos dizer
“QUANTO” durará.
A questão é: quando as emoções são de grande intensidade e demoram além do ponto
apropriado e beiram seus perturbadores extremos: ansiedade crônica, ira descontrolada e a depressão.
Quando se trata de vencer os estados de espírito negativos, somos deixados a nossos próprios
recursos. Esta é a conclusão alcançada por Diane Tice, psicóloga que perguntou a mais de 400 pessoas
o que elas faziam para fugir dos estados de espírito negativos e o grau de êxito dessas táticas.
Nem todos concordam com as mudanças de estados de espírito negativos:
•

5% disseram que jamais tentam mudá-los, pois todas as emoções são naturais e devem
ser experimentadas;

•

Há os que buscavam entrar em estados desagradáveis por motivos pragmáticos como os
médicos que precisavam estar sombrios para dar más notícias;

•

Ativistas sociais que alimentavam raiva contra injustiça social para serem mais eficazes
ao combatê-la;

•

Até um jovem que se provocava raiva para ajudar o irmão menor contra os valentões
infantis;

•

Os cobradores que se enfureciam para serem mais firmes com os caloteiros.

Mas fora isso a maioria se queixava que estavam à mercê dos seus estados de espírito.
a. Anatomia da ira
Alguém lhe dá uma fechada no trânsito. Se seu pensamento reflexo é “filho de uma mãe” e se
esse pensamento vier acompanhado de outros de indignação e vingança como, por exemplo: “podia ter
me matado!”, “isso não vai ficar assim”, tudo contribui para a trajetória da ira. O corpo se prepara para
54

Adminstração, Negociação, Logística e Transporte - Volume VI

a luta, suor na testa, coração acelera, você quer briga. Se outro motorista, logo atrás, buzina porque
você parou, você explode com o outro também. É assim que se formam a hipertensão, a direção
perigosa e até morte no trânsito.
Agora se o seu pensamento for: “talvez ele não tenha me visto, talvez tenha tido um motivo,
uma emergência médica, talvez”. Esta linha de possibilidade tempera a ira com piedade,
interrompendo o aumento da ira. O problema de termos a ira na medida certa é que na maioria das
vezes a nossa ira sai do controle.
De todos os estados de espírito que as pessoas querem escapar, a ira parece ser o mais
intransigente. O intolerante monólogo interior que a impele, inunda a mente dos mais convincentes
argumentos para dar-lhe vazão.
Minar as convicções que a abastecem é uma das mais poderosas maneiras de desarmá-la.
Diante disso ZILLMAN, DOLF da Universidade do Alabama vê duas maneiras de intervir:
1) avaliar e contestar as idéias que disparam o seu surto;
2) esfriar psicologicamente, esperando que passe o surto adrenal, num cenário não
provável de alimentar a ira.
b. Ansiedade tranquilizante
Os psicólogos LIZABETH ROENER e THOMAS BORKOVEC da Universidade da
Pensilvânia estudando sobre a preocupação - núcleo de toda a ansiedade – elevou o tópico da arte do
neurótico à ciência. Evidentemente não há mal quando a preocupação funciona meditando-se sobre um
problema. Não há mal na preocupação reflexiva construtiva.
O problema são as preocupações crônicas, repetitivas e que jamais se aproximam de uma
solução positiva.
Cada preocupação se fixa de um modo distinto:
•

FOBIA – as ansiedades giram em torno da situação temida;

•

OBSESSÃO – se fixa em prevenir alguma temida calamidade;

•

PÂNICO – a preocupação se fixa num medo de morrer ou na perspectiva de ter o
próprio ataque.

As preocupações seguem uma linha, saltando de preocupação em preocupação, e na maioria
das vezes, inclui CATASTROFIZAÇÃO.
A única coisa que os preocupados crônicos não devem fazer é seguir o conselho que com mais
freqüência lhes dão: “PARE DE SE PREOCUPAR” ou pior “NÃO SE PREOCUPE, - SEJA FELIZ”.
Berkovec descobriu que passos simples podem ajudar:
•

Autoconsciência – pegar os episódios preocupantes o mais perto do início possível, e
aplicar métodos de RELAXAMENTO;
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•

O 2º passo é assumir uma posição crítica em relação às suas suposições: contestar os
pensamentos preocupantes.

c. O controle da melancolia
O estado de espírito do qual as pessoas mais se esforçam para se livrar é a TRISTEZA, mais
nem toda tristeza deve ser evitada.
A tristeza trazida por uma perda, tem alguns efeitos invariáveis; trava nosso interesse por
diversão e prazeres, mina nossa energia, pelo menos por algum tempo, para iniciar novas coisas.
O luto é ÚTIL, a depressão total, NÃO.
O problema é na tristeza, que nos seus limites superiores se torna uma “DEPRESSÃO
SUBCLÍNICA”. É uma gama de desolação que as pessoas podem controlar por si mesmas.
Na depressão, a preocupação assume várias formas, todas se concentrando num aspecto da
própria depressão – o cansaço, pouca energia, pouco trabalho que fazemos.
Uma das principais maneira de saber se a depressão vai passar ou persistir é o grau de
ruminação das pessoas. A ruminação pode tornar a depressão mais forte.
Constatou-se que a mulher tende mais a ruminar quando deprimidas que os homens.
A solução:
•

Susan Nolen - Hocksma, psicóloga de universidade de Stanford que estudou o ruminar
dos deprimidos refere duas estratégias eficazes na terapia.

•

1º – Aprender a contestar os pensamentos centrais da ruminação – questionar a validade
e pensar em alternativas mais positivas;

•

2º - Programar acontecimentos agradáveis que proporcionem distração em que esta
quebre a corrente dos pensamentos geradores de tristeza.

•

Exemplo: assistir a um jogo excitante, um filmete divertido ou um livro emocionante.

No contexto empresarial e do trabalho, a empatia é a capacidade de entender o mundo interior
emocional e vivencional de outras pessoas e é por isso mesmo, a base da interação com outras pessoas.
Segundo Henry Ford (Martin, Boeck, 1997) “se há um segredo para o êxito, é o seguinte:
entender o ponto de vista dos outros e ver as coisas com os seus olhos”.
Quem pretender ter êxito tem que saber controlar com destreza as emoções: tanto as próprias
como as de terceiros.
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17. LOGÍSTICA NO MERCADO MODERNO
No meio empresarial nunca se falou tanto em logística como agora. Muitos fatores explicam
essa tendência. De um lado, a maior preocupação com os custos nas empresas. De outro, como
decorrência da maior competição pelo mercado consumidor, a necessidade de garantir prazos de
distribuição e oferecer um melhor nível de serviço de forma geral. Também a crescente
internacionalização da economia, que leva à busca de condições de comercialização e de operação
mais próximas das observadas no exterior. Outros aspectos, tais como a maior diversificação dos
produtos, o uso cada vez mais intensivo da informática, o esforço crescente de exportação de produtos
manufaturados, tudo isso favorece o desenvolvimento das modernas técnicas de logística em nosso
País.
A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, que
facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo
final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito
de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável, podemos observar então
que a Logística é um campo muito vasto, que incorpora de maneira integrada diversas áreas técnicas.
Apesar do estudo da logística empresarial ter alcançado notoriedade na última década, as
atividades-chave da logística já são exercidas desde os primórdios do comércio de mercadorias. A
grande contribuição da logística empresarial moderna está no encadeamento das atividades, na
filosofia integrativa dos processos e na análise sistêmica.
A evolução histórica da logística no comércio pode ser desmembrado em quatro períodos,
como será visto a seguir.

- Antes de 1950 ou Primeira Fase (Atuação Segmentada)
A logística permaneceu em estado latente até cerca de 1950, segundo Ronald Ballou (Logística
Empresarial, Página 52, 1997). Este período também ficou conhecido como “anos adormecidos”, não
havendo nenhuma filosofia dominante para guiá-lo. Nessa época, a empresa dividia as atividadeschave da logística sob responsabilidade de diferentes áreas. Geralmente, o transporte estava sob o
comando da gerência de produção, os estoques eram responsabilidade de marketing, finanças ou
produção. Isto causava conflitos de objetivos e responsabilidades para as atividades logísticas.
Muitos dos conceitos logísticos utilizados atualmente são provenientes da logística militar da
Segunda Guerra Mundial. Somente depois de muito tempo é que esse exemplo militar conseguiu
influenciar as atividades logísticas das empresas comerciais. Em meados de 1945, algumas delas já
tinham realocado o transporte e a armazenagem de produtos acabados sob supervisão de um único
gerente.
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Pode-se observar que as atividades de logística sempre foram administradas pelas empresas,
contudo, grande parte dos aperfeiçoamentos gerenciais dessas atividades, apareceram após o
reagrupamento das atividades tradicionais dentro da empresa. A área de administração de marketing
estava desenvolvendo-se em importância, assim como a administração mudava seu foco da produção
para uma inclinação ao consumidor. Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, com a economia em
processo de rápido crescimento, os EUA tinham como meta produzir e vender. Nesta fase,
predominava a fabricação de produtos padronizados, e não existiam os sofisticados sistemas de
comunicação e de informática. O nível de estoque era revisto periodicamente, sendo considerado o
elemento-chave no balanceamento da cadeia de suprimento, pois existiam estoques em todas as etapas
da cadeia produtiva, funcionando como pulmão para balancear os fluxos na cadeia de suprimento.
Como se trabalhava com altos níveis de estoque, inclusive nos distribuidores, os fabricantes se
preocupavam em formar lotes econômicos para transporte de seus produtos, centrando suas atenções
nas possíveis economias que pudessem ser obtidas no transporte. Pela pouca estrutura de comunicação
e troca de dados existentes, os custos de se efetuar pedidos eram altos, já que envolviam trabalhos de
comparação de preços por telefone, correio ou visitando os distribuidores da praça, além de envolver
uma grande quantidade de tempo dos recursos humanos envolvidos. O LEC (Lote Econômico de
Compra) era utilizado, mas cada empresa tentava reduzir ao máximo seus custos, mesmo que em
detrimento dos outros elementos da cadeia de suprimento.

- Entre 1950 e 1970 – ainda Primeira Fase (Atuação Segmentada)
O período entre o início dos anos 50 até a década de 60 representa a época de decolagem para a
teoria e a prática da logística. O ambiente era propício para novidades no pensamento administrativo.
O marketing estava bem estabelecido em muitas instituições educacionais e orientava muitas
empresas. Entretanto, professores de marketing e administração não estavam totalmente satisfeitos
com o que havia sido criado. Paul Converse, conhecido professor de marketing, disse em 1954 que as
companhias prestavam muito mais atenção a compra e venda do que a distribuição física. A
distribuição física era muitas vezes subestimada e colocada de lado como algo de pouca importância.
Peter Drucker, escritor e consultor de administração de empresas bastante conhecido, chamava as
atividades de distribuição que ocorriam após a produção dos bens de “as áreas de negócios
infelizmente mais desprezadas e mais promissoras na América”. Muitos mais tornariam a repetir este
tema.
As condições econômicas e tecnológicas eram tais que também encorajaram o desenvolvimento
da logística. Quatro condições chave foram identificadas: (1) alteração nos padrões e atitudes da
demanda dos consumidores, (2) pressão por custos nas indústrias, (3) avanços na tecnologia de
computadores e (4) influências do trato com a logística militar.
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A cada dez anos, um censo populacional é realizado no país. Com base nestes censos concluiuse, naquela época, que a população das áreas rurais estava migrando em direção aos centros urbanos já
estabelecidos. Isto em si poderia reduzir a distribuição pelo incremento dos volumes movimentados
para uma menor quantidade de centros de demanda. Ao mesmo tempo, populações começaram a
migrar do centro das cidades para os subúrbios circundantes. Varejistas seguiram a população para os
subúrbios com pontos de venda adicionais. Servir com entregas uma maior área metropolitana e
manter maiores os estoques totais requeridos pela filiais adicionais incrementaram o custo da
distribuição.
Além das migrações populacionais, os consumidores demandavam maior variedade das
mercadorias ofertadas. Os produtos proliferaram para milhares de itens nos grandes supermercados
graças à flexibilidade dos processos produtivos. Automóveis eram oferecidos em diversas cores,
motores e tamanhos. A tendência era a mesma para quase todas as indústrias. Variedade geralmente
significava maiores custos de manutenção de estoques. Se um produto é substituído por três para
atender a mesma demanda, o nível de estoque para todos os produtos pode aumentar de até 60%.

- Entre 1970 e 1990 ou Segunda Fase (Integração Rígida)
No início da década de 70, com a crise do petróleo, houve o aumento crescente do custo do
transporte e de distribuição, encarecendo os produtos. As funções de logísticas passaram a ser áreas de
interesse à medida que as empresas também começaram a enfrentar o fluxo de mercadorias
importadas. Passou-se então a utilizar o leque de opções de transportes. A introdução da informática
nas operações das empresas também trouxe efeitos benéficos à logística, introduzindo as empresas a
uma maior racionalização de seus processos através da otimização de atividades e planejamento de
operações, embora o planejamento ainda não tivesse flexibilidade.
A partir da década de 80, o desenvolvimento da logística tornou-se revolucionário em virtude
de fatores, como explosão da tecnologia da informação, alterações estruturais surgidas nos negócios e
na economia dos países emergentes, formação de blocos econômicos e a globalização.
Esta fase é caracterizada pela integração dinâmica e flexível entre os componentes da cadeia
de suprimento, e é comparada a uma mangueira flexível, pois é adaptável às condições externas. Outra
característica desta fase foi a troca de informações entre dois elementos da cadeia de suprimento, por
via eletrônica, através do EDI (Eletronic Data Interchange – Intercâmbio Eletrônico de Dados),
possibilitando uma integração dinâmica e agilizando a cadeia de suprimento, permitindo ajustes
freqüentes, embora essa integração de atividades logísticas ainda ocorra somente dentro da empresa ou
nas inter-relações entre empresa-fornecedoras ou empresa-cliente.
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Também se observa a introdução do código de barras, uma maior preocupação com a satisfação
plena do cliente e a busca utópica do estoque zero, isto é, de reduções continuadas nos níveis de
estoque, de forma permanente, a ser obtida com melhorias contínuas no processo.

- Após 1990 ou Terceira e Quarta Fases (Integrações Flexível e Estratégica)
Nesta fase, a logística passou a ser tratada pelas empresas de forma estratégica para aumentar a
competitividade e gerar novos negócios. Os elementos da Supply Chain Management (SCM) passam a
trabalhar mais próximos, formando parcerias e trocando informações estratégicas, antes consideradas
confidenciais, mas que servem, nesse novo ambiente, para buscar soluções inovadoras, procurando
atingir os melhores resultados possíveis em termos de redução de custos, de desperdícios e de
agregação de valor para o consumidor final, havendo a quebra de fronteiras que separavam os diversos
agentes da cadeia, já que agora há uma interpenetração de operações entre seus elementos.
Essa mudança deve-se à globalização e à competição cada vez mais acirrada entre as empresas.
Novos conceitos surgem, tais como postergação, empresas virtuais, logística verde e logística reversa,
entre outros.
A competição mais acirrada passou também a exigir ao mesmo tempo, melhor nível de serviço
e redução de custos. Para conseguir isso, as empresas passaram a investir largamente em tecnologia de
informação, concentração nas atividades de seu centro de competência, terceirização das atividades
logísticas e a busca intensiva de parcerias com fornecedores e clientes.
As mudanças nos canais de distribuição - com a aparição de um grande número de empresas
multinacionais - e a globalização da economia, marcaram os novos rumos da logística neste novo
ciclo, com a aparição e o desenvolvimento acelerado do Comércio Eletrônico (E - Commerce) e de
novas tecnologias que se proliferam diariamente, surgem novos desafios de coordenação, flexibilidade
e rapidez logística da Cadeia.
As vendas através da internet, como B2C - Business to Consumer (vendas no varejo) e B2C Business to Consumer (vendas no atacado) passaram a fazer parte da logística moderna, tornando a
Cadeia ainda maior e mais complexa. Estes novos canais de vendas estão pressionando a logística
tradicional a se desenvolver e a se adaptar às mudanças. A capilaridade da entrega em domicílios
constitui-se no grande desafio da logística e de toda a Cadeia (SCM). É na chamada "última milha", a
entrega final, onde a complexidade logística provoca os maiores custos e fracassos no Comércio
Eletrônico.
Atualmente, a logística é um ramo que se encontra em constante desenvolvimento, sendo
considerado como uma das mais importantes ferramentas para os administradores atuais.
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Para todos os fins, a prática moderna da logística empresarial forma uma nova disciplina, o que
não quer dizer que as atividades necessárias de transporte, manutenção de estoques e processamento de
pedidos sejam novidades.
Assim, a logística evoluiu paulatinamente ao longo de diversas fases, até a viabilização
do Supply Chain Management (SCM). Entretanto, hoje ainda há muito que fazer, pois muitas empresas
se comportam conforme as fases 1, 2 ou 3.
Compreendendo todo esse processo de evolução da logística no comércio moderno
podemos, certamente, contribuir de forma decisiva para o seu aperfeiçoamento, ao mesmo tempo que
criamos condições de um melhor aproveitamento da mesma, em face da grande demanda do mundo
globalizado em que vivemos.
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18. ESTUDIO DE CASO: TRANPORTE EN MÉXICO
a. Introducción
La logistica es la encargada de la distribución eficiente de los productos de una determinada
empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente.
Hoy en día el tema de la logística es un asunto tan importante que las empresas crean áreas
específicas para su tratamiento, se ha desarrollado a través del tiempo y es en la actualidad un aspecto
básico

en

la

constante

lucha

por

ser

una

empresa

del

primer

mundo.

La logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de
productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, a través de los
cuales la organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente
y futura de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad.
La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el
lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol del mercadeo es estimular la demanda, el
rol de la logística será precisamente satisfacerla. Solamente a través de un detallado análisis de la
demanda en términos de nivel, locación y tiempo, es posible determinar el punto de partida para el
logro del resultado final de la actividad logística, atender dicha demanda en términos de costos y
efectividad.
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La logística no es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, un marco referencial; no es una
función operacional, sino un mecanismo de planificación; es una manera de pensar que permitirá
incluso reducir la incertidumbre en un futuro desconocido.
Las actividades claves son las siguientes:
-Servicio al cliente.
-Transporte.
-Gestión de Inventarios.
-Procesamiento de pedidos.
En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la reducción de
costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas están obligadas a enfocarse a la logística.

- Logística y Transporte
Los contratos de transporte se diferencian unos de otros, fundamentalmente, en la
responsabilidad en la coordinación de la operación de transporte y en la responsabilidad sobre la carga.
Los servicios de transporte tradicional no son una respuesta a los requerimientos del mercado
moderno. La globalización de la economía pretende integrar comercialmente a todos los países del
mundo, permitiendo que cada economía pueda hacer aportes, ahí donde sus productos tengan la
posibilidad de participar en condiciones favorables. La eficiencia y competitividad son requisitos
indispensables para lograr nuestra integración con los mercados mundiales y los servicios de transporte
deben responder a estos requerimientos.

- EL TRANSPORTE EN MEXICO
El transporte en México esta clasificado de la siguiente manera :
-Autotransporte (Carga y de Pasajeros)
-Trasporte Marítimo
-Transporte Aéreo
-Transporte Ferroviario
Con lo que respecta al la transportación de carga en México esta dividida principalmente en 3
de estas clasificaciones
-El 54.6% de la carga en México es trasportada a través del Autotransporte, es decir por
carretera.
-El 34.1% de la carga es trasportada a través de barco, principalmente en los 16 puestos
considerados de importancia en México, la mayoría de esta carga esta destinada a la importación y
exportación.
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-El 11.3% de la carga es transportada a través de Trasporte Ferroviario.
-La carga restante es a través del Transporte Aéreo, pero la realidad es que es poco el
movimiento que tiene este medio de trasporte con lo que respecta a la carga en México.
En lo que se refiere a la carga terrestre esta dividida en 2: la que se transporta a través de
Autotransporte es decir por camiones o vehículos de motor y la que es trasportada en tren.
Y el porcentaje de la movilización de la carga por vía terrestre el siguiente:
-EL 82.9% de la carga total que se trasporta por tierra es a través del Autotransporte y el 17.1%
restante es trasportada por tren.
Vemos que existe aun una gran diferencia en la utilización de estos medios de transporte ya que
el costo de Autotransporte es mas elevado se sigue utilizando mas que el Ferroviario, esto por la
flexibilidad, eficiencia y rapidez que brinda Este modal de trasporte en comparación del ferroviario
que es cierto que brinda un menos costo de trasporte pero al mismo tiempo no es tan flexible y rápido
como el Autotransporte.
Con lo que respecta al Trasporte de Pasajeros la gran mayoría de pasajeros utilizan el
Autotransporte con un porcentaje de 98.2 % y le sigue el trasporte aéreo con una porcentaje de 1.4 %
de pasajeros que utilizan este medio, el porcentaje restante esta dividido en transporte marítimo con un
.4% y el transporte ferroviario que es mínimo y actualmente es prácticamente utilizado con fines
turísticos.
En los últimos 10 anos el trasporte en México no ha variado en mucho el único cambio
significativo que se ha visto es que el autotransporte disminuyo un poco aproximadamente un 6% y al
mismo tiempo este porcentaje de aumento en su mayoría en el transporte marítimo y de ahí le sigue el
transporte ferroviario.

- Autoridades
- Secretaria de Comunicaciones y Transportes ( SCT)
La SCT, es la encargada de la construcción y modernización de la infraestructura para el
transporte y las comunicaciones con el objetivo de apoyar la competitividad del país, fortaleciendo la
conectividad entre las diferentes regiones a través de las carreteras, de los diferentes modos de
transporte y de los servicios de comunicaciones en beneficio de todos los mexicanos. Esta integrada
por tres Subsectores: Comunicaciones, Transportes e Infraestructura.
- Sub Secretaria de Transportes
Se encarga de la creación, modernización y ampliación de la infraestructura de los cuatro tipos
de transporte (autotransporte, ferroviario, aéreo y marítimo), promoviendo la inversión privada en
proyectos de gran impacto. Es el caso del nuevo programa para la modernización del autotransporte
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que comprende la renovación del parque vehicular acorde a las normas ambientales internacionales;
así como el desarrollo de centros de distribución de carga y pasajeros aeroportuarios regionales.

- Autotransporte
Los servicios de autotransporte federal, son:
I. De pasajeros;
II. De turismo
III. De carga.
La prestación de los servicios de autotransporte federal podrá realizarlo el permisionario con
vehículos propios o arrendados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y sus reglamentos, los tratados y
acuerdos internacionales sobre la materia y normas oficiales mexicanas.

- Autotransporte de carga
El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de
cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal..
El parque vehicular registrado en México esta dividido en 2: De carga General y de Carga
Especializada.
En lo que se refiere al carga general existen registrados en México cerca de 400,191 unidades
para prestar este servicio y para prestar el servicio de carga especializada están registradas cerca de
58,358

unidades.

Es importante señalar que el Autotransporte de cargas especializada esta dividida de la siguiente
forma:
-Materiales Peligrosos
-Automóviles sin rodar
-Fondos y Valores
-Grúas para arrastre
-Grúas, arrastre y salvamento
-Vehículos Voluminosos
EL 55% de estas unidades pertenece a Personas Físicas (hombres camión) y el 45% a Personas
Morales (Empresas de transporte)
En México existen registradas un 10,978 personas morales para y 94,336 de Personas físicas,
Dando un total de 105,314 entre personas físicas y morales registradas que operan el Autotransporte
Federal de carga.
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b. Infraestructura Carretera en México
México cuanta con mas de 350,000 kilómetros de carreteras de diferentas características, como
pueden ser brechas mejoradas, terraceria, revestidas, pavimentadas de 2 o de 4 o mas carriles.
Estas carreteras se dividen en Libres y Autopistas, como podemos ver en el mapa siguiente:
El Estado físico de estas carreteras es el siguiente:
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- TRANSPORTE FERROVIARIO
El servicio público de transporte ferroviario podrá ser:
I. De pasajeros
II. De carga.
Los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario deberán
contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que presten y el personal capacitado para
manejarlo, y proporcionarlo en condiciones de seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
La concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga autoriza
a sus titulares para realizar el transporte de cualquier tipo de bienes.
La SCT regulará el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que
circulen en las vías férreas.
Las ferrovial en México están divididas de la siguiente manera:
-Principales
-Secundarias
-Particulares
Contando actualmente con 20,688Kms de vias principales,4,419Kms de vías secundarias y
1,555kms de vías particulares, teniendo un total de 26,662 Kms.

- TRANSPORTE MARITIMO
En México el 34% de la carga es transportada por mar, ya que el costo de transporte para los
productores en menor a través de este medio, principalmente la carga transportada vía marítima es
destinada tanto a la exportación como la importación.
En México existen 16 puertos comerciales de importancia como lo podemos ver en la siguiente
ilustración:

Pinciplaes puertos en México

Porcentaje de carga por puerto
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- TRANSPORTE AEREO
En México menos del .5% de la carga total es trasportada por este moda de transporte, esto
debido al costo tan elevado de este servicio, si bien es cierto que es el medio de transporte mas rápido
que existe aun asi , no es rentable para los productores enviar la carga a través de este medio.
Sin embargo en lo que se refiere al Transporté de pasajes por este medio, ha aumentado un
poco en los ultimas años esto por la comodidad y ahorro de tiempo que significa para los pasajes es
por eso que el gobierno y la iniciativa privada han invertido en infraestructura en aeropuertos y en
aeronaves como lo demuestra la siguiente grafica:
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19. LOS DUCTOS Y EL PETROLEO
Historiadores relatan que las antiguas culturas de la India, la Mesopotámica y los Romanos, ya
construían acueductos para atender la necesidad de distribución de agua.
Con el paso del tiempo fue constatado que el transporte a través de tubos era viable también
para otros productos, sobre todo con el surgimiento de la era del petróleo.
El descubrimiento del petróleo ocurrió al inicio del siglo XX, en donde la primera exploración
data de 1909, en Irán. El petróleo se transformo en uno de los mayores iconos de la economía mundial,
transformándose en símbolo de riqueza y se trasformó en objetivo de codicia internacional.
El Medio Oriente, después de la primera guerra mundial, ya era considerado el mayor
productor mundial de petróleo y despertó el interés de países desarrollados. Proyectos comerciales
dieron la partida a los países de la región entre Francia e Inglaterra, posibilitando de esa forma que las
empresas de exploración del petróleo pasarán a dominar.
Sólo algunos países tuvieron acceso a este generador de riquezas. La

mayoría de los

petrodólares fueron invertidos en los países ricos, restando apenas 7% de las inversiones en los países
árabes. Cerca del 90% de la producción mundial de petróleo pasó al control de tan solo 7 empresas,
conocidas como “siete hermanas” de las cuales cinco eran norteamericanas.
La calidad de vida de la población bajaba sistemáticamente, haciendo que surgiera un fuerte
sentimiento de independencia en los países árabes. Esos productores de petróleo presionaron a las
“siete hermanas” estableciendo una división de lucros en 50% y en 1960 crearon la Organización de
los países Exportadores de Petróleo (OPEP) para organizar y fortalecer su independencia política.
Los países pertenecientes y no pertenecientes a oriente medio que integran la OPEP son: Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Catar, Kuwait, Irak, Libia, Gabao, Indonesia, Nigeria,
Ecuador, Venezuela, Argelia.
Es grande la importancia del transporte ductoviario para los países productores de petróleo en
oriente medio. Por la ubicación de los yacimientos de petróleo que no se localizan necesariamente
cercanos a las terminales y refinerías de aceite y gas, se vuelve necesario que la transportación de la
producción del petróleo re realice por medio de barco, camiones, vagones o tubos (oleoductos y
gasoductos).
Los criterios para la elección de los modales, deben de considerar los costos y las
características de los servicios que proporcionan. Las diferencias de costo entre los modales tienden a
ser substanciales, pues tomando como base un transporte de carga cerrada a distancias grandes se
verifica que en promedio los costos más elevados son los del modal aéreo, seguido por el carretero,
ferroviario, ductoviario y acuaviario.
Oleoductos son largas tabulaciones utilizadas en le transporte de petróleo y sus derivados,
constituidos por segmentos de acero-carbono, soldados, con diámetros que varían entre 12 a 20 pulga68
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das. Trechos continuos de oleoductos conectan terminales o estaciones de bombeo, extendiéndose por
centenas de kilómetros. Este modal de transporte se revela como una de las formas más económicas de
transporte de grandes volúmenes principalmente de petróleo, gas y derivados, especialmente
comparados con el transporte carretero y ferroviario.
El transporte por ducto puede ser subdividido de la siguiente forma:
- Oleoductos, cuyos productos transportados son en su gran mayoría: petróleo, aceite,
combustible, gasolina, diesel, alcohol, GLP, queroseno y nafta y otros.
- Mineroductos: cuyos productos transportados son: sal-gema, hierro y concentrado fosfático.
- Gasoducto, cuyo producto transportado es el gas natural.
La demanda mundial de petróleo aumentara en más de dos millones de barriles diarios en el
segundo semestre del 2005, lo que podría implicar en un aumento de la producción. Igualmente si
admitimos que hoy la oferta es un poco superior, algunos analistas prevén un aumento substancial de
la demanda, en más de dos millones de barriles diarios entre el tercer y cuarto trimestre del 2005. A su
vez el presidente de la OPEP y ministro de petróleo de Kuwait. Ahmed Al-Sabah. admitió que el grupo
podrá aumentar en cualquier momento su producción.
Actualmente la OPEP provee 40% del petróleo mundial. Las dificultades en el mercado no
están solo vinculadas a la escasez de la oferta, también se incluyen cuestiones políticas.
La OPEP está siguiendo la escalada del precio del petróleo, que ya oscila entre los $55.00 el
barril, aspecto que podrá comprometer el crecimiento económico de países en desarrollo. La
organización afirma que actualmente produce entre 600.000 y 800.000 barriles diarios encima de la
cuota establecida por ella misma.
En Oriente Medio, bloque formado por 22 países, se destaca Arabia Saudita que no solo
controla 25% de las reservas de petróleo en el mundo, dando fuerza a la OPEP si no también posee el
mayor margen de maniobra para aumentar su producción, en relación a su propia cuota, influyendo en
esa forma a los posibles declives de precios.

20. TRANSPORTE: RECURSO VITAL EN LA LOGÍSTICA
El proceso de cambio y las nuevas exigencias impuestas por la globalización y regionalización
de mercados y operaciones a la cadena logística, plantean la necesidad de volver eficiente los procesos
y los sistemas que la conforman. Por otra parte, la aplicación de las modernas "regias del arte
logístico" y de los tableros de control de gestión permiten diseñar operaciones con un mayor nivel de
eficiencia y eficacia.
Dentro de este esquema, el sistema de transporte asume un rol importante como consecuencia
de la necesidad de las organizaciones de acceder rápida y eficientemente a distintos mercados y
regiones.
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Su activa participación se manifiesta tanto a nivel estratégico como táctico operativo,
condicionando el desarrollo y desempeño de determinadas variables "críticas" de la actual cadena,
como ser los niveles de stock y de servido alcanzados. Al nivel de la cadena, el sistema de transporte
presenta en los últimos tiempos una continua evolución hacia la disminución de sus tiempos operativos
y costos asociados como resultado del desarrollo alcanzado en infraestructura, tamaño y velocidad de
las unidades y en los sistemas de comunicación, seguimiento y gestión. Hoy en día, el transporte es un
factor esencial para cualquier cadena de abastecimiento, debido a que además de tener que desplazar
materias primas, productos terminados e información, debe llevarlo a cabo en forma eficiente y
económica. Este requerimiento exige de alta integración y sincronización de todos los procesos de la
cadena. Su actitud debe ser proactiva para responder con eficacia a las exigencias de los mercados y
clientes, orientando su gestión hacia la calidad del servicio y de sus procesos internos.
Las últimas tendencias en el campo logístico, como ser el Just In Time, Crossdocking, los
envíos directos de fábrica, el multimodalismo, logística reversa, entre otros, hacen del transporte un
recurso vital y un medio de mejora dentro de la cadena de valor. Por esto, es necesario que el
responsable de logística tenga buena comprensión y conocimiento de los temas relacionados con el
sistema de transporte. (Fuente: Paul Wonnacott e Ronal Wonnacott Quarta edição Editora McGrawHill / Interamericana de Espanha em 1992).

21.

OBJETIVOS

ECONÓMICOS

EN

LA

LOGÍSTICA,

TRANSPORTE

Y

ADMINISTRACIÓN GERENCIAL
La finalidad última de la economía es desarrollar mejores políticas para minimizar nuestros
problemas y maximizar los beneficios que podemos obtener de nuestro esfuerzo diario. Más
concretamente los economistas convergen en los siguientes objetivos:
l. Un alto nivel de empleo: La gente que está dispuesta a trabajar debe encontrar empleo en un
tiempo razonable. Un desempleo generalizado es desmoralizador y representa un despilfarro
económico. La sociedad pierde los bienes y servicios que los desempleados podrían haber producido.
2. Estabilidad de precios: Es deseable evitar los aumentos — o disminuciones — en el nivel
general de los precios.
3. Eficiencia: Cuando trabajamos queremos obtener tanto como razonablemente sea posible de
nuestros esfuerzos productivos.
4. Una distribución equitativa de la renta: Cuando muchos viven en la opulencia ningún grupo
de ciudadanos debería sufrir una pobreza extremada.
5. Crecimiento: Un crecimiento continuo, que posibilitara un nivel de vida más alto en el
futuro, se considera generalmente un objetivo importante.
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Esta lista está muy lejos de ser completa. No solamente se quiere producir más, sino que
deseamos hacerlo sin una degradación del medio ambiente; Ia reducción de la contaminación es
importante. La libertad económica —el derecho de los individuos a elegir sus propias ocupaciones, a
contratar y gastar sus rentas como deseen — es un fin deseable. También lo es la seguridad económica
(liberarse del miedo a las enfermedades crónicas u otras catástrofes económicas que coloquen a un
individuo o a una familia en una situación financiera desesperada. (Fuente: LIBRO AZUL
Comprendido de Observaciones y Recomendaciones del IV Congreso Internacional de Transporte de
Cargas, Argentina, 2000 Gráfica CYC).

22. MEDIOS DE TRANSPORTES ESPECIALES: THE REFRIGERATED
In the summer of 1938, Harry Werner, a Minneapolis trucking company executive, met Joseph
Numero, a manufacturer of movie theater sound systems.fora roundofgolf.Afterwards,asthemen
madetheirwaytothe clubhouse, Werner complained to Numero that he was losing loads of chicken to
the hot weather.Though later accounts differ whether the next comment was said in jest or in earnest,
ali agree that one man bet the other, "There should be a way to refrigerate a trailer."
Joke or not, weeks later Werner loaned one of his aluminum trucks to Numero, who then turned
to his assodate FrederickJones.a self-taught master mechanic and inventor. With an improvised
assortment of components—some salvagedfromjunkyards—-lonesdevelopedafront-mounted.shockresistant refrigerationunit.Ashis 1941 patentapplicationexplained,Jones'ssuccessful invention provided
"a cooling unit small in size and weight, positioned...so as to occupy substantially none of the storage
space within the vehicle compartment."Jones and Numero quit the movie business to form the
U.S.Thermo Control Company, now the Thermo King unit of industrial giant Ingersoll-Rand. Thermo
King honed its operation in exclusive contracts with the U.S. military during Worid War II. In the
years after the war, the company and its competitors redefined perishable and made the exotic ordinary
for a new generation ofAmerican consumers. Previousiy, "trucks were refrigerated with an ice bunker
and blower," describes Steve Bryant, Global Director of Product Marketing at Thermo King."When
you ran out of ice, you ran out of cold. Fresh fruits and vegetables were available oníy seasonally.You
simply couldn't get lettuce in, say, Minnesota in the wintertime.Today we take it for granted."
"Commercially," Bryant adds,"refrigeration significantiy expanded the markets for the growing
áreas of the country—Califórnia, Texas, Florida. If you couldn't ship the product, you couldn'tsell it.
Now, your local market was North
América." Entire multi-billion-dollar industries—among them the frozen and fastfood fields—
sprang from these early successes.Thermo King and its competitors soon spread far beyond food to
transport ceiluloid film, fresh flowers, pharmaceuticals, and other perishables.
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The rise of container ships in the 1960s again dramatically expanded the scope and impact
ofthe industry,"What happened in North América in the 1950s and 1960s spread to the worid with the
advent oftemperature-controiled, sea-going containers in the 1970s and 1980s," says Bryant. From the
very first shipment to Europe—twenty containers of lettuce from Califórnia to Paris—worid trade hás
expanded to thirty-fíve million container loads of refrigerated products shipped annually.
"Agriculture is going to be the future of much ofthe worid," Bryant believes. As such,the
controlled-climate industry's ultimate clients are not companies but countries, or even continents."lt's
South África, it's China, it's Indonésia, it's índia, it's Kenya," he concludes."We just shipped 40,000
pounds of broccoli from Xiamen, China to Cambridge.England.Thirty-one days on thewaterand the
product was in excellent condition when it arrived.". (Research: Jeremy N. Smith lives and works in
Missoula, Montaria.Revista Word Trade Pg 58).

23. MEIO DE TRANSPORTE ESPECIAL: SUBMARINO - EVOLUÇÃO HISTÓRICA
A idéia de construir um navio que pudesse imergir, operar em imersão e retornar à superfície, é
muito antiga. Entretanto, embora os conhecimentos não permitissem materializar um protótipo que
pudesse atender tais características, no decorrer dos séculos vem sendo desenvolvidos experimentos,
em função de novas tecnologias que, pouco a pouco, levam ao aperfeiçoamento dos submarinos,
navios capazes de imergir, mas de duvidosa capacidade de operar em imersão e problemática
possibilidade de retorno à superfície.
É desta forma que a história registra , entre 1771 e 1775, a construção do fracassado The
American Turtle, estranho veículo submarino, feito em madeira, e manobrado por um homem que
acionava manivelas dispostas horizontal e verticalmente, para obter controle quando submerso.
Durante a Guerra da Independência dos EUA, em 1776, este primitivo aparato foi usado para a
colocação de uma carga explosiva sob o casco da fragata britânica Eagle, sem, contudo, lograr êxito.
Entre 1848 e 1850, Wilhelm Bauer construiu um barco submarino com chapas de ferro,
sustentadas por cavernas do mesmo material, e movido a hélice, acionada manualmente. Devido às
grandes proporções, exauria rapidamente as energias do seu operador, constituindo-se em outra
tentativa falha.
Em 1863 foi lançado, em Rochefort, o submarino Plongeur, de 450 tons de deslocamento e 140
pés de comprimento. A propulsão era obtida pela força de um motor de cerca de 80 HP, acionado a ar
comprimido. Dotado de explosivos à guiza de armamento era, contudo, de difícil controle em imersão,
e apesar de se constituir num avanço do desenvolvimento de tal tipo de navio, possuia pequeno raio de
ação e baixa velocidade, razão pela qual o governo francês abandonou o projeto em 1874.

72

Adminstração, Negociação, Logística e Transporte - Volume VI

1866 e 1877 são anos de novos experimentos, por parte de Halstead, que construiu o submarino
que denominou The Inteligent Whale, e por parte de Drzewiecki, cidadão russo que construiu, em
Odessa, um submarino movido por um sistema de propulsão à base de pedais.
No período de 1880 a 1900, a invenção do acumulador elétrico, por Planté, e o aperfeiçoamento
dos elementos de acumuladores, vem facilitar a solução do problema da propulsão submersa, que até
então limitava os inventores. A segunda Revolução Industrial, ocorrida naquele século, provê
melhoramentos de toda ordem, mercê das novas tecnologias que vão surgindo. Vários modelos de
submarinos são desenvolvidos e testados, e embora não apresentem solução definitiva para o problema
do controle em imersão, cada vez mais se aproximam da solução aceitável. São alguns exemplos o
Resurgam e o Nordenfelt, de Garret, o submarino de Waddington, e o Holland, de J. Phillip Holland,
nos EUA; os submarinos Goubet, o Gymnote de Gustave Zedé, e o Narval, de Maxime Laubeuf, na
França, entre vários outros.
Mas é somente a partir de 1900 que, mais que um submarino puro, de restrita ou mesmo
nenhuma possibilidade de propulsão na superfície, se firma o conceito do submersível, capaz de
navegar grandes distâncias na superfície, a fim de demandar a área de operações, onde mergulharia,
passando a operar em completa imersão. Surgiram, assim, construções com verdadeiro valor militar,
uma vez que o problema referente aos torpedos fora resolvido, de submersíveis tipo Holland,
Whitehead e Lake, nos EUA; o tipo Laubeuf, na França; o tipo Laurenti, na Itália, e o tipo Germania,
na Alemanha.
No Brasil, apesar de não termos construído nenhum tipo de submarinos, tivemos precursores
que acrescentaram soluções que contribuíram para o aperfeiçoamento dos submarinos, notadamente
Luis Jacinto Gomes, Luis de Mello Marques e Emílio Júlio Hess, a ponto de serem considerados
inventores, como muitos outros estrangeiros.

- O QUE É UM SUBMARINO
O submarino é um navio projetado com características especiais que permitem que mergulhe e
opere nas profundezas do mar, com o propósito de manter-se invisível às buscas de seus oponentes,
beneficiando-se de um dos mais importantes princípios da guerra, que é a surpresa. Assim, o
submarino torna-se uma poderosa arma de guerra, essencialmente ofensiva, que pretende negar o uso
do mar aos opositores.
Seus armamentos característicos são os torpedos, mísseis táticos ou estratégicos de longo
alcance, minas e mergulhadores de combate. Assim armado, o submarino pode executar uma variedade
de missões de guerra, sendo classificados, em função do tipo básico de propulsão e do emprego, em:
Convencionais - Diesel/Elétrica (motor diesel, gerador, baterias, motor elétrico propulsão) –
1904 AIGETTE
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Nucleares - Reator nuclear de fissão (Vapor, turbina, eixo) 1954 NAUTILUS
Híbridos - Diesel Elétrica com reator nuclear de baixa potência
Independentes do ar - motores diesel de ciclo fechado, turbina a gás de ciclo fechado e células
de energia, etc...(SS GOTLAND – motor stirling)
Navio de Guerra – arma submarina
Navio de Salvamento ou Pesquisa
Navio Mercante (Tanque)
Os principais equipamentos sensores dos submarinos são os sonares, que permitem a
localização, pelo som propagado no mar, dos obstáculos submersos e dos demais navios e submarinos
em sua vizinhança, contribuindo para a navegação segura, ainda que se deslocando no meio líquido
praticamente na escuridão.
Os submarinos não militares desenvolveram-se muito mais tarde de que os submarinos
militares. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha utilizou-se de submarinos tanque para
abastecer seus U-boat, em pleno Atlântico Norte. Entretanto, esses submarinos tanque revelaram-se
economicamente inviáveis para o comércio marítimo comum. O desenvolvimento de veículos
submarinos para outros fins começou nos anos 50 destinando-se, basicamente, a submarinos de
pesquisas e para realização de tarefas específicas, tais como encontrar e resgatar equipamentos
militares importantes. As grandes tarefas econômicas desses veículos subaquáticos tripulados só
vieram a ocorrer recentemente, graças à descoberta de óleo e gás no Mar do Norte. É neste campo que
se pode prever o futuro desses veículos subaquáticos tripulados.
Arranjo interno dos compartimentos de um submarino convencional:
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O primeiro compartimento(1) da figura é chamado de Torpedos Avante. Nele estão localizados
os tubos lançadores de torpedos de vante.
O compartimento seguinte(2), chamado de Baterias Avante, aloja as baterias de acumuladores,
que fornecem energia para a propulsão quando o submarino estiver mergulhado.
O compartimento 3 é chamado de Manobra, e nele estão localizados os comandos principais de
controle do submarino.
Os dois compartimentos (4) são os compartimentos de Máquinas, e abrigam os motores diesel
principais, os geradores elétricos que produzem energia para a propulsão e para a carga das baterias de
acumuladores, além dos demais equipamentos de controle de máquinas.
O quinto compartimento, ou MEP (Motores Elétricos da Propulsão), abriga os controles
elétricos da propulsão e os motores elétricos da propulsão.
O compartimento 6 é o compartimento de torpedos ARé, abrigando mais torpedos para
lançamento pelos tubos da popa.

- SUBMARINOS BRASILEIROS
Os primeiros submersíveis adquiridos pelo Brasil foram construídos no estaleiro Fiat-San
Giorgio, Torino-Spezia, Itália, da classe F (Foca). Sua construção foi encomendada em conseqüência
do Programa Naval de 1906. Chegaram ao Brasil em 1914, recebendo os indicativos de F1, F3 e F5.
Os Classe

F deram baixa em 1933. Os submersíveis classe F foram usados basicamente, para

adestramento da tripulação, além da manutenção dos seus equipamentos.
O primeiro submarino HUMAITÁ brasileiro foi construído para a Marinha em 1929, nos
estaleiros Odero-Terni, em La Spezzia, Itália. Submarino de Esquadra, teve a quilha batida em 19 de
novembro de 1925, sendo lançado ao mar aos 11 de junho de 1927, e entregue oficialmente ao governo
brasileiro aos 11 de junho de 1929. Recebeu o Indicativo Numérico 92.
Em 1937 renovamos nossos submarinos, pois a classe F foi desativada por problemas materiais.
Chegaram ao Brasil os submarinos Tupy, Timbira e Tamoio, uma vez mais de construção italiana.
Durante a Segunda Guerra Mundial, em longas e extenuantes patrulhas ao largo de nosso litoral,
esses submarinos da classe T contribuíram para manter a liberdade de nosso comércio, pelo
intercâmbio com outras nações, tão necessária à sobrevivência do país.
Após longo intervalo, em 1957 a nossa Força de Submarinos recebeu os primeiros submarinos
de origem da América do Norte, da classe Fleet type, O Humaitá(S14) e o Riachuelo(S15).
Construídos durante a Segunda Guerra Mundial e empregados na campanha do Pacífico contra o
Japão, foram cedidos à Marinha do Brasil para substituição dos da classe T. Trouxeram como avanço
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tecnológico o TDC (Torpedo Data Computer), um sistema de direção de tiro de torpedos
eletromecânico baseado em um computador analógico.
Seguiram-se, em 1963, as cessões dos submarinos americanos que aqui receberam os nomes de
Rio Grande do Sul (S11) e Bahia (S12). Trouxeram como novidades, entre outras, a possibilidade de
executar ataque sonar, isto é, a possibilidade de atacarem os alvos sem a necessidade do uso dos
periscópios, em maiores profundidades que a cota periscópica.
No final dos anos 60 e início da década dos 70 foram encomendados três submarionos ingleses
da classe Oberon, que receberam os nomes de Humaitá(S20), Tonelero(S21) e Riachuelo(S22). Esta
classe e os submarinos de origem dos EUA seguintes foram os primeiros dotados de esnorquel –
equipamento inventado pelos Alemães na Segunda Guerra, em 1943, que passou a equipar os U-boat.
Consiste em um tubo que se projeta pouco acima da superfície da água, possibilitando a admissão de ar
para os motores diesel, permitindo virar os geradores para carga de baterias na cota periscópica.
Praticamente ao mesmo tempo das construções inglesas, a Marinha dos EUA cedeu ao Brasil 7
unidades

da

classe

GUPPY

(Great

Underwater

Propulsion

Power),

nominadamente

os

Guanabara(S10), Rio Grande do Sul(S11), Bahia(S12), Rio de Janeiro(S13), Ceará(S14), Goiás(S15) e
Amazonas(S16).
Nos tempos modernos, e na medida em que vão dando baixa as unidades mais antigas, em
atenção ao Programa de Reaparelhamento da Marinha, o Brasil mandou construir(1984) na Alemanha
o S Tupi (S 30), tipo IKL-209-1400 (1980), que dá nome à classe, enquanto começou a construir, no
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) o S Tamoio (S 31), lançado ao mar em novembro de
1993, e já em operação(é o primeiro submarino construído no Brasil), e os S Timbira (S32) e S Tapajó
(S33), todos da mesma classe.
O S Tikuna (S34), cujo início se deu em maio de 1996, já como uma evolução da Classe IKL
feita por engenheiros brasileiros, é o último submarino construído no Brasil, tendo sido lançado ao mar
em dez/2005.
O S Tupi, tipo IKL-209-1400 (1980), que dá
nome à classe, tem, como principais característi
cas o comprimento total de 61,20 m; o diâmetro
interno de 6,20m e um calado médio de 5,60m.
Com essas características, desloca na superfície
1453t e em imersão 1590t.
É manobrado por uma tripulação de 36
submarinistas, e sua propulsão é do tipo dieselelétrica.
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- SUBMARINO DE PROPULSÃO NUCLEAR
A Marinha vem contribuindo intensamente para o programa nuclear autônomo desde 1979, na
condição de sócio principal do Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear da Universidade de São
Paulo (IPEN), com total e entusiasmado apoio da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Esse empenho específico tem por objetivos o combustível e o reator; como vem sendo noticiado, ele
caminha bem. Paralelamente, a Marinha vem promovendo o desenvolvimento das máquinas e do
controle do sistema, em indústrias e instituições nacionais de pesquisa. Dentro de quatro a cinco anos,
teremos chegado a uma instalação-protótipo, no Centro Experimental de Aramar, Iperó, São Paulo.
O domínio da tecnologia do submarino nuclear passa por etapa prévia imprescindível: o
domínio da tecnologia do submarino convencional. O atual programa de submarinos convencionais,
iniciado com a construção de um submarino moderno na República Federal Alemã, a ser seguida pela
construção de outros no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, vai nos proporcionar o aprendizado
para o grande salto, o submarino nuclear, talvez nos últimos anos deste século.
A propulsão e o submarino, meta de longo prazo da Marinha, vão demorar, mas chegaremos a
eles com passos cuidadosos e coerentes com as possibilidades orçamentárias. Entretanto, os benefícios
gerais, o início da independência tecnológica na área nuclear, já começaram: todo esse conjunto de
pesquisas e desenvolvimento técnico-industrial está produzindo um imenso acervo de frutos
tecnológicos de toda ordem para a sociedade brasileira, nos campos da energia, agricultura, saúde e
outros. Olhando sem preconceito o que está sendo feito, concluiremos que a propulsão nuclear será,
em última análise, um produto diluído em muitos outros aspectos positivos do programa nuclear
autônomo e seus complementos técnico-industriais.
O Submarino originou-se, também, de um sonho humano de ter a capacidade de locomover-se
sob a água, para ocultar-se.
Sua utilização inicial foi de cunho militar e marcou o início do século passado. Seus
precursores eram não mais do que submersíveis impelidos pela força física de seus tripulantes, que
arriscavam a vida para tentar prender minas aos cascos de madeira dos navios inimigos. Sua evolução
tecnológica, conseqüentemente, se deu nos períodos de guerras. O submarino nasceu como a arma dos
mais fracos, impondo às marinhas mais fortes um obstáculo à livre operação nos mares, sendo
atualmente considerado a mais importante arma naval de ataque e dissuasão.
Sua utilização em atividades não militares ainda está restrita às áreas de pesquisa, busca,
salvamento, resgate, inspeções, verificações e auxílio. O Submarino para transporte de carga e turismo
ainda é inviável economicamente. Entretanto, já existem trabalhos voltados ao desenvolvimento de
novos submersíveis e mesmo alguns maiores, para atender a grande variedade de requisitos do futuro.
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24. ATENCIÓN: FACTOR HUMANO CAUSA EL 90% DE LOS ACCIDENTES
Estudios internacionales han demostrado que las distracciones causan el 30% de los siniestros.
En general los accidentes son atribuibles a múltiples causas. Sin embargo, se asegura que hasta
el 90% se deben al 'factor humano', es decir, lo que está en manos de los usuarios de las vías, en
especial del conductor: evitar las distracciones, imprudencia como el uso del teléfono móvil, el sueño,
el alcohol, incluso la ingesta de ciertos medicamentos provoca hasta el 10 % de los siniestros.

25. EVOLUCIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS EN OPERADORES LOGÍSTICOS
Si las empresas de transporte no quieren quedar rezagadas en su potencial desarrollo, deben
romper con sus barreras de entrada a las nuevas técnicas de gestión, organización, estructura,
capacitación e innovación tecnológica.
En otras palabras, se deben actualizar y desarrollar sus estrategias y procesos en este sentido,
adecuando en forma continua sus recursos y procesos, interpretando y acompañando las reales
necesidades y exigencias de la cadena. Esto posibilitará su integración armónica dentro de este nuevo
contexto, permitiéndole ofrecer alternativas que potencien la generación de valor al servicio brindado.
Dicha situación hace menos traumática la transformación de su figura en la de un operador logístico.
Un transportista comienza a convertirse paulatinamente en un operador logístico en el momento
que toma conciencia que no es suficiente con lo que hace, dado que se está quedando fuera del mercdo,
y comienza a pensar como diferenciarse de la competencia. Muchas veces llega forzado a la decisión
de convertirse en un operador logístico y, por eso, la falta de actualización y preparación de su
organización - estructura, planeamiento, gestión, déficit de tecnología - le comienzan a producir costos
adicionales, mientras que sus márgenes de contribución caen irremediablemente con las consecuencias
ya por todos conocidas.
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En el proceso de transformación se deben vencer varias barreras de entrada: la cultura
imperante en la propia organización, vencer paradigmas, adecuación de procesos, estructuras y perfiles
de los recursos tecnológicos y humanos. El objetivo, en todo caso, es agregar valor para el cliente y
para la propia organización, realizando tareas orientadas en este sentido. Asimismo, es preciso realizar
el proceso de transformación atendiendo a las reales necesidades del mercado, compatibilizándolas con
el proceso de maduración de la propia empresa. En tal sentido, se indican algunos aspectos que
deberían ser tenidos en cuenta:
• Aprender a optimizar su negocio de transporte, incorporar procedimientos, procesos,
tecnología, pero sobre todo hacer un cambio en la visión de los negocios a partir de una visión integral
de la cadena de abastecimiento a la que se pretende servir.
• Utilizar indicadores de gestión que le permitan formar su propio tablero de control. Invertir en
tecnologías de información aplicadas a la logística, como la Internet, sistemas GPS, lectores/receptores
de códigos de barras, sistemas integrados de operación de los depósitos, etc.
• Capacitar los recursos humanos, orientándolos a las nuevas necesidades de la empresa.

26. CRITERIOS PARA IMPLEMENTAR UN SOFTWARE LOGÍSTICO
Un empresario debe evaluar Ia pertinencia de adquirir un software aplicado a Ia logística
teniendo en cuenta los siguientes critérios:
•

La función logística y las aplicaciones que soporten la Cadena de Abastecimiento deben
estar incluídas en los objetivos estratégicos de la compañía.

•

Incluir la inversión en Solftware Logístico entre los rubros del presupuesto general.

•

Ponderar el costo total de la solución con los beneficios obtenidos por la industria, y el
tiempo de retorno del dinero invertido.

•

Tomar la decisión de compra teniendo en cuenta un estudio previo de inteligencia de
mercado tecnológico.

•

Analizar los procesos y operaciones que van a ser soportados por el Solftware y, si es
del caso, rediseñarlos

•

Asumir la aplicación de software como una heiramienta para hacer más eficiente el
desempeño empresarial y no como una camisa de fuerza. Considerar la adquisición de
un Solftware versátil, flexible, adaptable a la realidad empresarial, que brinde
información de calidad y tenga un plazo de implementación razonable.

•

Buscar un proveedor de software que brinde un buen respaldo en conocimiento y
tecnologia.
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27. LOGÍSTICA COMO VENTAJA COMPETITIVA
La continua ampliación geográfica de los mercados que deben atender las empresas es una
realidad que nadie se atrevería a negar. Esta expansión de la economía influye en los procesos
logísticos, extendiendo el ámbito de la logística a un nuevo concepto denominado "cadena de
abastecimiento" (Suppiy Chain), dado que la necesidad de competir exige más y mejores transportes,
almacenes, comunicaciones, modernas tecnologías y redes de información (Internet).
Asimismo, es indudable que esta nueva necesidad está dando lugar a una saturación de la
oferta. En una situación como esta, surgen dificultades para competir solo mediante el precio, ai existir
márgenes comerciales muy ajustados.
En consecuencia, es necesario diferenciarse a través de la calidad en el servicio o por la
disminución de costos, sean estos intrínsecos al mismo producto o no, como es el caso del transporte.
Simultáneamente, con el proceso anterior, se ha ido reconociendo la importancia de la logística
a la hora de obtener ventajas competitivas. Hoy, la competencia se plantea en términos de cadenas de
abastecimiento, siendo por lo tanto la vocación de servicio y el profesionalismo de los integrantes de la
cadena los verdaderos hacedores de la calidad que finalmente percibe el cliente.

28. RECURSOS HUMANOS EN LA LOGÍSTICA
A pesar de la utilización intensiva de la tecnología, la logística tiene principalmente un elevado
contenido de actividad artesanal: Logística es servicio. Por ello resulta vital la calidad del personal
ligado a cada una de las tareas de la cadena de abastecimiento. En ese sentido, el aporte a la formación
y capacitación en los distintos niveles de la organización resulta un factor clave para brindar un
servicio de excelencia con una estructura de costos adecuada.
Las universidades, escuelas de negocios, asociaciones empresarias y profesionales e
instituciones privadas, brindan una amplia variedad de carreras de grado y postgrado,
especializaciones, cursos, seminarios, jornadas, etc.; además, con una nutrida cantidad de reuniones del
sector, lo que posibilita y crea un marco muy propicio a a capacitación específica en los cuadros de
dirección y jefatura. Estos distintos tipos de formación se / complementan y potencian con las
"lecciones aprendidas", producto de la experiencia.

29. ADMINISTRACIÓN DE CADENAS DE ABASTECIMIENTO
La Cadena de Abastecimiento (Supply Chain), incluye todas las actividades relacionadas con el
flujo y transformación de bienes y productos, desde la etapa de materia prima hasta el consumo por el
usuario final.
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Con la llamada "nueva economía", el abastecimiento, se convierte en un factor estratégico"
para las empresas. Para que el flujo de recursos sea óptimo debe fluir información en toda la cadena de
valor y, lógicamente, para que todos los integrantes que la forman generen valor y ganancias, debe
finalmente fluir el dinero, todo ello a la mayor velocidad posible y satisfaciendo al cliente final.
La gestión de la cadena de abastecimiento (Suply Chain Management) es la integración de
todas las actividades mencionadas anteriormente a través de una relación entre todos los componentes
de la cadena utilizando la tecnología disponible y permitiendo que cada uno genere competitividad y
ganancias.
Con esta visión amplia de las empresas como componentes de una cadena de abastecimiento
debe quedar claro el objetivo que persigue este concepto: generar valor económico y flujo permanente
de bienes, información y dinero. Por consiguiente la situación ideal para toda empresa es que los tres
elementos mencionados fluyan permanentemente, que estén en movimiento generando ganancia y
competitividad.
Por consiguiente, toda detención del flujo es una pérdida; si se detiene el flujo de productos
(incremento de inventarios) se generan pérdidas por capital inmovilizado y/o pérdida de ventas; si se
detiene el flujo de dinero y la rotación del mismo no es eficiente, no sólo se dejan de generar ganancias
sino que, adicionalmente, se debe recurrir a fuentes externas de financiamiento, lo que incrementa el
costo. Y, finalmente, si la información se detiene, es posible satisfacer los requerimiento de los clientes
y tomar decisiones adecuadas al respecto a los productos y al dinero, que finalmente generará pérdidas.
La administración eficiente y efectiva del flujo de productos, dinero e información es pues la
clave del éxito para los resultados que están obteniendo las empresas que implementan la integración
de su cadena de abastecimiento. La implementación de este concepto se inicia con el análisis detallado
de la demanda real, es decir la del consumidor final, así como su comportamiento, para a partir de allí
generar un planeamiento detallado de toda la cadena focalizando este plan en dos factores: satisfacción
de la demanda real y optimización de los recursos necesarios para satisfacerla.
El proceso de modernización de las empresas, así como la lucha por hacerlas globales y
competitivas tiene que pasar por esfuerzos consistentes y constantes por implementar herramientas que
con Suply Chain Management mejoren tanto la capacidad para competir como la capacidad de generar
valor.

30. CLUSTER (INDUSTRIA)
Un cluster en el mundo industrial (o cluster industrial) es una concentración de empresas
relacionadas entre sí, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí
misma un polo productivo especializado con ventajas competitivas.
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Este concepto fue popularizado por el economista Michael Porter el año 1990, en su libro
Competitive Advantages of Nations ("Las ventajas comparativas de las naciones").
En el mundo existen diversos clusters de industrias como la automotriz, tecnologías de la
información, turismo, servicios de negocios, minería, petroleo y gas, productos agrícolas, transporte y
logística, entre otros.
Ejemplos de clusters son Silicon Valley, área en California (Estados Unidos) donde se
concentra un gran número de empresas de tecnología (microelectrónica, tecnologías de la información
y biotecnología) o Kista, su contraparte sueca.
Fuente:
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Cluster_%28industria%29"

31. HUB PORT O PUERTO HUB
En los últimos años las líneas navieras se han visto obligadas a racionalizar sus itinerarios
eliminando en lo posible recaladas y frecuencias a puertos que no representan un ingreso sustentable
por los fletes captados, centralizando su operación a puertos de transferencia “ Hub Port ”, para desde
allí distribuir a otros puertos del tráfico, con buques de menor porte “ Feeders ”, y que han quedado
fuera de ésta modalidad de transporte marítimo denominada “ Cross Trade ”.

32. CONTENEDORES

- DEFINICION DE CONTENEDOR
Se considera un Contenedor al elemento de equipo de transporte en forma de cajón, cisterna,
tanque

movible

refrigeración
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o
que

u
con

otro

elemento

atmósfera

requieran

de

controlada

dichos

análogo;
que

sistemas,

aquellos

permita
incluido

el
los

con

control

transporte

de

furgones

con

de
ciertas

ruedas

y

contenedores con chasis incorporado, especialmente diseñados y construidos para contener mercancías
y ser transportados indistintamente en una nave y/o vehículo adecuado para el transporte puerta a
puerta.
La denominación "contenedor" no comprende a los embalajes y envases normales ni a los
vehículos de transporte.
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- CARACTERISTICAS DE LOS CONTENEDORES
Los contenedores deben reunir las siguientes características:
a. Ser lo suficientemente resistente para un empleo permanente y reiterado;
b. Ser especialmente diseñado para facilitar el acondicionamiento y transporte de mercancías
evitando deterioros y roturas:
c. Contar con dispositivos que faciliten su manipulación al momento de ser transbordados de un
medio de transporte a otro, así como elementos de fijación para su transporte.
d. Tener un volumen interior no menor de un metro cúbico.
e. Que pueda colocársele sello o precinto aduanero de seguridad, a excepción de contenedores
abiertos que no están acondicionados para colocar precintos.
f. Que sean identificables por medio de marcas y números grabados en forma indeleble y que
sean fácilmente visibles.
g. Que todos los espacios capaces de contener mercancías sean fácilmente accesibles para las
inspecciones aduaneras.
h. Que no tengan ningún espacio oculto que permita disimular mercancías.
i. Que las bisagras estén diseñadas de modo que las puertas y otros sistemas de cierre no
puedan ser retirados quitando sus pasadores una vez cerrados.

- MEDIDAS ESTANDARIZADAS DE LOS CONTENEDORES
Normalmente san utilizadas siglas para hacer las indicaciones de las medidas estandarizadas de
un contenedor.
- TEU significa el termino en ingles para - Twenty Foot Equivalent Units y es la medida que se
utiliza para medir el largo de un contenedor de 20 pies. La palabra TEU también se usa para indicar la
cantidad de contenedores que caben en un barco de carga. La capacidad es de 21,700 Kg y 33 M3.
- FEU es decir - Fourty Foot Equivalent Units y es la medida del largo de un contenedor de 40
pies. La capacidad es de 27, 200 Kg y 66 M3.
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TIPOS DE CONTENEDORES

CONTENEDORES COMUNES
TEU - 20 Pies Standard 20´ x 8´ x 8´6"
Tara

Disponible para

2300 kg / 5070 lb

Carga

28180 kg/62130 lb

Máx.
Máx. P. B.
Medidas

cualquier carga

30480 kg/67200 lb
Internas

Apertura Puerta

Largo:

5898 mm / 19´4"

-

Ancho:

2352 mm / 7´9"

2340 mm / 7´8"

Altura:

2393 mm / 7´10"

2280 mm / 7´6"

Capacidad
Cub.

Carga
Max.
Max. P. B.
Medidas:

seca normal.
Ejemplos: bolsas,
pallets, cajas,
tambores, etc.

33,2 m3 / 1172 ft3

40 Pies Standard 40´ x 8´ x 8´6"
Tara

Descripción

Descripción

3750 kg / 8265 lb

Disponible para

28750 kg / 63385 lb
32500 kg / 71650 lb

cualquier carga
Internas

Apertura puerta

Largo:

12032 mm / 39´6"

-

Ancho

2352 mm / 7´9"

2340 mm / 7´8"

Altura:

2393 mm / 7´10"

2280 mm / 7´6"

seca normal.
Ejemplos:
bolsas, pallets,
cajas, tambores,

etc.
Capacidad
Cub.

67,7 m3 / 2390 ft3
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40 Pies High Cube 40´ x 8´ x 9´6"

Tara
Carga
Max.
Max. P. B.

Descripción

3940 kg / 8685 lb
28560 kg / 62965 lb
32500 kg / 71650 lb

Especial para
Medidas:

Apertura puerta

Largo:

Internas

-

Ancho

12032 mm / 39´6"

2340 mm / 7´8"

Altura:

2352 mm / 7´9"

2585 mm / 8´6"

2698 mm / 8´10"

cargas
voluminosas.
Ejemplo:
tabaco, carbón.

Capacidad
Cub.
76,4 m3 / 2700 ft3

CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFER
20 Pies 20´ x 8´ x 8´6"
Tara
Carga
Max.
Max. P. B.

Descripción

3080 kg / 6790 lb

Con equipo propio

27400 kg / 60410 lb

de generación de

30480 kg / 67200 lb

frío. Diseñados
para el transporte

Medidas:

Internas

Apertura puerta

Largo:

5444 mm / 17´10"

-

Ancho

2268 mm / 7´5"

2276 mm / 7´5"

requiere

Altura:

2272 mm / 7´5"

2261 mm / 7´5"

temperaturas

de carga que

constantes sobre
bajo cero. Ejemplo:
carne, pescado,
frutas, etc.
Capacidad 28,1 m3 / 992 ft3
Cub.
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40 Pies 40´ x 8´ x 8´6"
Tara

4800 kg / 10580 lb

Descripción

Apertura puerta

Carga Max. 27700 kg / 61070 lb
Max. P. B.

Medidas:

32500 kg / 71650 lb

-

Con equipo propio

2280 mm / 7´5"

de generación de

2205 mm / 7´3"

frío. Diseñados para

Internas

el transporte de

Largo:

11561 mm / 37´11"

Ancho:

2280 mm / 7´5"

carga que requiere

Altura:

2249 mm / 7´5"

Capacidad
Cub.

temperaturas
constantes sobre
bajo cero. Ejemplo:
carne, pescado,

59,3 m3 / 2075 ft3

frutas, etc.

40 Pies High cube 40´ x 8´ x 9´6"
Tara

4850 kg / 10690 lb

Apertura puerta

Carga

29150 kg / 64270 lb

-

Max.

34000 kg / 74960 lb

2276 mm / 7´5"

Max. P. B.

Medidas:

Descripción

2501 mm / 8´2"

Internas

Largo:

11561 mm / 37´11"

Ancho

2268 mm / 7´5"

Altura:

2553 mm / 8´4"

Capacidad

67 m3 / 2366 ft3

Cub.
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CONTENEDORES INSULADOS PHORTOLE o CONAIR
20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´
Tara

Descripción

2650 kg / 5840 lb

Sin equipo

Carga Max. 21350 kg / 47070 lb

generador de frio.

Max. P. B.

24000 kg / 52910 lb

Medidas:

Internas

Apertura puerta

Largo:

5750 mm / 18´10"

-

el transporte de

Ancho

2260 mm / 7´5"

2271 mm / 7´5"

carga que requiere

Altura:

2110 mm / 6´11"

2085 mm / 6´10"

temperaturas

Preparados para

constantes.
Capacidad
Cub.

Ejemplo:
27,4 m3 / 970 ft3

manzanas, frutas,
etc.

20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´6"
Tara

Descripción

2780 kg / 6130 lb

Carga Max.

24220 kg / 61070 lb

Max. P. B.

27000 kg / 67200 lb

Medidas:

Internas

Apertura

Largo:

5444 mm / 17´10"

puerta

Ancho

2300 mm / 7´6"

-

frio.

Altura:

2250 mm / 7´5"

2300 mm /

Preparados

7´6"

para el

2215 mm /

transporte de

7´4"

carga que

Capacidad
Cub.

29,8 m3 / 1052 ft3

Sin equipo

Apertura

generador de

techo

requiere

Largo: 5492

temperaturas

mm / 18´

constantes.

Ancho: 2184

Ejemplo:

mm / 7´3"

manzanas,
frutas, etc.
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Equipo auxiliar tipo Clip On
Apto para contenedores tipo Conair

Descripción

20´ y 40´
220/240 V.
50/60 Hz, 3 - phase
Con este equipo auxiliar se puede
mantener el frio durante el transporte
de puerta a puerta.
ES OTRO TIPO DE CONTENEDOR
Open top
20 Pies Open top 20´ x 8´ x 8´6"
Tara

2360 kg / 5200 lb

Carga

28120 kg / 62000 lb

Max.

30480 kg / 67200 lb

Descripción

Apertura puerta
2300 mm / 7´8"
2215 mm / 7´6"

Presentan el techo
removible de lona,

Apertura techo

especialmente

Largo: 5492 mm /

diseñado para

Internas

18´

transporte de cargas

Largo:

5889 mm / 19´4"

Ancho: 2184 mm

pesadas o

Ancho

2345 mm / 7´9"

/ 7´3"

dimensiones extras.

Altura:

2346 mm / 7´9"

Max. P.B.

Medidas:

Permiten la carga y
descarga superior.
Ejemplos:
maquinarias
pesadas, planchas
de mármol, etc

Capacidad
Cub.

32,4 m3 / 1144 ft3
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Open top
40 Pies Open top 40´ x 8´ x 8´6"
Tara

2360 kg / 5200 lb

Carga

30140 kg / 66750 lb

-

Max.

32500 kg / 71650 lb

2340 mm / 7´8"

Max. P. B.

Apertura puerta

2244 mm / 7´6"

Descripción
Presentan el techo
removible de lona,
especialmente
diseñado para
transporte de

Internas

Apertura techo

12024 mm / 39´6"

Largo: 11874

Largo:

2352 mm / 7´9"

mm / 38´11"

Ancho

2324 mm / 7´7"

Ancho: 2184

Medidas:

mm / 7´3"

Altura:

cargas pesadas o
dimensiones
extras. Permiten la
carga y descarga
superior.
Ejemplos:
maquinarias

65,7 m3 / 2320 ft3
Capacidad
Cúbica

pesadas, planchas
de mármol, etc.
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Flatrack tipo fijo no plegable
20 y 40´ Pies Flatrack 20´ /40´x 8´ x 8´6"

Tara
Carga
Max.
Max. P. B.

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

20´flat
4030 kg / 8880 lb
28470 kg / 62770 lb
32500 kg / 71650 lb

Internas:
5940 mm / 19´6"
2345 mm / 7´8"
2346 mm / 7´8"

40´flat
5000 kg / 8880 lb
40000 kg / 90300
lb
45000 kg / 99180
lb

Descripción

Con terminales
fijos o
rebatibles, sin
laterales.
Diseñados para

Internas:
12132 mm /
39´9"
2400 mm / 7´10"
2135 mm / 7´.

el transporte de
garga de
grandes
dimensiones.
Ejemplo:
maquinarias,
etc.

Contenedor Granelero de 20´

Descripción

Con tomas
superiores y
descarga por
precipitación.Re
vestidos
especialmente,
permiten el
transporte de
granos.
Ejemplo: malta,
semillas, etc.
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Contenedor Granelero de 20´ y 40´

Descripción
Existen múltiples
aplicaciones y diseños
de estos contenedores.
Los hay revestidos para
el transporte de
productos químicos
corrosivos, o para la
carga de aceites y vinos.
Hay disponibilidad de
equipos con calefacción
para otras cargas
especiales.

Contenedor Plataforma de 20´ y 40´

Descripción
Diseñados para el
transporte de carga
de grandes
dimensiones o extra
peso. Ejemplo:
maquinaria rodante,
etc.
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33. ERP
Un ERP es obligación hoy en día para poder tomar mejor una decisión. La integración de la
información de los procesos de negocio de una empresa es fundamental ya no para tener ventaja
competitiva sino para simplemente competir.
El realizar una buena planeación para adoptar un ERP es de vital importancia para medir el
éxito o el fracaso de la tecnología a adquirir. Es decisión de la empresa de que el ERP se haga en casa
o lo adquiera con un proveedor tecnológico.
El ERP es una herramienta de apoyo finalmente el que toma las decisiones es el usuario.

Introducción
En la actualidad el conocimiento sobre sistemas de información es esencial porque la mayoría
de las organizaciones necesita información para sobrevivir y prosperar.
Un sistema de información se puede definir como un conjunto de componentes
interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma
de decisiones y el control en una organización. Además de que pueden ayudar a los gerentes y
trabajadores a analizar problemas, visualizar asuntos complejos y crear productos nuevos.
Existen cuatro principales tipos de sistemas de información que dan servicio a los diferentes
niveles de la organización: sistemas a nivel operativo, sistemas a nivel del conocimiento, sistemas a
nivel administrativo y sistemas a nivel estratégico.
Cualquier organización puede contar con uno o mas de los siguientes sistemas de información:
sistemas de apoyo a ejecutivos en el nivel estratégico, sistemas de información gerencial y sistemas de
apoyo a la toma de decisiones en el nivel administrativo, sistemas de trabajo del conocimiento y
sistemas de oficina en el nivel del conocimiento y sistemas de procesamiento de transacciones en el
nivel operativo. A su vez, los sistemas de cada nivel se especializan en apoyar a cada una de las
principales áreas funcionales: ventas y marketing, manufactura, finanzas, contabilidad y recursos
humanos.
Sabemos que es necesario diseñar diversos sistemas que den servicio a diferentes niveles y
funciones en la empresa, sin embargo, más y más empresas están encontrando las ventajas de integrar
sus sistemas a través de Sistemas Empresariales.

Desarrollo
Los sistemas empresariales (ERP) proporcionan una plataforma de tecnología en la que las
organizaciones pueden integrar y coordinar sus principales procesos internos de negocios.
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Abordan el problema de las ineficiencias organizacionales creado por las islas aisladas de
información, procesos de negocios y tecnología. Por lo general, una organización grande tiene muchos
tipos diversos de sistemas de información que apoyan diferentes funciones, niveles de organización y
procesos de negocios. La mayoría de estos sistemas tiene la finalidad de dar servicio a funciones
diversas; unidades y procesos de negocios que no se "comunican" entre sí. Los gerentes podrían pasar
momentos difíciles tratando de reunir los datos que necesitan para tener un cuadro completo y extenso
de las operaciones de la organización. Esta fragmentación de datos en cientos de sistemas separados
podría tener un impacto negativo en la eficiencia y desempeño de los negocios de la organización.
Los ERP resuelven este problema proporcionando un solo sistema de información para la
coordinación de los procesos de negocios clave de toda la organización. El software empresarial
modela y automatiza muchos procesos de negocios con el objetivo de integrar la información a través
de la compañía y eliminar vínculos complejos y costosos entre los sistemas de cómputo en áreas
diferentes de la empresa. La información que antes se encontraba fragmentada en diferentes sistemas
puede ahora fluir con libertad a través de la empresa de modo que la puedan compartir los procesos de
negocios que se realizan en las áreas de manufactura, contabilidad, recursos humanos y otras más. Los
procesos de negocios separados relativos a ventas, producción, finanzas y logística se pueden integrar
en procesos de negocios para toda la compañía que fluyan a través de todos los niveles y funciones
organizacionales. Una plataforma técnica para toda la empresa sirve a todos los procesos y a todos los
niveles.
Estos sistemas pueden integrar los procesos de negocios clave de toda una empresa en un solo
sistema de software que permita un flujo transparente de la información a través de la organización.
Un ERP reúne datos provenientes de diversos procesos de negocios clave y los almacena en un
solo y amplio depósito donde los pueden utilizar otras partes de la empresa. Los gerentes pueden
obtener información más precisa y oportuna para coordinar las operaciones diarias de la empresa, así
como una perspectiva de los procesos de negocios (manufactura, contabilidad y finanzas, marketing y
ventas y recursos humanos) y los flujos de información de la totalidad de la empresa.
Recordemos entonces que las actividades rutinarias de los procesos pueden ser automatizadas
mediante tecnología ERP cuando estas se vuelven numerosas y complejas. Por eso, es indispensable
comparar y analizar cuales son las soluciones en el mercado que satisfacen las necesidades de la
empresa y asegurar la rentabilidad de la inversión.
La implementación de un ERP es un trabajo que requiere dedicación total por parte de un
equipo de trabajo que deberá estar integrado por los líderes empresariales y por expertos consultores
ERP.
Para que una empresa sea competitiva hoy en día debe de considerarse un ERP como una
obligación y no como otra opción más.
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Lo básico es entender que cada organización tiene unas necesidades distintas y que el ERP y su
parametrización dependerá de estas necesidades. Por ello, como un ERP no es una solución tipo las
soluciones válidas para unas organizaciones pueden no ser válidas para otras organizaciones. Un
problema actual se puede observar en la mala administración de los sistemas de información existentes
y los que hacen falta. Hoy en día, existen empresas o asociaciones civiles que tienen la infraestructura,
el presupuesto y el personal para adoptar un ERP y no lo hacen.
El error frecuente en este tipo de empresas o asociaciones civiles es que cada departamento
tiene sus propias necesidades de proceso de negocio y lo que hacen es solicitar a la Dirección de
Informática que elabore un sistema que requieren o que les hace falta. La Dirección de Informática
tiene un programador asignado a uno o varios departamentos del negocio y desarrolla ese nuevo
sistema.
El problema surge cuando, por ejemplo, un ejecutivo necesita integrar el sistema de almacén y
compras (que se hizo en casa) al sistema de contabilidad (adquirido con un proveedor) y a su vez con
el sistema de cuentas por pagar (que no existe).
Seguramente lo que haría la empresa según sus tendencias es desarrollar un nuevo sistema
(hecho en casa) de cuentas por pagar.
Como en todo proyecto se requiere una buena planeación la cual deberá tomar, entre otras, las
siguientes consideraciones:
• El giro de la empresa.
• El tamaño de la empresa: infraestructura y personal.
• El volumen de información.
• La resistencia al cambio.
• La complejidad de las operaciones.
• Monto de la inversión.

En la mayoría de los casos es viable implementar un ERP ya que se obtienen, entre otros, los
siguientes beneficios:
• Eliminación de las capturas repetitivas.
• Mayor oportunidad en la información.
• Consistencia, congruencia e integridad de la información.
• Eliminación de tiempos de espera para consulta de la información.
• Operaciones multi-usuario confiables y seguras.
• Reducción de los costos de operación.
• La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización.
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Las compañías discernirán que es más conveniente si adquirirlo y que se adapte lo mayormente
posible a las necesidades de la empresa o hacerlo en casa a la medida. Cada una de las opciones tiene
sus ventajas y desventajas.
La tendencia de los ERP se apoyarán en Internet para facilitar la integración de negocio, hacer
análisis con ingeniería de datos y predecir el comportamiento del consumidor final. Las empresas
harán negocios electrónicos desarrollando competitividad sostenible.
En general, los sistemas ERP proporcionan a los directivos información en tiempo real con la
cual pueden tomar mejores decisiones. Debido a esto, el ERP no sólo proporciona un panorama actual
de la organización, sino que también permite dar respuestas más eficientes al creciente entorno
competitivo.
Un ERP es una herramienta de apoyo, finalmente el que toma las decisiones es el usuario. Es
decir, se puede tener toda la tecnología disponible en el mercado pero si no se sabe utilizar de nada
sirve.

Fuente:
LAUDON, Kenneth C. y Laudon, Jane P. Management Information Systems. Ed. Pearson Prentice
Hall. New Jersey U.S.A., 2004.
www.visualinfinnity.com/
www.claveempresarial.com/
C. P. José Alfonso Onofre Sánchez
alfonso_onofre@yahoo.com.mx
Estudiante de la Maestría en Ingeniería de Sistemas Empresariales de la UIA

34. ISPS CODE - CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN
MARÍTIMA DE LOS BUQUES Y DE INSTALACIONES PORTUARIAS (P.B.I.P.)
Diferentes hechos ocurridos en diversos lugares durante los últimos años, y especialmente los
sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, han puesto de manifiesto que no existen
países que estén completamente protegidos del terrorismo. Los hechos han probado que la actividad
terrorista, cualquiera sea su motivación, puede alcanzar y ocurrir en cualquier parte, en cualquier
momento, no dejando a nadie exento en su accionar. En este sentido las proyecciones y dirección que
dichas actividades pueden alcanzar, son difíciles de dimensionar. La mayoría de las acciones han ido
dirigidas a centros masivos de actividad social, pero no por ello otros objetivos selectivos no pueden
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ser atacados. En este sentido todos lo objetivos identificables deberán ser cubiertos por las
correspondientes medidas de protección.
Encontrándonos inmersos en un proceso creciente de interdependencia de todos los actores de
la economía mundial, el caso de la globalización de los centros de producción y el transporte de los
productos a los centros de consumos en el mundo, representan un alto nivel de dificultad para los
controles y responsabilidades nacionales e internacionales, sobre la protección y evaluación de los
riesgos, de todas las actividades que ocurren dentro de la cadena logística del comercio internacional.
Es por ello que todos lo procesos, operaciones, de producción, transporte y manipulación de la
carga desde su origen al destino final, son puntos vitales considerados dentro de la seguridad de las
Instalaciones portuarias.
Marco Regulatorio De La Protección
La organización marítima internacional (OMI), desde que fue establecida, se ha dedicado a
promover mecanismos de cooperación en el campo de practicas y regulaciones sobre la actividad
naviera dentro del comercio internacional. Es por esta razón que su preocupación la enfoca a la
seguridad marítima, la eficiencia de la navegación y la prevención y contención de la contaminación
del mar, ocasionada por los buques. Uno de los convenios dedicados a la seguridad marítima, es el
Convenio Internacional para la seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS (Safety Of Life at
Sea) de 1974, sobre el que adopto, en diciembre del 2002, una cierta cantidad de enmiendas. La mas
trascendental es la que se realizo al capitulo XI por lo cual se adopta el nuevo “Código Internacional
para la Protección Marítima de los Buques y de las Instalaciones Portuarias” (ISPS Code, en
Ingles, o PBIP en Español).
El Código consta de dos partes, una con disposiciones obligatorias y otra con recomendaciones.
Antes de las enmiendas, el SOLAS se ocupaba solamente de la seguridad en los trasportes
marítimos. Las enmiendas y el Código PBIP se ocupan ahora de asuntos de transporte marítimo en
relación con buques e instalaciones portuarias.
El Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, tiene como propósito
proporcionar un marco regulatorio y consistente para evaluar riesgos, y evitar que a través de los
buques, instalaciones cargas y pasajeros, se cometan atentados terroristas utilizando como vía al
transporte marítimo, permitiendo a los gobiernos aumentar en forma coordinada, en el ámbito
internacional las medidas de protección necesarias para enfrentar las nuevas amenaza.
Dentro de las medidas dispuestas en el código de los buques, las instalaciones portuarias, y las
compañías navieras, se deben designar oficiales de protección, previamente capacitados y acreditados
por la autoridad marítima portuario. Además, obliga a los puertos y compañías navieras, a realizar
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planes de contingencia basados en evaluaciones de protección, con el fin de evitar potenciales actos
terroristas.
El plazo inicial para la implementación del código fue en el 1 de julio de 2004. En esta fecha,
deberían ser aplicadas una serie de medidas para reforzar la seguridad marítima y portuaria,
incluyendo requerimientos detallados y obligatorios relacionados con la seguridad para gobiernos,
autoridades marítimas y compañías navieras junto con una serie de pautas acerca de cómo cumplir con
estos requerimientos, incluidos en una segunda sección no obligatoria.
Actualmente solamente los puertos internacionales donde el Código de Protección de Buques
e Instalaciones Portuarias ya se encuentra implantado y en funcionamiento pueden realizar
operaciones de exportación e importación. Los puertos y compañías navieras que no cumplan con el
Código serán considerados inseguros.
El proceso de evaluación de la Seguridad de las Instalaciones Portuarias, tiene componentes
esenciales. Primero, se debe identificar posibles amenazas a las partes criticas con la intención de
priorizar las medidas de seguridad y finalmente direccionar la vulnerabilidad en las instalaciones
portuarias mediante la detección de sus debilidades en seguridad física, integridad estructural, sistemas
de comunicación, infraestructura de transporte, utilidades y otras áreas de interés.
Los estados contratantes son quienes deben certificar el cumplimiento de las evaluaciones de
seguridad en las instalaciones portuarias, para cada puerto de su territorio y para sus buques.

Contenidos Mandatarios y Recomendaciones
Las modificaciones al SOLAS y la parte “A” del PBIP, contienen medidas de aplicación
mandatarias, mientras que la parte “B” incluye recomendaciones. Todas las medidas se refieren a
buques de pasajeros, buques cargueros de mas de 500 GT, plataformas petroleras e Instalaciones
Portuarias (Definidas como los lugares donde ocurre la interfaz buque-puerto).
Entre las disposiciones mandatarias, se incluye la obligación de identificar a los buques de
manera permanente, relacionada con un sistema de identificación automática (SIA) y el
establecimiento de un sistema de alerta de seguridad, que funcione ante cualquier acción hostil contra
el buque. También se dispone la emisión de un documento de registro de la historia de cada buque,
denominado “continuous Sinopsis Record (CSR)”.
También se dispone la adopción de medidas de seguridad activas y pasivas para tres niveles:
Normal, Protección Intensificada, y Máxima Protección, cuya implementación debe estar directamente
relacionada con la evaluación del riesgo correspondiente. Para todo esto es necesaria la designación
del personal de ejecución de las medidas de seguridad (Oficiales de Protección de buque, de Empresa
y de Instalaciones Portuarias), de la preparación de los planes de contingencia que tomen en cuenta las
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evaluaciones de riesgos (buques e instalaciones portuarias) y de emisión del certificado de seguridad
del buque, como así también la supervisión del entrenamiento del resto del personal.
También se prevé la posibilidad de que un buque sea inspeccionado en puerto o antes de entrar
al mismo, por razones de seguridad.
La parte “A” del PBIP establece claramente las responsabilidades y obligaciones de los
distintos actores involucrados en la seguridad (Estados miembros, compañías navieras, capitanes e
instalaciones portuarias).
Por otro lado la parte “B” del PBIP, establece una serie de recomendaciones relacionadas con
las disposiciones mandatarias. Se solicita a los gobiernos que designen
organizaciones de Protección Reconocidas (OPR) - proveedores de servicios de

seguridad

para buques en instalaciones portuarias- y puntos de contacto de seguridad marítima regional y
nacional, administrar los niveles de seguridad e intercambiar información relacionada con todas las
cuestiones de protección marítima.
En general, la parte “B” contiene propuestas detalladas acerca de la protección, tanto para los
buques como para instalaciones portuarias.

OMI / OIT
La organización internacional del trabajo (OIT), también se ha involucrado activamente en
resguardo y mejoramiento de la protección marítima y portuaria. Las principales acciones en tal
sentido se refieren especialmente a los documentos de identidad de la gente de mar (C 185) y el
Repertorio de Recomendaciones practicas sobre Protección en los Puertos.
Se reconoce la necesidad de extremar el cuidado de los procedimientos de emisión de los
documentos de identificación, a los efectos de evitar el riesgo de que aquellos sean entregados a
quienes no deben recibirlo, como así también se destaca la importancia de contar con una base de datos
internacional que sea de acceso libre a personas autorizadas de modo tal que puedan consultarse
informaciones relacionadas con los documentos emitidos.
Con respecto al Repertorio de Recomendaciones Practicas sobre Protección en los Puertos, su
elaboración fue dispuesta en forma conjunta por OIT y OMI durante el primer semestre de 2003,
estableciéndose mecanismo de consulta y participación de gobiernos, empleadores y trabajadores para
el dictado de su documento final. En líneas generales, las recomendaciones están destinadas a orientar
a los responsables de la protección portuaria, facilitando la identificación de tareas y responsabilidades
tanto a gobernantes, empleadores y trabajadores. Las recomendaciones no tienen por objeto reemplazar
a las legislaciones nacionales, ni alterar los ordenes establecidos para las relaciones entre las partes en
cada país. Sin embargo, este conjunto de recomendaciones no vinculantes contribuirá a mejorar la
protección portuaria en un todo de acuerdo con los principios establecidos por el Código PBIP.
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El Terrorismo
La Resolución Nº 1373 (2001), aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
celebrada el 28 de septiembre de 2001, establece una clara postura frente a amenazas a la paz y la
seguridad internacional creadas por actos de terrorismo. La resolución mencionada se sustenta en la
profunda preocupación frente al aumento, en varias regiones del mundo, de actos de terrorismo
motivados por la intolerancia o extremismo, e insta a los Estados a trabajar mancomunadamente

“ Para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, en particular acrecentando su cooperación y
cumpliendo plenamente los convenios internacionales contra el terrorismo que sean pertinentes” y
“reconociendo la necesidad de que los Estados complementen la cooperación internacional
adoptando otras medidas para prevenir y reprimir en sus territorios, por todos los medios legales, la
financiación y preparación de esos actos de terrorismo”.
Esta resolución “Observa con preocupación la conexión estrecha que existe entre el terrorismo
internacional y la delincuencia transnacional organizada, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el
tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros
materiales potencialmente letales, y a ese respecto pone de relieve la necesidad de promover la coordi
nación de las iniciativas en los planos nacionales, subregional, regional e internacional, para reforzar
la respuesta internacional a este reto y amenaza grave a la seguridad internacional.”.
Estas medidas de seguridad y protección marítima y portuaria, son resultado de extensos y
continuos esfuerzos por combatir este mal que azota a la humanidad y es así que en el código PBIP de
OMI por ejemplo, se reconoce dichas declaraciones como antecedentes válidos para implementar
procedimientos y acciones que ayuden a cumplir con los objetivos de este compromiso.

El Bio-Terrorismo
Al evaluar las facilidades y libertades existentes actualmente en el comercio internacional
global, con centros de producción en diferentes continentes respecto de los centros de consumo, el
transporte de mercancías de exportaciones e importaciones, representan un especial riesgo y
vulnerabilidad para la comisión de actos ilícitos o maliciosos, que pueda afectar la calidad de dichos
productos o en la introducción de agentes biológicos o químicos, con efectos perniciosos sobre la salud
humana e particular y, en general, en la imagen y reputación de los exportadores de origen. Sus
blancos potenciales son las personas, los cultivos y el ganado.
A diferencia de las armas nucleares, químicas y convencionales, la aparición de un ataque
biológico es insidiosa. Debido a la conectividad, movilidad, facilidad y rapidez del transporte de los
diferentes agentes, un brote en cualquier lugar del mundo puede considerarse una amenaza para
prácticamente todos los países, lo que implica un inmenso esfuerzo sanitario, técnico y financiero para
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los servicios de salud pública, cuyo común denominador, en América Latina, es escasez de recursos
materiales, humanos y financieros.
El gobierno de los Estados Unidos dictó, en 2002, el Acta sobre Preparación y Respuesta para
la Seguridad de la Salud Pública y Bio-Terrorismo, la que ha sido reconocida por su importancia en el
tratamiento del problema, aunque es necesario destacar que, debido a su condición de
extraterritorialidad de la aplicación de la ley estadounidense en el resto de los países, ha producido
variadas opiniones contrarias ante la posibilidad de realizar inspecciones en origen y crear algún tipo
de barrera para-arancelaria.

35. LA GERENCIA TOTAL DE LA CALIDAD: PRINCIPALES COMPONENTES
- El liderazgo
El liderazgo es la base catalizadora para obtener la participación de todos los integrantes de una
organización a la hora de lograr un objetivo. La clave de esto radica en un liderazgo genuino en todos
los niveles de la organización, de manera tal que sea capaz de trasmitir la dirección y la inspiración
necesaria para mantener y potenciar el compromiso de los trabajadores. Bennis y Nanus, señalan que
la principal diferencia entre líderes y directivos radica en que los primeros ponen su énfasis en los recursos emocionales y espirituales de una organización, así como en sus valores y operaciones, mientras
que los directivos lo hacen en sus recursos físicos tales como las materias primas, la tecnología y el
capital.

- El enfoque al empleado
Calidad total no sólo significa mejores productos y servicios, sino también mejores hombres,
hombres con un sentido de realización y de pertenencia que se eleva de manera constante. Ella implica,
además de reconocer la dignidad y el potencial intelectual del ser humano, la educación de éste en el
autocontrol activo de la calidad de lo que hace mediante la consideración de la importancia de su labor
en un contacto activo y estrecho con él. En otras palabras, lo hace recuperar el orgullo por lo que
elabora, al destacar que es propietario de su trabajo.

- El compromiso de los empleados
Comprometer a los trabajadores con la actividad que realizan en una organización, con sus
objetivos y su visión, no necesariamente significa implantar una serie de imposiciones. Es hacer que
interioricen los objetivos en todas sus dimensiones, facetas y matices.
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- El reconocimiento y la recompensa
El nuevo modelo gerencial de las organizaciones estimula a las empresas a sensibilizarse con la
búsqueda de un programa que suponga distintas formas de reconocimiento. El reconocimiento al
trabajo bien realizado; la atención, estudio y, si es factible, la implantación de ideas novedosas, son
detalles que el nuevo enfoque de la calidad no deja escapar. Las instituciones que han adoptado el
modelo de la calidad total incluyen un programa de estímulos y recompensas en sus costos. Están
convencidos de que incurrir en estos gastos es una forma de alcanzar logros y compromisos por parte
de los trabajadores.

- El adiestramiento
La motivación y la formación son esenciales para ayudar a los trabajadores a comprender su
papel en la satisfacción de los usuarios/clientes. El éxito a largo plazo puede garantizarse de esta
forma. No es la amplitud de lo que se enseña necesariamente lo más importante, sino qué se enseña.

- El enfoque al cliente
Este modelo de negocios comienza con el enfoque al cliente y termina con su satisfacción.
El objetivo de una organización, enfocada al cliente por medio de la calidad total, es potenciar
y conservar a sus clientes, así como atenuar la diferencia entre lo que esperan y reciben de ella. Cuan
do las organizaciones comprendan que el cliente es la persona más importante en cualquier negocio,
que dependen de él, que es su objetivo, que no se relaciona con la afirmación según la cual el cliente
siempre tiene la razón, que no es una interrupción al trabajo y que no se le está haciendo un favor al
atendérsele, entonces se estarán dando los primeros pasos en busca de la calidad.

- La planificación estratégica
La planificación estratégica implica el análisis para determinar la estrategia y las acciones para
su puesta en práctica, así como la asignación de recursos para lograr un objetivo.
Dicha planificación es un ingrediente clave en la GTC, pues su concepción supone la
perfección, la posición ventajosa, la minuciosidad, la ingeniosidad, la habilidad, la acción integrada y
la orientación económica. Cuando se está enfocado hacia la calidad total, el ejercicio de planeación
vincula aspectos técnicos y humanos en busca del logro de los objetivos.

- El cambio y la gestión de los procesos
El cambio afecta a todos los ámbitos de la sociedad: la política, las costumbres, la religión, la
familia y, desde luego, las empresas. Cuando una organización decide realizar una gerencia a partir de
la calidad, el proceso de cambio se convierte en un proceso de mejora continua. El cambio debe
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gestionarse conjuntamente con el rediseño de los procesos. Las mayores dificultades para la
reingeniería de los procesos, se encuentran en los factores personales y culturales.

- El benchmarking
Éste es un proceso estructurado y continuo en el que se evalúan de forma sistemática los
productos, servicios y procesos de trabajo de instituciones líderes o de excelencia similares, con el fin
de incorporar sus prácticas y experiencias a la organización para perfeccionar la calidad de su trabajo.
Dichos líderes pueden o no pertenecer al mismo sector. Una vez analizada la diferencia que separa a la
empresa de las prácticas de estas instituciones, se debe estudiar su posible asimilación o integración a
los objetivos y planes de perfeccionamiento.10 Es una de las técnicas más importantes que se aplican
para solucionar problemas e introducir mejoras en las instituciones.

- El diseño de productos y servicios
El nuevo modelo de gestióm empresarial contempla en el diseño de sus productos y servicios
los siguientes aspectos: se diseñará a partir de la identificación de las necesidades de los
clientes/usuarios; así como se reevaluarán sus requerimientos mediante la ejecución de investigaciones
sistemáticas; se involucrará en el proceso de diseño a los trabajadores que se encuentran en contacto
directo con los usuarios y se reconsiderará la capacidad de respuesta de la organización ante cada nuevo requerimiento. El factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio es sobrepasar las
expectativas que el cliente tiene respecto a éste.

- La recolección de datos y su análisis
Por definición, el mejoramiento continuo está orientado hacia la elevación permanente de los
niveles de existencia de la organización. Para ello hace falta que ésta se evalúe constantemente. En este
propósito es insoslayable la utilización de datos que indiquen cómo se comporta la empresa. La
recolección de datos y su análisis no debe convertirse en ningún momento en un complejo de
estadísticas y datos inútiles. Si no hay control, no puede haber evaluación y si esto no se hace nunca se
sabrá hacia dónde se deben orientar los esfuerzos, cómo manejar sus recursos o dónde o cómo invertir,
ni se llegarán a alcanzar los resultados que se aspiran y pueden alcanzar.
Como puede observarse, cada uno de estos componentes abarca múltiples aspectos que por su
extensión, complejidad e importancia resulta imposible desarrollar en esta contribución.

102

Adminstração, Negociação, Logística e Transporte - Volume VI

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GERENCIA TOTAL DE LA CALIDAD (GTC)
- La atención a los requerimientos de los usuarios/clientes
Es el fundamento primario de la filosofía de la calidad, meta prioritaria clave para la
supervivencia y el crecimiento de la organización.
- El mejoramiento continuo
Es el principio rector del trabajo de las organizaciones que aplican la GTC. Dichas entidades se
orientan al aprendizaje y dependen cada vez más de la competencia y creatividad de sus componentes.
- El trabajo en equipos y grupos
Es el vehículo fundamental para el planeamiento y la solución de problemas.
- Las relaciones abiertas
La transparencia de la comunicación entre sus miembros, a todos los niveles, es una condición
esencial para el éxito.
El tratamiento de aspectos tales como la evolución de los paradigmas gerenciales durante el
presente siglo, la organización de las empresas modernas, la gestión de los recursos humanos en el
nuevo modelo de administración, la evolución histórica de la gerencia de la calidad hasta su etapa
actual de desarrollo: la gerencia total de la calidad, así como de sus componentes fundamentales y
principios básicos, facilita la comprensión de los cambios ocurridos en materia de administración
empresarial en general y de gerencia de la calidad en particular durante las últimas décadas.

Fuente:
- Ponjuán Dante G, comp. Gestión de la calidad total. Curso del Diplomado de Servicios de
Información. La Habana: IDICT, 1997:1-44

36. LOGÍSTICA REVERSA
La logística reversa ha sido citada con frecuencia y de forma creciente en libros modernos, de
logística empresarial, en artículos nacionales, demostrando su aplicación e interés en diversos sectores
empresariales y presentando nuevas oportunidades de negocios en Supply Chain reverso, creado por
esta nueva área de logística empresarial.
Después de consultar los artículos en revistas especializadas sobre los canales de distribución
reversos, es oportuno considerar el alcance de la logística reversa, sus áreas de actuación en estos
canales reversos, los objetivos estratégicos empresariales en su implementación, o su relación con
otras áreas de las empresas y con otras áreas de conocimiento, bien como – y principalmente – mostrar
su "estado de arte" actual a nivel internacional y nacional.
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- Definición
Inicialmente, para posicionar al lector destacamos de una forma sintetizada la evolución de
definiciones de la logística reversa:
En C.L.M. (1993:323): "Logística reversa es un amplio término relacionado con las
habilidades y actividades involucradas en el gerenciamiento de reducción, movimiento y disposición
de residuos de productos y embalajes...".
En Stock (1998:20) se encuentra la definición: "Logística reversa: en una perspectiva de
logística de negocios, el término se refiere al papel de la logística en el retorno de productos,
reducción en la fuente, reciclado, substitución de materiales, disposición de residuos, reforma,
reparación y remanufactura..."
En Rogers y Tibben-Lembke (1999:2) la logística reversa es definida como: "Proceso de
planeamiento, implementación y control de eficiencia, de costo efectivo de flujo de materias primas,
stocks de proceso, productos acabados y las respectivas informaciones, desde el punto de consumo
hasta el punto de orígen, con el propósito de recapturar valor o adecuar su destino".
La definición de logística presentada por los autores Dornier et al (2000:39) abarca áreas de
actuación nuevas incluyendo el gerenciamiento de los flujos reversos: "Logística es la gestión de flujos
entre funciones de negocio. La definición actual de logística engloba mayor amplitud de flujos que en
el pasado. Tradicionalmente, las compañías incluían las simples entrada de materias primas o el flujo
de salida de productos acabados en su definición de logística. Hoy, en tanto, esa definición se
expandió e incluye todas las formas de movimientos de productos e informaciones...".
Bowersox y Closs (2001:51, 52) presentan, por su parte, la idea de "Apoyo al ciclo de vida"
como uno de los objetivos operacionales de la logística moderna, refiriéndose a la prolongación de la
logística mas allá del flujo directo de los materiales y la necesidad de considerar los flujos reversos de
productos en general.
Las diversas definiciones y citas de logística reversa entonces revelan que el concepto aún está
en evolución frente a las nuevas posibilidades de negocios relacionados al creciente interés empresarial
y de búsquedas en esta área en la ultima década.
Entendemos a la logística reversa como el área de logística empresarial que planea, opera y
controla el flujo y las informaciones logísticas correspondientes, de retorno de los bienes de posventa
y de postconsumo al ciclo de negocios o al ciclo productivo, por medio de los canales de distribución
reversos, agregándoles valores de diversas naturalezas: económico, ecológico, legal, logístico, de
imagen corporativa, entre otros.
Para este fin, elaboramos el esquema de la Fig. 1, donde reunimos dos grandes áreas de
actuación de la logística reversa que han sido tratadas independientemente hasta entonces por la
literatura, diferenciadas por el estado o fase de ciclo de vida útil del producto retornado. Esa distinción
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se hace necesaria, mientras existan un sinnúmero de interdependencias que serán examinadas a
continuación, pues el producto logístico y los canales de distribución reversos por los cuales fluyen,
bien como los objetivos estratégicos y técnicas operacionales utilizadas en cada área de actuación son,
por lo general, distintos.

Figura 1
Denominaremos logística reversa de posventa a la especifica área de actuación que se ocupa
del direccionamiento y operación del flujo físico y de las informaciones logísticas correspondientes de
bienes de posventa, sin uso o con poco uso, que por diferentes motivos retornan a los diferentes
eslabones de la cadena de distribución directa, que se constituyen de una parte de los canales reversos
por el cual fluyen estos productos. Su objetivo estratégico es el de agregar valor a un producto logístilogístico que es devuelto por razones comerciales, errores en el procesamiento de pedidos, garantía
dada por el fabricante, defectos o fallas de funcionamiento en el producto, averías en el transporte,
entre otros motivos. Este flujo de retorno se establecerá entre los diversos eslabones de la cadena de
distribución directa, dependiendo del objetivo estratégico o del motivo de su retorno.
Denominaremos logística reversa de post-consumo al área de actuación de la logística reversa
que igualmente direcciona y opera el flujo físico y las informaciones correspondientes de bienes de
post-consumo descartados por la sociedad, que retornan al ciclo de negocios o al ciclo productivo por
los canales de distribución reversos específicos. Constituyen bienes de post-consumo los productos
con fin de vida útil o usados con posibilidad de uso y los residuos industriales en general.
Su objetivo estratégico es el de agregar valor a un producto logístico constituido por bienes
inservibles al propietario original, o que aún posean condiciones de utilización, por productos
descartados por haber alcanzado el fin de vida útil y por residuos industriales. Estos productos de post105
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consumo se podrán originar de bienes duraderos o descartables y fluirán por los canales reversos de
rehuso, deshecho y reciclaje hasta el destino final.
En la Fig. 2 resumimos el campo de actuación de la logística reversa por medio de las
principales etapas de los flujos reversos en las dos áreas de actuación citadas, observándose su
interdependencia.

Figura 2 - Foco de actuación de la logística reversa.
La logística reversa de posventa debe, por lo tanto, planear, operar y controlar el flujo de
retorno de los productos de posventa por motivos agrupados en las clasificaciones: "Garantía /
Calidad", "Comerciales" y de "Substitución de Componentes".
Se clasifican como devoluciones por "Garantía / Calidad", aquellas en las cuales los productos
presentan defectos de fabricación o de funcionamiento (verdaderos o no), fallas en el producto o en el
embalaje, etc. Esos productos podrán ser sometidos a reparaciones o reformas que nos permitan
retornar al mercado primario, o a mercados diferenciados que denominamos secundarios, agregándoles
valor comercial nuevamente.
En la clasificación "Comerciales" se destaca la categoría de "Stocks", caracterizada por el
retorno debido a errores de expedición, exceso de stocks en el canal de distribución, mercaderías en
consignación, liquidación de estación de ventas, puntos de stocks, etc., que serán retornados al ciclo de
negocios por la redistribución en otros canales de ventas.
Debido al término de validez de productos o a problemas observados después de la venta, el
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denominado recall, los productos serán devueltos por motivos legales o por diferenciación de servicio
al cliente y se constituirán en la clasificación "Validez" en nuestro esquema.
La clasificación "Substitución de Componentes" transcurre de la substitución de componentes
de bienes durables y semidurables en manutenciones y reparaciones a lo largo de su vida útil y que son
remanufacturados, cuando es técnicamente posible, y retornan al mercado primario o secundario, a son
enviados a reciclaje o para un destino final, en la imposibilidad de reaprovechamiento.
La logística reversa de post-consumo deberá planear, operar y controlar el flujo de retorno de
los productos de post-consumo o de sus materiales constituyentes, clasificados en función de su estado
de vida y origen: "En condiciones de uso", "Fin de vida útil", y "Residuos industriales".
La clasificación "En condiciones de uso" se refiere a las actividades en que el bien durable y
semidurable presenta interés de reutilizacion, siendo su vida útil extendida adentrando en el canal
reverso de "Reuso"en el mercado de segunda mano hasta alcanzar el "fin de vida útil", constituyendo
el looping presentado en la Figura 2.
En las actividades de clasificación "Fin de vida útil", la logística reversa podrá actuar en dos
áreas no destacadas en el esquema: de los bienes durables o descartables. En el área de actuación de
los durables o semidurables, estos entrarán en el canal reverso de Desmontaje y Reciclaje Industrial;
siendo desmontados en la etapa de "deshecho", sus componentes podrán ser aprovechados o
remanufacturados, retornando al mercado secundario o a la propia industria que lo reutilizará, siendo
una parcela destinada al canal reverso de "Reciclaje".
En el caso de bienes de post-consumo descartables, habiendo condiciones logísticas,
tecnológicas y económicas, los productos son retornados por medio del canal reverso de "Reciclaje
Industrial", donde los materiales constituyentes son reaprovechados y se constituirán en materias
primas secundarias, que retornan al ciclo productivo por el mercado correspondiente, o en el caso de
no haber las condiciones encima mencionadas, serán destinados al "Destino Final", los rellenos
sanitarios, basuras e incineración con recuperación energética.

- El ciclo de vida útil de los productos y la logística reversa
Sería interminable la lista de autores analizando el acelerado ritmo de reducción del ciclo de
vida de los productos en las últimas décadas, como forma y búsqueda de diferenciación
mercadológica, motivada por evoluciones técnicas de performance en proceso o en la aplicación,
motivada por la reducción de costos en general y en particular los logísticos, además de otras razones.
En 1970, fueron lanzados 1.365 nuevos productos en los Estados Unidos; en 1986, este número
fue de 8.042; en 1991, el número creció a 13.244 y, en 1994, alcanzó la marca de 20.074 nuevos
productos lanzados, de acuerdo con datos de New Products News (1).
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Ejemplos clásicos de bienes con ciclo de vida rápidamente decrecientes son el de las
computadoras y sus periféricos, que se revelan expresivos en la visión de la logística reversa cuando
observamos algunos datos del Instituto Gartner Group estimando en 680 millones las ventas de
computadoras en el año 2005 y de 105 millones el número de ellas que serán descartadas solamente en
los Estados Unidos. El nivel de obsolencia actual en aquel país es de 2/3, o sea, de cada tres
computadoras producidas, dos se vuelven obsoletas, con tendencia de que esta razón cambie de 1/1 en
los próximos años.
En 1960, la producción mundial de plásticos era de 6 millones de toneladas por año y, en 1994,
paso a 110 millones de toneladas. En Brasil, la producción de plásticos tuvo un aumento de cerca de
50% entre los años 1993 y 1998, valores altos cuando son comparados con el crecimiento de los
metales más comunes.
Aún en Brasil, el consumo de botellas descartables de PET (denominación de la resina
constituyente Polietileno Tereftalato) usadas como embalaje de refrigerantes y otras bebidas, se inició
en 1989 y alcanzó niveles de producción de 6 billones de botellas por año en 1998, lo que corresponde
a mas del 70% del embalaje del sector de refrigerantes.
Este expresivo crecimiento es debido principalmente a su transparencia y sus ventajas logísticas
en la distribución directa, substituyendo al embalaje de vidrio retornable.
Uno de los indicadores de crecimiento de esta "descartabilidad" es el aumento de basura urbana
en diversas partes del mundo, conforme comprueban los datos de la Prefectura Municipal de San
Pablo, a través de Limpurb (Departamento de Limpieza Publica Urbana de la Ciudad de San Pablo): la
basura urbana creció de 4.450 t/día en 1985 a 16.000 t/día en el 2000, en la ciudad de San Pablo,
decreciendo las cantidades de basura orgánica y aumentando la de productos descartables.
El esquema de la Fig. 3 sintetiza la idea de cómo la creciente descartabilidad de los productos
tiende a tornar mas expresiva la actuación de la logística reversa, tanto en el sector de posventa como
en el de post-consumo.

Figura 3 - El impacto de la
reducción del ciclo de vida útil
de los productos en la logística
reversa.
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Tecnología, marketing, logística y otras áreas empresariales, por medio de la reducción del
ciclo de vida de los productos, generan necesidades de aumento de velocidad operacional de un lado, y
provocan agotamiento acelerado de los medios tradicionales de destinos de los productos de postconsumo.
La obsolencia y la descartabilidad crecientes de los productos observados en esta última década
reflejan alteraciones de las estrategias dentro de las propias organizaciones y, principalmente, en todos
los eslabones de su red operacional. Esas alteraciones se traducen por el aumento de la "velocidad de
respuesta" desde la concepción del proyecto del producto hasta su colocación en el mercado, por la
adopción de sistemas de alta "flexibilidad operacional" que permitan, además de la velocidad de flujo
logístico, la capacidad de adaptación constante a las exigencias del cliente. Además la adopción de
"responsabilidad ambiental" en relación a sus productos después del consumo, identificado como
"EPR" (Extend Product Responsibility), la llamada "Extensión de Responsabilidad al Producto".
Se explica, de esta forma, la creciente implementación de la logística reversa en empresas
líderes del mercado en diversos sectores, constituyéndose parte integrante de sus estrategias
empresariales. En la secuencia presentamos un análisis de los diversos objetivos estratégicos que
tienen orientado algunas estrategias empresariales.
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CAPÍTULO III

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

1. FUNDAMENTACIÓN
A lo largo de muchos siglos la actividad de negocios era considerada degradante por motivo de
la corrupción, falta de ética y la ausencia del Estado en el controle de las transacciones comerciales. La
calificación aristotélica de compra y venta era considerada una forma antinatural de renta. Adam Smith
(1723 – 1790) criticaba a los hombres de negocios y Napoleón en el siglo XIX para descalificar a los
ingleses afirmaba que la Inglaterra era una nación de comerciantes. Pero hoy no hay como vivir sin
negociar y administrar.
Hay muchas maneras en que los libros de administración estratifican el saber administrativo,
sin embargo, de acuerdo con la Teoría General de Administración acepta por la mayoría de los
expertos en negocios, hay tres grandes periodos:
- Periodo Clásico: burocracia, administración científica (Taylor), organización administrativa
(Farol, Mary Parker Follet, etc).
- Periodo Neoclásico: relaciones humanas (Mayo, Barnard, Simon, Kart Lewin, etc),
abordaje del comportamiento (poder, liderazgo, motivación, etc) y abordaje estructuralista (Etzioni,
Blau y Scout, Selznick y Thompson, etc).
- Periodo Moderno: pesquisa operacional, abordaje sistémica y aprender el futuro.
El administrador en las empresas pueden actuar como ejecutivos, técnicos en funciones
administrativas y / o como emprendedor. Y más, deberán estar preparados para colaborar y
comprometerse con la empresa;
Sabemos que desde 6.000 años atrás durante la construcción de la pirámide de Queops, muchas
herramientas administrativas fueron empleadas, sin embargo solamente en 1561, fue fundada la
Merchant Taylor’s School, Inglaterra, que es considerada la primera escuela de Administración, La
primera Facultad de Administración fue la Whorton School of Finance & Commerce, que surgió en
1881, en la Universidad de Pensilvana. Solamente en 1908, la Universidad de Havard empieza su
primer curso de Administración de Negocios en nivel de postgrado. Sin embargo, la Universidad de
Miami (UM) tiene una de las más tradicionales Escuelas de Negocios (UMSB), fundada en 1925.
La Administración Pública o Privada siguen los mismos principios éticos con el objetivo de
mejorar los resultados de su organización. La forma de actuación del administrador tiene dos roles
principales: directo o consultor. El directo es el administrador gerente y el consultor es el administra111
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administrador experimentado que diagnostica los problemas y sugiere líneas de acción. Pero la función
más importante en la actualidad del consultor es pasar una visión de la realidad de la organización para
el administrador directo al momento en que los hechos y las cosas ocurren. Para las próximas décadas
es fundamental y imprescindible que los administradores estén muy bien capacitados y prioricen la
investigación permanente, la creatividad y la visión multidisciplinaría.
Los empresarios hoy tienen la función especial de combinar los factores. Pero saben que la
naturaleza, el trabajo y el capital solamente no produce riqueza. Es necesario uno que los combine y
por eso el empresario es el cuarto factor de producción. El empresario, en stricto sensu, es el principal
responsable por la estrategia de la empresa de la organización.
El nombre libre iniciativa corresponde al hecho de que el empresario tiene la capacidad, la
libertad y el conocimiento para crear la riqueza y sobre todo la audacia para correr riesgos potenciales
y energía para vencer los esfuerzos que el acto de crear demanda. La palabra que más caracteriza el
empresario es el riesgo.
Administración es la arte de las organizaciones. Es todo un saber para construir, adaptar,
reformular y solidificar las organizaciones. Importante considerar los sistemas y métodos
administrativos. Un sistema administrativo es un praxis gerencial que busca logar las metas de una
organización. Un sistema es un conjunto de partes interdependientes que cuando juntas forman un todo
unitario. No es solamente un conjunto de algunas partes, pero si un conjunto vivo de elementos en
búsqueda de un resultado positivo para la organización. Un método administrativo es un modo o una
manera de acción administrativa funciona, pasando de proyecto para resultado concreto. Un método es
el como hacer y es el arte gerencial que busca logar las metas.
La organización es un sistema jerarquizado y dividido en subsistemas para que se adopte más
fácilmente a los cambios, incluyendo aquellas que son causadas por el ambiente externo. Entendemos
como Hardware el conjunto de recursos materiales (incluyendo el financiero), equipos, máquinas,
créditos, valores. Software es la tecnología para hacer las cosas o sea la manera de hacer las cosas.
Humanware es el conjunto de personas que la organización necesita.
Como la Administración es el arte de crear, mantener y ampliar una organización, la Economía
ocúpase de las relaciones entre las personas, en la sociedad, con el objetivo de satisfacer sus
necesidades materiales, su bien-estar. La Economía Capitalista es usualmente dividida en cuatro fases:
producción, circulación, distribución y consumo. Tal vez la producción sea el factor más importante
porque todo los demás están pendiente de la riqueza generada. La producción es el resultado de los tres
factores: naturaleza, trabajo y capital. La naturaleza es el fundamento de toda la producción. Todo que
es producido viene de la naturaleza, que comprende la tierra (suelo y subsuelo) y los agentes naturales
(aire, agua, magnetismo, etc.). El trabajo es el esfuerzo de las personas aplicado a la transformación de
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la naturaleza en producto. El trabajo puede ser físico (hecho con cuerpo), intelectual o mecánico
(hecho por máquinas). El administrador ejecuta un trabajo intelectual. El capital es el recurso que
facilita el trabajo y puede ser representado por máquinas e instalaciones.
Toda empresa es una obra inacabada del empresario y es la combinación de los factores de
producción con la finalidad de crear riqueza. O sea hay que innovar siempre e implementar cambios.
La empresa es llamada unidad de producción y su objetivo son las ganancias. El concepto
emprendimiento es mucho más amplio que empresa, pues incluye las empresas y otros tipos de
organizaciones. La competencia es cada vez más fuerte y las empresas viven en un ambiente
permanente de amenazas. El emprendedorismo es la supervivencia de las organizaciones para las
próximas décadas. El emprendedorismo es una estrategia clave para el éxito de una empresa y que
involucra la capacidad de cambiar y innovar rápidamente. Peter Drucker (1987) utiliza la expresión en
inglés entrepreneurship para la palabra emprendedorismo con el sentido de espíritu emprendedor,
relacionando con la categoría conceptual el término innovación, pasando a ser una disciplina en
muchas universidades. Bernhoeft (1996:50) entiende que el emprendedor hace de su negocio una arte
propio, consigue motivarse en momentos difíciles y encuentra la motivación y éxito en su propio
trabajo. Las Organizaciones desean el máximo espíritu emprendedor de todos principalmente de los
gerentes ejecutivos. Algunas calidades necesarias al emprendedor: asumir los riesgos; aprovechar las
oportunidades, conocer bien su trabajo, saber organizarse, tomar decisiones, tener liderazgo, tener
talento, ser independiente, mantener el optimismo y tener el tino empresarial. Sin embargo, nos es
suficiente solamente identificar las oportunidades, pero hay que realizarlas. Los gerentes ejecutivos
tienen la necesidad de realización, estén dispuestos a asumir los riesgos con la responsabilidad de los
resultados y que tiene una fuerte auto confianza.
Carl Grimberg (1965:152) habla sobre la vida económica en el Egipto observados hace 3.000
años antes de Cristo. Comenta que los trabajadores eran divididos en 17 grupos diferentes y que cada
grupo tenía una tarea distinta. Los jefes de trabajos eran agrupados en 11 categorías. Otra división de
trabajo es comentada por Jean Gimpel (1977:94) sobre la mano de obra en el siglo XIV en Europa y
Estados Unidos, donde ya había la separación entre el gerente y el empleado operador. En el siglo
XVIII, la Europa empieza a pasar por cambios estructurales que modifica las estructuras existentes de
una forma persistente y sutil que recibió el nombre de Revolución Industrial. Sin embargo, las teorías
administrativas empezaron a surgir a partir de Taylor, empezando el siglo XX. Empieza la Escuela de
la Administración Científica (Modelo Clásico) .
Como todas las Escuelas de Administración, la Científica no nació lista y acabada, pero se
puede afirmar que el taylorismo tuvo 3 fases distintas: reforma de los sueldos; estudio de la función; y
división del trabajo.
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El administrador puede actuar como ejecutivo, técnico en funciones administrativas y ser
emprendedor desde que comprometiéndose con el éxito de su organización. La formación académica
del administrador empezó de manera reglamentada en 1561, cuando fue creada la Merchant Taylor’s
School, en Inglaterra, y es considerada la primera escuela de administración. Era dedicada al estudio de
la administración comercial.
Sin embargo, la primera escuela de nivel superior fue la Whorton School of Finance &
Commerse , en 1881, en la Universidad de la Pensilvana. En la Universidad de Miami empieza los
primeros MBA (Master of Business and Administration).
El role principal del administrador es dirigir directamente la organización o ser consultor. El
consultor es aquello que pasa a los administradores directos la visión nueva de la realidad. Toda
formación de los administradores deben priorizar la investigación, la creatividad y la visión
multidisciplinaría.
El administrador como empresario es considerado el cuarto factor de producción, pues la
naturaleza, el trabajo y el capital no producen riquezas por si.
El administrador empresario es el estrategista de la organización y define el negocio que va a
actuar.
El administrador debe hacer todo el esfuerzo para mejorar la previsión de demanda de su
producto o servicio de su Organización en el mercado.
Hacer la previsión de demanda es vital para nuestra empresa porque provee informaciones
fundamentales para una planificación y control para las áreas funcionales y ejecutivas, sobretodo para
la administración de los materiales en la producción. Influye directamente en nuestros niveles
financieros y estructurales. La previsión tiene relación con la naturaleza temporal y espacial de la
demanda.
La demanda temporal es un resultado del crecimiento o de la baja en las ventas, sazonalidad
basada en una demanda padrón y muchos otros factores. La demanda espacial es importante para la
ubicación de almacenes, definición de centro de distribuciones y terminales, como los puertos, por
ejemplo.
Otra consideración para la previsión de demanda es que ella puede ser regular o irregular. La
demanda regular, normalmente, puede ser representada por una tendencia con padrones que se repiten,
mismo que sean intermitentes. La demanda irregular tiene un alto grado de incertidumbre y es también
llamada de nublosa.
La demanda pude ser derivada o independiente. La demanda independiente es cuando hay
muchos clientes y ellos compran de acuerdo con sus necesidades. La derivada es pendiente de otro
producto.
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Varios métodos de previsión son empleados y ellos están clasificados en tres grandes grupos:
método cualitativo, serie y proyección histórica y casual.
El método cualitativo utiliza la intuición, investigación, o técnicas comparativas. No es
científico. El método casual es definido por la origen de otras variables, como por ejemplo, si el nivel
de servicio es conocido como siendo la razón por la cual fue el punto positivo de las ventas, entonces
la “causa” de las ventas fue el nivel de servicio. No es científico.
Sin embargo cuando tenemos una serie histórica conocida, con tendencias y las variaciones
sazonales son estables a lo largo del tiempo y bien definidas, hay métodos científicos para proyectar la
demanda: ponderación exponencial, descomposición clásica de la serie y análisis de regresión
múltipla. La más empleada y también la más efectiva es la ponderación exponencial.
Ella es simples, necesita una cantidad pequeña de datos y es de fácil adaptación a los cambios.
Es basada en observaciones de hechos pasados y los más cercanos tienen más importancia que los más
lejos en el tiempo.
Otro tema importante para el administrador es la compra negociada, mejorando las decisiones
en los contratos de compra.
Un comprador puede desear negociar el mejor precio posible sin embargo puede no desear
recibir la cantidad total de la compra de una vez. Para el comprador esta es una compra sin estoques y
hay ventajas de compra de volumen y de sus beneficios relacionados al precio de compra, pues para
el vendedor facilita la planificación y hay una certeza de compra para un determinado tiempo.
Es normal el vendedor ofrecer descuentos en final de estoques. ¿Qué hacer si los descuentos
son atrayentes? Muy bien, si compramos mucho esto podrá aumentar los costos de almacenaje.
Por lo tanto, hay que buscar el más bajo costo y encontrar la mejor manera de comprar el
máximo y recibir los insumos por lotes.
Abajo una fórmula utilizada para encontrar la cantidad óptima de compra.
TCi = Pi D + D S + I Ci Qi
Qi

2

TCi: costo total relevante para Qi
Pi: precio por unidad para Qi
D: promedio por año de la demanda en unidades
S: costo de obtención en unidades monetarias por pedido
Qi: cantidad para la compra en unidades
I: costo de manutención en porcentaje por año
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Ci: costo del ítem en estoque en unidades monetarias por unidad. Si nada es informado, Pi = Ci
Otro tema importante para el administrador es la depreciación de los equipos y materiales en
las Organizaciones.
Considerando el T el periodo de operación, P el valor o costo inicial de bienes, VR el valor
residual y N la vida útil de bienes, se puede calcular la depreciación por la siguiente expresión:
DT = P - VR
N
Es fundamental para el administrador negociador conocer la elasticidad de los precios, o sea la
intensidad con que los compradores de los productos de la Organización responden a una variación de
precio.
Hay algunas complicaciones que diferencian las transacciones internacionales de las
nacionales.
El comercio internacional se ve complicado por barreras que a veces no existen en el comercio
nacional. Aranceles sobre las importaciones es un ejemplo de instrumento que los gobiernos utilizan
para desanimarlas.
El comercio nacional implica una moneda única. Un comercio entre países con monedas
diferentes, hay que buscar la solución en mercado de divisas.
Una divisa es la moneda de otro país. El mercado de divisas es un mercado en el que una
moneda nacional es intercambiada por otra moneda nacional.
El tipo de cambio es el precio de una moneda nacional en términos de otra.
Hay muchos especuladores en el mercado. Un especulador es alguien que compra o vende una
divisa con la esperanza de obtener un beneficio al producirse un cambio en su precio.
Un tipo de cambio fluctuante o flexible es el que puede cambiar en respuesta a las condiciones
variables reoferta y demanda. La moneda puede depreciarse cuando su precio desciende en términos
de otras monedas. Una moneda fija se devalúa y una moneda flotante se deprecia. Una moneda en
flotación se aprecia cuando su precio aumenta en términos de otras monedas.
Los cambios pueden ser real y nominal. Un tipo de cambio nominal es el precio de una moneda
expresada en términos de otra.
El motivo es que el cambio reflejan lo que pasa en los precios del país. Cuando variaciones en
el tipo de cambio sólo compensan inflación, el tipo de cambio real se mantiene sin cambios. El tipo de
cambio real es el tipo de cambio nominal ajustado para compensar las diferencias a los niveles de
inflación entre países.
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Entonces los cambios de precios pueden dificultar los negocios con otros países.
La elasticidad-precio de la demanda mide la intensidad con la que responden los compradores a
una variación en el precio, que se puede definir así:
Ed = variación porcentual en la cantidad demandada
variación porcentual en el precio
Sin embargo, en términos prácticos, cuando tenemos dos productos, utilizamos la fórmula del
punto medio para la elasticidad. Usamos la cantidad media y el precio medio.
Ed = Δ Q, como porcentaje de la media de ambas cantidades
Δ P, como porcentaje de la media de ambos precios
Para las ventas, es fundamental que el administrador negociador conozca la diferencia del valor
nominal y valor real.
Los precios de mercado proporcionan una base satisfactoria para calcular el producto nacional
en cualquier año. Sin embargo, se desea evaluar el funcionamiento de la economía a lo largo de varios
años, nos enfrentamos a un problema. El precio monetario es una unidad de medida variable. Debido a
la inflación, su valor disminuye.
Los años pasan y se incrementa la cantidad producida de bienes y servicios. Los precios de los
bienes y servicios aumentan y esto es indeseable, pues refleja que no hemos tenido éxito en el combate
a la inflación.
Los valores reales de un bien, servicio, patrimonio o otra cosa producida se calcula
valorándolas a los precios vigentes en un momento inicial o año base, no a los precios existentes en la
actualidad que son los valores nominales o valores corrientes.
Un índice es un número que muestra cuanto ha variado un promedio (de precios, de salarios o
de otra medida económica) a lo largo del tiempo.
La ecuación abajo es muy importante:
Valor Real (VR) = Valor Nominal (VN) X 100
Deflactor
Este proceso de dividir por un índice de precios se denomina deflactar. Se pueden emplear
ecuaciones similares para calcular otras medidas reales. Por ejemplo:

117

Adminstração, Negociação, Logística e Transporte - Volume VI

Consumo Real = Consumo Nominal

X 100

Deflactor (IPC: índice de precios al consumo)

Salario Real = Salario Nominal X 100
Deflactor (IPC: índice de precios al consumo)
2. TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
A necessidade de se tratar condições contratuais, compatibilizar fases de empreendimentos,
assegurar prazos de entrega, garantir níveis e padrões de qualidade, tem feito com que o perfil dos
técnicos, engenheiros e arquitetos responsáveis por tais empreendimentos venha se modificando de
forma drástica e rapidamente. Estudos recentes indicam características como liderança, comunicação,
fluência, e negociação são de fundamental importância na composição do perfil profissional.
Com a modernização das relações de trabalho entre profissionais e empresas, bem como devido
à crescente complexidade dos projetos que exigem cada vez mais a participação de diversos
profissionais especializados, a negociação se tornou a habilidade mais crítica e desejada dos
administradores e executivos.
a. Generalidades
1) Proposta: é a razão de ser de uma negociação. Se você entra em negociação com alguém, é
porque tem uma proposta a fazer-lhe. Todo o seu trabalho, esforços, engenhosidade visam a levar
outra pessoa a aceitar a sua proposta. Naturalmente a proposta pode ser feita a você pela outra parte. O
trabalho básico será o mesmo, modificando-se apenas a ordem das coisas.
2) Posição: é o que o negociador declara que quer.
3) Interesse: é o que ele precisa ter, o que satisfaz objetivamente suas necessidades Os
interesses são mais importantes que as posições.
b. Três princípios básicos na negociação
1) Primeiro princípio: descobrir o lugar do outro, entender seus reais interesses, conseguir ver a
questão com os olhos da outra parte, entender por meio da cultura do outro. Entender o lugar do outro aprender a ouvir é muito importante. Geralmente pensamos que o bom negociador é aquele que sabe
falar bem, argumenta com facilidade e expõe com ênfase seus pontos de vista. Apesar de todos estes
aspectos serem normalmente desejáveis, o bom negociador é aquele que houve e observa para entender
o lugar do interlocutor.
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2) Segundo princípio: observar que a negociação é um processo e não um mero evento singular
e específico. Conduzir uma negociação com eficácia requer atenção aos passos de cada parte, assim
como ajustes constantes para que o processo progrida em harmonia. Este processo é representado por
um ciclo conforme a figura a seguir, e tem início na identificação ou percepção das necessidades.
Nunca tente fechar a negociação enquanto ela não chegar no ponto.

O Ciclo da Negociação
3) Terceiro princípio: conquistar confiança da outra parte desenvolvendo um relacionamento de
confiança. Sem um mínimo de confiança não se fecha nenhum processo de negociação. As
negociações comerciais, mesmo que tratem de situações conflituosas, permitem o desenvolvimento de
relações de confiança baseadas em demonstrações de compreensão dos interesses das partes
envolvidas.
c. Tipos de negociadores
Em uma negociação é fundamental sabermos o tipo de negociador que teremos que enfrentar.
Stephen R. Covey, em seu livro “Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes” lista seis paradigmas
da interação humana: Ganha/Ganha, Ganha/Perde, Perde/Ganha, Perde/Perde, Ganha e Ganha/Ganha
ou nada feito, sendo que geralmente os negociadores pertencem a uma dessas duas categorias:
Ganha/Ganha ou Ganha/Perde.
O negociador ganha/ganha quer que todos os participantes da negociação saiam ganhando e
satisfeitos, principalmente ele, mas também os outros. Não quer derrotar o adversário, mas superar as
dificuldades, resolver os problema em beneficio de ambos. Sua tática é ceder algo em troca de algo.
O negociador ganha/perde quer tirar todas as vantagens. Para tanto, procura dominar a outra
parte, seja ela colega, inimigo, cônjuge, filho, associado. Sua meta é satisfazer seus interesses e atingir
seus objetivos sem tomar em consideração os interesses e objetivos dos outros. Ele quer ganhar
sempre.
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d. Etapas de uma negociação
A negociação exige algumas etapas que devem ser seguidas. Não devemos encarar as etapas
como algo rígido. O importante é entender que elas ajudam na sistematização do processo de
negociação, são elas:
- Preparação: estabelecer objetivos que devem ser alcançados e os que a realidade permitirá
atingir. Para isso é preciso refletir sobre o comportamento do outro negociador;
- Abertura: criar um clima de abertura, reduzindo a tensão. Deixar claro os benefícios
esperados do trabalho conjunto;
- Exploração: ser objetivo. Estabelecer uma reciprocidade psicológica, em que as pessoas
tendem a tratar os outros da mesma forma que são tratadas;
- Apresentação: deve-se colocar claramente os objetivos e expectativas iniciais de ambas as
partes;
- Clarificação: devemos considerar as objeções levantadas como oportunidades para detalhar
mais o objetivo. Assumir uma postura de ouvinte atento;
- Ação Final: é aqui que ocorre o fechamento do negócio. Se as etapas anteriores foram bem
desenvolvidas, esta etapa é facilitada. Não esquecer de oferecer opções de escolha para o outro
negociador;
- Controle/Avaliação: é quando já concluída a negociação e distante do outro negociador
verifica-se o saldo da negociação, os seus pontos positivos e negativos. Refletir sobre o que se passou
é bom para não se cometer futuramente os mesmos erros. Poucos gerentes avaliam a negociação
porque não consideram a possibilidade de voltar a negociar com a mesma pessoa.
e. Método básico para resolver problemas, sete etapas que compõem o caminho certo em qualquer
negociação:
1) Separe o problema das pessoas. As emoções misturam-se facilmente com os méritos
objetivos de uma causa. Os seres humanos são emotivos e cada um deles tem suas convicções, caráter
e pontos de vista próprios. Zangam-se, deprimem-se. Tem medos, preconceitos. Tornam-se facilmente
hostis.
2) Focalize os interesses, não as posições. Posição é o que o negociador declara o que quer.
Interesse é o que satisfaz objetivamente suas necessidades. Procure descobrir as necessidades de cada
um, o seu interesse real, que a sua posição as vezes esconde.
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3) Enfrente as objeções com brandura. Há dois lados na negociação. Uma negociação não
seria uma negociação se não houvesse objeções entre as partes. Refute-as sem nunca ofender quem as
fez.
4) Insista em resolver o problema em bases objetivas. Por mais engenhosos que sejam seus
esforços para conciliar os interesses, você terá que enfrentar a dura realidade de interesses que se
chocam. Neste caso, a solução será mais facilmente encontrada não nas concessões que estaria
disposto a fazer, mas na procura de alguma base objetiva e independente da vontade das duas partes,
que sirva para decidir o problema.
5) Descubra o que a outra pessoa realmente quer e mostre-lhe a maneira de obtê-lo, enquanto
você consegue o que quer. A fórmula mágica é a satisfação mútua.
6) Observe e reconheça os sinais reveladores. Uma negociação de sucesso começa com a sua
habilidade em observar detalhes reveladores do comportamento de seu adversário, do ambiente por ele
preparado, de sua roupa, de seus modos, e continua com a persistência dessa observação para detectar
qualquer mudança no seu comportamento e pensamento que possam orientar você nas suas opções e
estratégias.
7) No caso de não obter o que quer faça uso da “Extrema Melhor Alternativa Disponível” EMADI. Você usou todos os recursos da arte de negociar e não conseguiu uma solução favorável. O
que fazer? Nenhum método pode garantir-lhe o sucesso se todas as vantagens estão do lado do
adversário. Em toda negociação existem realidades difíceis de superar.
f. Pecados comuns no negociador latino
- Prende-se a detalhes e esquece o todo;
- Provoca ressentimentos explorando as fraquezas da outra parte;
- Evita o conflito, em vez de o administrar;
- Confia demais em suas habilidades e queima etapas importantes de negociação;
- Improvisa muito, abusando do jogo de cintura e desprezando o planejamento;
- Não cumpre prazos ou promessas e, com isso, perde credibilidade;
- Preocupa-se apenas com o seu lado;
- Ignora as diferenças e desrespeita a lógica do outro negociador;
- Não explora convenientemente o fator tempo, tornando-se impaciente;
- Assume com freqüência uma postura defensiva;
- Está mais preocupado em falar do que em ouvir;
A habilidade de negociar bem é essencial para a sobrevivência de uma organização no
disputado mundo de negócios. Com a globalização, reengenharia e outras tendências, todos os
recursos são muito disputados e vence quem negociar melhor.
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O bom negociador não é aquele que "arrasa" o oponente, derrota, supera, impõe a sua posição,
mas aquele que consegue vencer junto com o outro lado, tirar o máximo de proveito da negociação
sem esquecer de preservar o relacionamento, criar mais confiança, aumentando a disposição das partes
para negociações futuras.
Para que o gerente executivo consiga chegar aos resultados desejados é extremamente
importante que ele tenha um elevado conhecimento de sua missão, seus limites de responsabilidade,
seu poder de relacionamento, liderança e pratique com intensidade o seu PODER DE NEGOCIAR.
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3. NEGOCIACIÓN DE ALTO NIVEL
Intenciones de calidad y conocimiento colaboran para garantizar la fecundidad del éxito de una
negociación. El negociador que se esfuerza y es talentoso no debe hacer de su conocimiento su siervo,
pero su amigo. Él debe desarrollar el arte de influenciar a los participantes de una negociación
utilizando puntos débiles de los opositores (obstáculos a consecuencia de su objetivo). Esto depende
más de la habilidad que de la determinación.
El fracaso de una negociación normalmente es consecuencia de la estupidez y desesperación del
negociador. A veces una negociación ventajosa se concreta con ayuda de la suerte, pero esta se
desgasta cuando tiene que cargar a alguien en la espalda muchas veces por mucho tiempo.
En muchos casos, más que conquistar la admiración general, el negociador debe conquistar la
aceptación y afecto de los participantes. Siendo prudente, permanece en el área central de la sensatez.
Actuando equilibradamente, acepta que hay más valor en evitar el peligro que en vencerlo. Domina la
situación y no deja que la situación lo domine, manteniendo su integridad que es la directriz de su
rectitud. Llegando a temer del mayor censor, a si mismo, tendiendo completo dominio de si mismo en
la prosperidad como en la adversidad. Nadie lo va a censurar, por lo contrario, lo va a admirar.
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Saber esperar el momento preciso para presentar los principales puntos fuertes en una
negociación, exige gran paciencia, que es esencial para seguir con rumbo al centro de la oportunidad.
No se demuestran todos los triunfos en el primer lance. Un buen juego es moderar la fuerza y el
conocimiento y poco a poco ir aumentando el desempeño. Sólo lo que es verdadero y cierto perdura. La
mentira tarde o temprano va a ser descubierta.
Una negociación difícil, principalmente en situación de crisis, demanda de más atención del
negociador para una buena salida de que para una entrada bastante aplaudida. Percibir las dificultades
de una negociación puede ser una habilidad, pero descubrir una manera de evitarlas, es una habilidad
mayor. La reputación de un negociador que tiene sustancia es la que conserva su valor.
4. LOS TIPOS DE CAMBIO
Desde muchos puntos de vista, el comercio internacional es similar al comercio nacional;
aumenta la eficiencia económica debido a la ventaja comparativa y a las economías de escala. Pero
existen dos importantes complicaciones que diferencian las transacciones internacionales de las
nacionales:
1. El comercio internacional se ve complicado por banderas que no existen en el comercio entre
regiones, provincias o ciudades del mismo país. Por ejemplo, los gobiernos nacionales desaniman las
importaciones mediante aranceles, (impuestos sobre las importaciones),
2. El comercio interior implica una moneda única. Por ejemplo, cuando un neoyorquino compra
naranjas de Florida, el consumidor paga en dólares, y esta es la moneda con la que quiere el productor
que se le pague. Pero el comercio internacional implica dos monedas. Consideremos una empresa
británica que importa algodón americano. Dispone de libras (£) para pagar el algodón. Pero el
exportador estadounidense quiere recibir el pago en dólares (US$). Por lo tanto, el importador británico
acude al mercado de divisas para vender libras y para comprar dólares necesarios para pagar el
algodón.
Una divisa es la moneda de otro país. Por ejemplo, las libras esterlinas o los yenes japoneses
son divisas para un americano. Los dólares estadounidenses son divisas para un británico o un alemán.
Un mercado de divisas es un mercado en el que una moneda nacional (por ejemplo, el dólar
estadounidense) es intercambiado por otra moneda nacional (por ejemplo, la libra inglesa). El tipo de
cambio es el precio de una moneda nacional en términos de otra. Por ejemplo. La relación £ 1 = US$
1,6 es un tipo de cambio, así como US$ 1 = 30 ¥. (£ es el símbolo para la libra inglesa y ¥ el símbolo
para el yen japonés.)
5. LA FUNCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO
El Estado influye en la economía a través de cuatro formas diferentes:
•

El gasto;
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•

Los impuestos;

•

La regulación; y

•

La gestión de las empresas públicas, como por ejemplo, las centrales eléctricas.

1. El gasto. Cuando el Estado paga a los jubilados las pensiones de la Seguridad Social, influye
sobre quienes reciben la producción nacional; el beneficiario de una pensión puede comprar más bienes
y servidos. Cuando el Estado construye carreteras o compra aviones, influye sobre lo que se produce.
Cuando el Estado gasta dinero en investigación agrícola, influye sobre la forma como se producirán los
alimentos.
2. Los impuestos. Cuando el Estado recauda los impuestos, influye sobre quienes reciben la
producción nacional. Cuando pagamos los impuestos tenemos menos dinero para comprar bienes y
servicios. Los impuestos también influyen sobre lo que se produce. Por ejemplo, el impuesto sobre la
gasolina es mucho más alto en Europa que en los Estados Unidos. Esta es una razón por la cual los
coches europeos son más pequeños en comparación con los americanos. Finalmente, el sistema
impositivo también puede influir sobre la forma como se producen los bienes. Por ejemplo, cambiando
las leyes impositivas el Estado puede animar a los empresarios a que utilicen más maquinaria.
3. La regulación. Las regulaciones estatales también influyen sobre qué, cómo y para quién se
producen los bienes y los servicios. Por ejemplo, el Estado prohíbe algunos pesticidas y exige
cinturones de seguridad en los automóviles. Por tanto, afecta a lo que se produce. Exigiendo a los
productores de acero que limiten sus emisiones de gases, el Estado influye sobre como deben
producirse los bienes. También regula algunos precios, por ejemplo, algunos ayuntamientos fijan
alquileres máximos para que la gente, con pequeños ingresos, pueda permitirse seguir en sus viviendas.
Estos alquileres influyen sobre quienes reciben el producto nacional, con lo que más inquilinos actuales
conservarán sus viviendas y por ello menos apartamentos estarán disponibles para los recién llegados y
la gente joven.

6. ESTRUCTURAS DE MERCADO
a. Estructuras Clásicas de Mercado
Son modelos que captan aspectos de como están organizados los mercados. Cada estructura de
mercado destaca aspectos esenciales de interacción de la oferta y la demanda, basándose en
características que fueron observadas en mercados existentes. En todas las estructuras clásicas los
agentes son maximizadores de lucro.
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b. Monopolio
Es cuando existe únicamente una empresa grande que es vendedora (sin competencia en la
oferta). Competencia perfecta: (competencia pura) muchas pequeñas empresas venden solo un producto
homogéneo. Caso extremo de la estructura básica clásica. Situación de un mercado en el que no existe
competencia en la oferta. El sector esta constituido de una firma única, porque existe solo un productor
que realiza toda la producción, es decir situación en la que solo una empresa domina la producción o el
comercio de una materia prima, producto o servicio y que por tal motivo puede establecer el precio a
voluntad. En esa estructura de mercado existe competencia entre los consumidores. La firma produce
un producto para el cual no existe substituto cercano. Hay barreras para evitar la entrada de nuevas
firmas, es decir es necesario mantener los competidores en potencia apartados. Estos obstáculos pueden
ser administrados por los monopolios a través de:
1) control sobre la distribución de la materia prima;
2) barreras legales como registros de patentes;
3) licencias y concesiones otorgadas por el gobierno.
Es importante resaltar que en muchas circunstancias es la estructura más apropiada para la
producción de ciertos bienes y servicios como en los monopolios gubernamentales (Correos, Cesan).
La legislación de la mayoría de los países prohíbe el monopolio, con excepción de los que ejerce el
estado, generalmente en productos o servicios estratégicos. El monopolio “solo” es una construcción
teórica, porque en la práctica no existe.
c. Competencia Perfecta (100% de competencia)
Estructura que tiene por objeto describir el funcionamiento equilibrado o ideal, sirviendo como
base para el estudio de otras estructuras. A pesar de ser teórico, el estudio de la competencia perfecta es
importante para las innumerables consecuencias derivadas de sus hipótesis, que condicionan el
comportamiento de los agentes económicos en diferentes mercados. Las hipótesis del modelo son:
1) existencia de gran número de compradores y vendedores actuando aisladamente, que sea
comparado al tamaño del mercado, ninguno de ellos consiguen influenciar en el precio. Así los precios
de los productos son fijados uniformemente en el mercado;
2) los productos son homogéneos, esto es, son substitutos perfectos entre si; de esa forma no
puede haber precios diferentes en el mercado. Los compradores son indiferentes en relación con las
firmas (vendedores) en el momento de adquirir el producto;
3) transparencia de mercado, es decir, existe completa información o conocimiento sobre el
precio del producto. Así ningún vendedor colocará su producto en el mercado con un precio inferior el
del competidor; de la misma forma, los consumidores no estarían dispuestos a pagar un precio superior
al vigente; y
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4) libre movilidad, la entrada y salida de las firmas en el mercado son totalmente libres, no
habiendo barreras legales y económicas. Eso permite que firmas menos eficientes salgan de el mercado
y que en el ingresen firmas mas eficientes.
d. Competencia monopólica o imperfecta
Se presenta como la competencia perfecta, una estructura de mercado en el que existe un
número elevado de empresas, la competencia imperfecta se caracteriza por el modo en que las
empresas producen productos diferenciados, retira substitutos próximos. Por ejemplo, diferentes
marcas de jabón , refrescos etc, de esta forma se trata de una estructura más próxima de la realidad que
la competencia perfecta.
La diferencia de productos se puede dar por características físicas (composición química,
potencia etc), por el embalaje o por el esquema de promoción de ventas (propaganda, atención, etc). En
esta estructura, cada empresa tiene cierto poder sobre el establecimiento de precios, por lo tanto la
existencia de substitutos cercanos permite a los consumidores alternativos apartarse de los aumentos
de precios. De la misma forma que la competencia perfecta, prevalece la suposición de que no existen
barreras para la entrada de nuevas firmas en el mercado.
e. Oligopolio
La existencia de pocas firmas con un reducido número de vendedores, produciendo que son
substituidos entre si.
Estructura de el mercado que se caracteriza por la existencia de un número reducido de
vendedores, produciendo productos que son substituidos entre si. Puede ser caracterizado como una
industria en la que hay un gran número de empresas, pero solamente pocas de estas dominan el
mercado.
Un ejemplo es la industria de las bebidas. Para que se de un oligopolio son necesarios los
siguientes elementos:
1) existencia de pocas empresas. Puede tener dos, tres, doce o más empresas, dependiendo de la
naturaleza de el mercado. Por lo tanto el número debe ser pequeño, de tal forma que las empresas
consideren y decidan en cuanto al precio y producción de las otras. La noción fundamental subyacente
al oligopolio es la de la interdependencia económica, es decir las decisiones sobre el precio y la
producción de equilibrio son interdependientes, porque la decisión de un vendedor influye en el
comportamiento económico de los otros vendedores.
2) producto homogéneo o diferenciado. Cuando el oligopolio ofrece productos homogéneos
(que son substitutos perfectos entre si) se le considera oligopolio “puro” (industrial de cemento,
alambre, etc); en el caso contrario será considerado oligopolio diferenciado (industria automotriz). Las
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compañías oligopólicas compiten con base en la calidad, diseño de producto, servicio al cliente,
propaganda, etc.
3) presencia de barrera para la entrada de nuevas compañías. Es ejercido como el control de
materias primas, registro de patentes. El modelo duopolio es caracterizado por solo dos empresas
productoras o vendedoras en el mercado.
f. Modelos marginalistas de oligopolio
1) Cartel perfecto
Cartel: es una estructura caracterizada por una organización formal o informal de pocos
vendedores dentro de determinado sector, que determina la política de precios para todas las empresas
que lo componen. El cartel perfecto es únicamente de oligopolistas, reconociendo la interdependencia
que tienen entre si, tratan de unirse y maximizar el lucro del cartel. La solución a la que se llega es la
de monopolio puro. De forma general los carteles son inestables. Considerando que generalmente
operan con una cierta capacidad ociosa, o incentivo para que individualmente los miembros intenten
burlar a los demás es grande.
2) Cartel imperfecto
Es una coalición imperfecta, en donde las empresas de un sector oligopolista deciden
tácitamente (esto es, sin la necesidad de un acuerdo formal) establecer el mismo precio, aceptando el
liderazgo de una empresa de la industria. La líder (empresa que fija el precio) puede ser tanto la
empresa de costo más bajo como también la mayor firma del mercado. La firma líder fija el precio y es
seguida por las demás. Todas maximizan el lucro reconociendo la interdependencia que tienen entre si.
La hipótesis de la firma líder será la de el costo mas bajo, entra en consideración la reglamentación
antimonopolio (esta es obligada a descartar la posibilidad de prácticas predatorias de precios que lleven
a su competencia a la bancarrota).
g. Conclusión
En el mundo actual podemos observar que la preocupación de todos gira en torno de la
integración y de la globalización, siempre en busca de alcanzar mejores padrones de calidad,
tecnología, de información y capacitación, entre otros; el mercado tiene un papel importante siendo
imprescindible la presencia de la competencia para la sobre vivencia de los pueblos, por lo tanto el
mercado de oligopolio es el que presenta las mejores características para alcanzar las exigencias del
mundo actual.
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7. LA COMPETENCIA PERFECTA Y LA COMPETENCIA IMPERFECTA Y LAS
GRANDES EMPRESAS: UNA VISIÓN COMPLEMENTAR
Algunos mercados están dominados por unas pocas pero grandes empresas, otros tienen miles
de vendedores. Los tres mayores fabricantes de automóviles (GM, Ford y Chrysler) producen la
mayoría de los coches vendidos en los EE.UU., mientras el resto de las ventas se reparte entre varias
empresas extranjeras. Una industria como esta, que está dominada por unos pocos vendedores se
denomina oligopolio. Algunos mercados incluso están más concentrados; por ejemplo, si hay un solo
oferente de servicios telefónicos en cada zona, se dice que la compañía telefónica tiene el monopolio
del servicio local. Por otra parte, hay miles de agricultores que producen trigo.
Existe un monopolio cuando solamente hay un vendedor. Habrá un oligopolio cuando unos
pocos vendedores dominen el mercado.
El número de participantes en un mercado tiene un efecto relevante sobre la forma en que se
determinan los precios. En el mercado del trigo existen miles de compradores y de vendedores, de
forma que cada agricultor produce solo una pequeña parte de la oferta total del trigo. Ninguno puede
influir en el precio del trigo retirando su producción del mercado. Para todos y cada uno el precio está
dado; la decisión para el agricultor se limita al número de bushels de trigo que venderá. De igual forma,
los molineros se dan cuenta de que ellos están comprando únicamente una pequeña parte de la cantidad
ofrecida y que individualmente no pueden alterar el precio. La decisión de cada molinero queda
limitada al número de bushels que comprará al precio existente en el mercado. En tal mercado
perfectamente competitivo para el vendedor y el comprador, no hay decisiones que tomar respecto al
precio: cada uno de ellos es aceptador del precio.
Existe competencia perfecta cuando hay muchos compradores y muchos vendedores, no
teniendo ninguno de ellos por separado influencia sobre el precio, (algunas veces esta expresión se
abrevia sencillamente por competencia).
En cambio, los productores individualmente considerados en un mercado oligopólico o
monopólico saben que poseen algún control sobre el precio. Por ejemplo, IBM fija el precio de sus
ordenadores. Esto no significa, por supuesto, que la empresa pueda poner cualquier precio que desee y
estar segura de obtener beneficios. Puede ofrecer ordenadores a un precio elevado y vender con ello
solamente unos pocos o fijar un precio menor y vender más unidades.
Un comprador puede también influir mucho sobre los precios. La General Motors es un
comprador de acero suficientemente grande como para tener Ia capacidad de negociar con las
siderúrgicas acerca del precio del acero. Cuando los compradores o vendedores individualmente
considerados pueden influir sobre el precio, existe competencia imperfecta.
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Por industria (o sector) se entiende el conjunto de todos aquellos que producen un determinado
bien o servicio. Por ejemplo, podemos hablar de la industria del automóvil, de la industria química o de
la contabilidad de una industria. Nótese que el término industria puede referirse a cualquier bien o
servicio, no es necesario que sea producido.
Una empresa es un tipo de organización que produce bienes o servicios. Una planta es un
establecimiento en una determinada localización destinada a la producción de un bien o servicio, como
por ejemplo: una fábrica, una mina, una explotación agropecuaria o una tienda. Algunas empresas,
como la General Motors, tienen muchas plantas. Otras tienen solo una: Ia farmacia local.

8. LA CAPACITACIÓN GERENCIAL
Capacitar no es sumar información o lograr nuevos conocimientos sobre temas puntuales que se
presentan a diario en el desarrollo de las actividades. Capacitar, es brindar las herramientas que
permitan al individuo aplicar y tomar decisiones con el pleno conocimiento del por qué, del cuándo y
del cómo. Lo cual debe presentar un enfoque integral y sistémico, ya que tiene que abarcar todos los
procesos de la cadena de abastecimiento. Aquí es donde la capacitación se transforma en un objetivo
estratégico en la empresa, ya que para dar el paso hacia la transformación, se debe estar preparado a
nivel procesos, y con el personal idóneo y comprometido cubriendo los diferentes niveles.
Dentro del plan estratégico de capacitación, y una vez definidas Ias necesidades y demandas
internas y externas, se debe diferenciar claramente para qué y por qué se capacita a cada individuo de la
organización, realizando previamente un estudio de su potencial.
Se debe obtener un grado adecuado de profesionalización de los directivos como consecuencia
de una mejor capacitación y actualización de sus conocimientos, ya sea a través de carreras
universitarias, programas de formación, seminarios, etc.; o mediante la celebración de congresos y
reuniones especializadas. A los otros niveles se los debe capacitar tomando de base lo que ya conocen
y, a partir de esos conocimientos, ir actualizándolos con lo nuevo para lograr el objetivo estratégico
definido.
El plan de capacitación, interno y/o externo, se debe extender a todos los niveles, y a partir del
mismo, cada persona se capacitará para acceder a posiciones de mayores responsabilidades.
En Ia actualidad, y de acuerdo a la importancia que la cadena de abastecimiento tiene para el
buen funcionamiento de la organización, los niveles de mayor responsabilidad (dirección y alta
gerencia) se deberían cubrir con profesionales de alta preparación académica: universitarios con
estudios de postgrado en diversas especializaciones (logística, transporte, sistemas, finanzas, comercial,
etc). Normalmente, son ejecutivos con una importante experiencia práctica, con conocimientos
tecnológicos, hábiles negociadores, muy buenos conductores de personal de diferentes niveles
culturales, con una visión global del negocio, del manejo de clientes y resolución de conflictos. Por su
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parte, los gerentes que integran la cadena de abastecimiento y jefaturas operativas (depósito, transporte,
auditoria, abastecimiento, jefes de turno, etc.) también deberían tener un alto nivel de capacitación con
estudios específicos, o personas con adecuada capacitación y sólida trayectoria laboral. También los
supervisores y/o encargados operativos deben tener normalmente una vasta experiencia en su sector, y
deberían rotar de sector y de turno para ir adquiriendo un manejo integral de la operación. Esta
situación es recomendable aunque no sea de aplicación extendida a todas las empresas.

9. ESCASEZ Y ELECCIÓN - EL PROBLEMA ECONÓMICO EN LA GERENCIA
Cuando Neil Armstrong puso el pie en la Luna en 1969, el programa espacial alcanzó su éxito
más espectacular. Cercade, 20 anos después, Carl Sagan, el célebre astrónomo de la Cornell y autor del
best-seller Cosmos, ha propuesto una nueva aventura espacial. Consiste en enviar a Marte una nave
espacial con tripulación americana y soviética ya que cree que ha llegado el momento en que los ojos
humanos observen directamente ese misterioso planeta.
Pero la proposición de Sagan ha topado con escépticos. La razón es el coste. La participación de
EE.UU. en semejante proyecto sería enorme —quizá de hasta 100.000 millones de dólares—. ¿Cómo
podría hacerse frente a ese desembolso? ¿A través de nuevos impuestos que requerirían del público
reducir sus ingresos para así financiar el programa espacial? ¿A base de reducir otros gastos del
gobierno federal —para carreteras, Seguridad Social o defensa —? La proposición de Sagan ha
incidido directamente en el problema económico central. Debemos elegir. No podemos tener todo lo
que queremos, porque:
1. Nuestras necesidades materiales son prácticamente ilimitadas.
2. Los recursos económicos son limitados.
Si utilizamos nuestra capacidad productiva para enviar una nave espacial con pasajeros
humanos a Marte, tendremos menos para otras cosas.
El problema económico estriba en la necesidad de elegir entre las opciones permitidas por
nuestros recursos escasos.
La economía es el estudio de como se distribuyen los recursos escasos para satisfacer las
diversas necesidades humanas.
Economizar es alcanzar un beneficio específico con el menor costo en términos de los recursos
utilizados.
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10. ESPECIALIZACIÓN, EL INTERCAMBIO Y EL DINERO
La primitiva colonia francesa en Québec era un lugar prohibitivo en invierno, con temperaturas
que a menudo descendían hasta 20° C bajo cero. El primer problema era conservar el calor. El segundo,
lograr víveres desde Francia. Durante el invierno el Río St. Lawrence estaba helado.
Una de las muchas cosas de las que carecía la colonia era el dinero. No solo porque los barcos
tenían dificultad para navegar río arriba, sino porque cuando llegaban tenían poca moneda; los
patrocinadores de la colonia en Francia eran reticentes a mandar dinero. Los colonos descubrieron que
el trueque —por ejemplo, el comercio de un «bushel»* de trigo por un saco de sal — era incómodo;
incluso en una economía sencilla el dinero es esencial. ¿Qué podían hacer? Encontraron una ingeniosa
solución. Usaron naipes como dinero. El hombre con un as en un bolsillo tenia, a menudo, una sonrisa
en su rostro.
En la economía moderna, como en las primitivas colonias, el dinero juega un papel capital. Con
el paso de las décadas, la producción se ha vuelto cada vez más especializada por el desarrollo de nueva
maquinaria y equipo. La especialización contribuye a la eficiencia.
Generalmente, los trabajadores pueden producir más si se especializan. Pero la especialización
exige el intercambio. Un ganadero que produce solamente carne de vaca, quiere intercambiar parte de
esta carne por vestidos, coches, servidos médicos y una extensa lista de otros productos.

11. LAS DECISIONES A TRAVÉS DE LOS MERCADOS PRIVADOS O DEL ESTADO
Básicamente existen dos mecanismos por los que se puede contestar a estas cuestiones. En
primer lugar las respuestas pueden proporcionar la «mano invisible» de Adam Smith. Si a las personas
se les deja hacer sus transacciones sin interferencias, el carnicero y el panadero producirán la carne y el
pan para nuestras comidas. En otras palabras, las respuestas pueden ser facilitadas a través de las
personas y las empresas en el mercado.
En el mercado un bien se compra y se vende. Cuando tienen lugar estos intercambios entre
compradores y vendedores, con pequeña o nula interferencia estatal, existe un mercado libre o privado.
El Estado proporciona el segundo método para determinar qué bienes y servidos se producirán,
cómo se producirán y para quién.
Puede imaginarse que un país dependa casi exclusivamente de los mercados privados para
tomar cada una de las tres decisiones fundamentales, relegando al Estado a un papel muy limitado:
defensa, policía, justicia, carreteras y poca cosa más. En el otro extremo, el Estado podría tratar de
decidirlo casi todo, especificando que es lo que se tiene que producir y utilizando un sistema de
racionamiento y asignaciones para determinar quién obtiene los productos. Pero en el mundo real se
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dan situaciones de término medio. En cada economía real existe alguna mezcla entre las decisiones del
mercado y las estatales.
Una economía capitalista o de libre empresa es aquella en la que la mayor parte del capital es de
propiedad privada y las decisiones se toman a través del sistema de precios, es decir, en los mercados.
Una economía marxista es aquella en que la mayor parte del capital es propiedad del Estado y
este toma la mayoría de las decisiones económicas.

12. ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA E AS FONTES DE ENERGIA
Tudo que existe no universo é alguma forma de energia, ela está presente nas estrelas, no
espaço e em todos os planetas.
O Sol é uma estrela que fornece energia para nós em forma de luz e calor, fazendo com que
parte dessa energia vá para os alimentos, e quando os seres vivos comem os alimentos, recebem uma
parcela dessa energia para alimentar os seus corpos.
Nós seres humanos necessitamos de energia para sobrevivermos, e estamos o tempo todo
trocando energia com o meio ambiente no nosso dia a dia, seja fornecendo de nossos corpos ou
recebendo dos outros seres vivos ou de outras fontes de energia, como o fogo, a eletricidade e o vento.
Na nossa casa, na escola, no trabalho, no cinema, no parque de diversões, no shopping center,
em todos os lugares que vivemos ou vamos para fazer alguma coisa, estamos sempre utilizando
energia, vejamos:
- Para cozinhar os alimentos que comemos precisamos do fogo que é uma fonte de energia,
sem contar que os alimentos também são uma fonte de energia;
- Para conservar os alimentos por mais tempo usamos a geladeira e o freezer que utilizam
energia elétrica para funcionar;
- Quando assistimos à televisão, ou ouvimos música, ou tomamos banho, utilizamos a energia
elétrica para que os aparelhos funcionem;
- Na escola, no trabalho e em nossas diversões, também sempre estamos contando com
aparelhos que de alguma forma precisam de energia elétrica ou uma outra fonte de energia para
funcionarem.
Podemos então acreditar que a energia é muito importante para a nossa sobrevivência e
conforto, por isso antes de termos um conceito exato do que seja energia, é muito mais importante
sabermos da sua existência e de sua necessidade para a nossa vida.
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Os físicos gostam de definir a energia como sendo “a capacidade de se realizar trabalho”, ou
“energia não se cria, se transforma”, entre outras definições e conceitos, mas, na verdade, a energia é
algo tão complexo que muitos ainda acreditam que não se tem uma definição que consiga dizer
exatamente tudo o que ela verdadeiramente deva ser, portanto, acreditamos que as atuais e as novas
gerações, com toda a informação e conhecimento que o mundo oferece nos dias de hoje, e estará
oferecendo nos próximos anos, fará com que se chegue a uma definição e um conceito, que diga com
muito mais clareza o que é a energia.
Tão importante quanto à definição do que seja energia, é o fato de termos consciência de que a
energia existe em grande quantidade no universo e que ela não aumenta nem diminui, mas passa por
inúmeras transformações, sendo uma hora energia de um tipo e outra hora de outro, e nós seres
humanos, que com a nossa inteligência, conseguimos transformá-las de acordo com as nossas
necessidades e interesses, temos a responsabilidade de cuidar para que ela não seja desperdiçada e mal
utilizada.
Segundo alguns dicionários, ENERGIA é a capacidade que os corpos têm de desenvolver uma
força, a capacidade de produzir trabalho.
O mais trivial que se pode dizer sobre energia é que o termo abarca um conceito com múltiplos
aspectos. Existe, de fato, uma explicação específica no âmbito da Física, uma conceituação técnica e
econômica ligada à produção e ao consumo e, uma terceira acepção dada pela percepção comum. A
utilização do conceito, portanto, é variada e, freqüentemente, equivocada considerando as
circunstâncias em que o termo é empregado ou pensado, algumas vezes com significados vagos, “vez
por outra até esotéricos”.
O termo energia vem do grego — “energéia” — e, conforme a sua formulação, é quase
sinônimo de trabalho. Para fins científicos e genéricos, a definição mais usual trata energia como a
capacidade de produzir trabalho.

- História da energia
A história da humanidade se confunde com a história da energia, pois a primeira energia
utilizada pelo homem foi a de seus próprios corpos na luta pela sobrevivência num mundo onde
somente os fortes sobreviviam.
A história da energia começa na pré-história quando os homens das cavernas descobriram as
utilidades do fogo para sua alimentação e proteção. No início quando um raio (descarga atmosférica)
incendiava a vegetação eles pegavam as madeiras em chamas e as carregavam em suas andanças,
mantendo-as acesas o tempo todo, pois ainda não sabiam como fazer o fogo.
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Com a descoberta do homem pré-histórico de como fazer fogo, começou, então, o domínio do
homem sobre a produção de energia em seu benefício, como cozer os alimentos, aquecer as noites
frias, iluminar e afastar os animais e outros grupos inimigos. Mais tarde ele usaria o fogo para derreter
os minerais e forjar suas armas e ferramentas para o trabalho, como também usar o fogo para dar
resistência às peças cerâmicas que produziam.
Outro ponto marcante na história da energia foi quando o homem passou a utilizar a energia
dos animais que domesticavam, para realizar os trabalhos mais pesados, como arar a terra, girar
moendas e os transportes de cargas.
A energia dos ventos teve papel importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade, pois
foi o grande responsável pelas descobertas dos grandes navegadores europeus, que se aventuravam em
suas caravelas movidas pela força dos ventos para navegarem pelos mares, descobrindo e colonizando
novos continentes. A energia dos ventos também teve grande importância na transformação dos
produtos primários através dos moinhos de vento que foram um dos primeiros processos industriais
desenvolvidos pelo homem.
Porém o grande marco da utilização da energia pelo homem foi no século XVIII com a
invenção da máquina a vapor que deu início a era da Revolução Industrial na Europa, marcando
definitivamente o uso e a importância da energia para os tempos modernos que se iniciavam. As
invenções da locomotiva e dos teares mecânicos foram umas das primeiras aplicações para o uso da
energia das máquinas a vapor, em seguida vieram muitas outras como os navios movidos a vapor que
contribuíram imensamente para o desenvolvimento do comércio por toda parte do mundo.
Na metade do século XIX, inicia-se a utilização das novas fontes de energia conhecidas como
petróleo e eletricidade, que seriam as responsáveis pelo grande salto no desenvolvimento da
humanidade, fazendo com que chegássemos aos dias de hoje, podendo ultrapassar as fronteiras do
espaço e disponibilizando todo o conforto e perspectivas que nossas vidas passaram a ter em função do
incremento dessas duas fontes de energia.

- Fontes de energia
A energia é geralmente classificada segundo as suas fontes. Utilizando a acepção mais comum
– energia como capacidade de produzir trabalho – pode-se distinguir três grupos de fontes de energia,
conforme tabela abaixo:
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Convencionais

Não Convencionais
ou Alternativas

Exóticas

Petróleo
Gás Natural
Carvão
Hidroeletricidade
Biomassa

Marés
Ventos
Ondas
Xisto
Geotérmica
Fissão nuclear
Solar (produção de calor e/ou
eletricidade)

Energia solar (produzida no interior
do Sol)
Calor dos oceanos
Fusão nuclear

Fonte: José Goldemberg, 1979, Energia no Brasil, Rio de Janeiro, LTC
Tabela 01 – Fontes geradoras de Energia
A Ásia é o maior continente produtor de energia (34% do total), seguida da América (31,1%) e
da Europa (25,6%). A América do Norte é o maior consumidor, principalmente os Estados Unidos que
consomem mais de um terço do total produzido (Almanaque Abril 2001).
A produção mundial de energia, em 2004, segundo os dados da Agência Internacional de
Energia, somou o equivalente a 9,5 mil megatoneladas de petróleo, dos quais 86,2% são provenientes
de fontes não renováveis – carvão, gás natural e petróleo. As reservas conhecidas de petróleo devem
durar apenas mais 75 anos; as de gás natural, um pouco mais de 100 anos; as reservas de carvão,
aproximadamente 200 anos. Embora tenham uso crescente, as fontes renováveis, aquelas que podem se
renovar espontaneamente (água, sol e vento) ou por medidas de conservação (vegetação) – são
responsáveis por apenas 13,8% do total produzido. (Id.).
Fonte

Parte do Total Produzido (%)

Petróleo

35,8

Carvão

23,7

Gás natural

20,1

Energia nuclear

6,6

Outras*

13,8

*Combustíveis renováveis e de resíduos (11,1%), energia hidroelétrica (2,3%), geotérmica,
solar e eólica (0,4%)
Fonte: Agência Internacional de Energia, 2004
Tabela 02 – Fontes geradoras de Energia no Mundo
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No caso do Brasil, devido às suas características geográficas, a matriz energética é bem
diferente:
Fonte

Parte do Total Produzido (%)

Hidráulica (hidroeletricidade)

42

Petróleo

27

Biomassa*

24

Gás Natural

6

Carvão Mineral

1

*Inclui lenha, bagaço de cana, carvão vegetal, álcool e resíduos vegetais
Fonte: Ministério das Minas e Energia, 2004
Tabela 03 – Fontes geradoras de Energia no Brasil
1.1.3.2. Características das Principais Fontes Geradoras de Energia

Fonte

Petróleo

Gás Natural

Obtenção

Usos

Vantagens

Desvantagens

Matéria
resultante de
transformações
químicas de
fósseis animais
e vegetais.
Extraído em
reservas
marítimas ou
continentais.

Produção de
energia elétrica.
Matéria-prima da
gasolina e do
diesel e de outros
produtos como
plástico, borracha
sintética, ceras,
tintas, gás e
asfalto.

Domínio da
tecnologia para
exploração e
refino.
Facilidade de
transporte e
distribuição.

É um recurso
esgotável. Libera
dióxido de carbono na
atmosfera, poluindo o
ambiente e
colaborando para o
aumento da
temperatura.

Ocorre na
natureza
associado ou
não ao petróleo.
A pressão nas
reservas
impulsiona o
gás para a
superfície, onde
é coletado em
tubulações.

Aquecimento;
combustível para
geração de
eletricidade,
veículos,
caldeiras e
fornos; matériaprima de
derivados do
petróleo.

Pode ser
utilizado nas
formas gasosa e
líquida; existe
um grande
número de
reservas.

É um recurso
esgotável.
A construção de
gasodutos e
metaneiros (navios
especiais) para o
transporte e
distribuição requer
altos investimentos.
Influencia na
formação de chuva
ácida e na alteração
climática.
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Nuclear

Reatores
nucleares
produzem
energia térmica
por fissão
(quebra) de
átomos de
urânio. A
energia
produzida
aciona um
gerador elétrico.

Hidroeletricidade

A energia
Produção de
liberada pela
energia elétrica.
queda de grande
quantidade de
água represada
move uma
turbina que
aciona um
gerador elétrico.

Não emite
poluentes. A
produção é
controlada. Não
influencia no
efeito estufa.

Inundação de grandes
áreas, deslocamento
de populações. A
construção dessas
usinas também é cara
e demorada.

Produção de
energia elétrica.
Aquecimento.
Matéria-prima de
fertilizantes.

Domínio da
tecnologia de
aproveitamento.
Facilidade de
transporte e
distribuição.

Carvão mineral

Matéria que
resulta das
transformações
químicas de
grandes
florestas
soterradas.
Extraído em
minas
subterrâneas ou
a céu
descoberto em
bacias
sedimentares.

Influencia na
formação da chuva
ácida devido à
liberação de poluentes
como dióxido de
carbono (CO2) e
enxofre (SO2) e
óxidos de nitrogênio
durante a combustão.

O movimento
dos ventos é
captado por
hélices ligadas a
uma turbina que
aciona um
gerador elétrico.

Produção de
energia elétrica.
Movimentação
de moinhos.

Grande potencial
para geração de
energia elétrica.
Não influi no
efeito estufa.
Não ocupa áreas
de produção
agrícola.

Exige investimentos
para transmissão da
energia gerada. Produz
poluição sonora.
Interfere nas
transmissões de rádio
e TV.

Não é poluente.
Não influi no
efeito estufa.
Não precisa de
turbinas ou
geradores para a
produção de
energia elétrica.

Exige investimentos
iniciais de relativa
monta para o seu
aproveitamento.

Eólica

Solar

Produção de
energia elétrica.
Fabricação de
bombas
atômicas.

Lâminas ou
Produção de
painéis
energia elétrica.
recobertos com Aquecimento.
material
semicondutor
capturam a
luminosidade
recebida do Sol

As usinas podem
ser instaladas em
locais próximos
aos centros de
consumo. Não
emite poluentes
que influem
sobre o efeito
estufa.

Não há tecnologia
para tratar o lixo
nuclear. A construção
dessas usinas é cara e
demorada. Há riscos
de contaminação
nuclear.
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para gerar
corrente
elétrica.

Biomassa

A matéria
orgânica é
decomposta em
caldeiras ou em
biodigestores. O
processo gera
gás e vapor que
aciona uma
turbina e move
um gerador
elétrico.

Aquecimento.
Produção de
energia elétrica.
Produção de
biogás ou gás
natural
(metano).

É fonte
renovável. Sua
ação sobre o
efeito estufa
pode ser
equilibrada: o
gás carbônico
liberado durante
a queima é
absorvido no
ciclo de
produção.

Exige investimentos
iniciais para o seu
aproveitamento.

Fonte: Almanaque Abril - CD Rom, 1999
Tabela 04 – Características das Principais Fontes Geradoras de Energia

- FONTES ALTERNATIVAS E/OU RENOVÁVEIS DE ENERGIA
- Energia Solar
Nas últimas três décadas, o aproveitamento da energia solar para aplicações diversas tem sido
bastante destacado, especialmente em países tropicais e subtropicais, como o Brasil, que dispõem de
condições excelentes de radiação solar ao longo do ano. As experiências visando a utilização de
energia solar para diversos fins datam de tempos remotos. A história registra que, no século I, Herão
de Alexandria já havia construído um dispositivo para bombeamento de água empregando o calor do
sol como fonte térmica.
O uso direto da energia solar tem três atrativos principais: primeiro, sua capacidade de
renovação, quase infinita, considerando a escala de tempo humana. Segundo, está relacionada com a
proporção menor de impactos ambientais, quando comparada com aqueles provenientes da exploração
e do uso de energias fóssil e nuclear. O terceiro é a viabilidade de aplicação junto às fontes
consumidoras, o que elimina a necessidade de transporte através de grandes distâncias.
O uso direto da energia solar pode ser feito de duas formas: como fonte de luz e calor ou para
produção de eletricidade. Uma maneira de aproveitar mais eficientemente a energia solar incidente é
através do uso de coletores térmicos, dispositivos capazes de transformar a luz do sol em calor, que
pode ser utilizado diretamente no aquecimento de água para consumo doméstico. Outra maneira é
converter a energia solar diretamente em energia elétrica, utilizando células fotovoltaicas revestidas de
semicondutores que, ao absorver luz, produzem uma pequena corrente elétrica.
Devido aos elevados custos de fabricação e manutenção, a utilização dessas células não oferece
vantagem para extenso uso comercial, a não ser em pequenas usinas elétricas em regiões muito
distantes de geradoras hidro ou termoelétricas. Atualmente, existem projetos de produção de eletricida138
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de via satélite, captando e convertendo a energia solar, por meio de grandes painéis ao redor do
planeta, em eletricidade que será transmitida para a Terra por microondas.
O uso indireto da energia solar ocorre através do aproveitamento da biomassa, do vento, das
marés, dos gradientes de temperatura da água oceânica, dos combustíveis vegetais e fósseis.

- Biomassa
Cerca de 0,02% da energia solar incidente sobre a Terra é utilizada no processo biológico da
fotossíntese que transforma a energia luminosa recebida em energia química. Esse processo é o
responsável também pela formação de biomassa que constitui uma fonte de energia renovável
aproveitada de muitas maneiras: na forma de alimento (carnes, frutas, peixes, legumes, etc), como
combustível direto (lenha, casca de babaçu, bagaço de cana, gás natural, etc) e combustível indireto
por meio de óleos vegetais (mamona, soja, dendê) e de álcoois (etílico e metílico convertidos da
madeira, da cana-de-açúcar, do sorgo sacarino, da mandioca, etc).
Os óleos vegetais e os álcoois possuem capacidade para substituir o óleo combustível e a
gasolina, respectivamente. Ainda existem possibilidades tecnológicas para realizar conversões
fotoquímicas, promovendo a dissociação da água por intermédio das algas, o que poderá vir a ser, no
longo prazo, uma forma de obter hidrogênio combustível.
O biogás oriundo da biomassa é uma fonte de energia relativamente barata, renovável e
eficiente, além de não poluente. O subproduto desse processo é um excelente fertilizante. Outra
vantagem é o aproveitamento de um material que, para ser eliminado ou tratado, necessitaria de mais
consumo de energia. Os problemas mais críticos para a produção do biogás são os controles do pH e
da temperatura durante o estágio final de degradação dos resíduos orgânicos.
A cana-de-açúcar e o sorgo sacarino são exemplos de vegetais com boa eficiência de
conversão, o que os torna, potencialmente, matéria-prima para a extração de álcool. O processo de
obtenção dos álcoois etílico e metílico, com a fermentação e destilação de vegetais como a batata, a
beterraba, o milho, a cevada e outros cereais, é conhecido há muito tempo. No entanto, seu uso como
combustível é muito recente, datando da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, o Plano Nacional do
Álcool - PROÁLCOOL - mostrou uma perspectiva de obter um combustível automotivo substituto,
reduzindo em setenta por cento o consumo de gasolina.
Para a geração de eletricidade, em média e larga escala, ainda não há condições de
competitividade da biomassa com os combustíveis fósseis, em vista dos custos econômicos. Também
persistem alguns problemas no que se refere aos processos de manejo e conversão. Para pequenas
populações dispersas, no meio rural ou em localidades isoladas, onde as condições de extensão da rede
elétrica e a logística de transporte de combustível são mais difíceis, a biomassa pode resultar na
solução menos dispendiosa, garantindo ainda o aproveitamento dos próprios recursos locais. O
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utiliza para cultivo agrícola somente 7,5% dos 851 milhões de hectares de terras que possui. A
implantação de cultivos de biomassa pode ser uma alternativa lucrativa para os proprietários rurais que
poderão utilizá-los, como cultivo complementar, na geração de energia para consumo próprio e ainda
prover uma fonte de renda adicional para a agroindústria e o setor moveleiro circunvizinhos.
A utilização de biomassa, para fins energéticos, é tão antiga quanto a própria civilização. Até o
século XVIII, a principal fonte de energia era a lenha. Nos séculos XIX e XX, com a progressiva
introdução comercial dos combustíveis fósseis, a biomassa assumiu um plano secundário na matriz
energética global, entrando na lista das fontes de geração consideradas alternativas, junto com as
energias solar e eólica.

- Energia Eólica
O vento, assim como a água, foi uma das fontes de energia mais utilizadas pelo homem. Restos
de um barco a vela encontrados em um túmulo sumeriano, datado de 4000 aC, são os indícios do
primeiro uso histórico da energia eólica pela humanidade. Contudo, foram os fenícios, pioneiros na
navegação comercial, que começaram a utilizar, por volta de 1000 a.C, barcos movidos pela força dos
ventos. As embarcações movidas a vela evoluíram até o desenvolvimento das caravelas no século XIII
e dominaram os mares até o começo do século XIX, quando surgiu o navio a vapor.
Há indicações, a partir do século X, que apontam o uso de moinhos de vento para bombear
água e moer grãos. Durante os dois séculos seguintes, os moinhos foram projetados de acordo com as
condições geográficas para obter melhor aproveitamento do sentido predominante dos ventos,
mantendo o eixo motor numa direção fixa. Na Holanda, durante o século XV, começaram a surgir
moinhos com cúpula giratória, que permitia posicionar o eixo das pás na direção dos ventos. Com a
Revolução Industrial, os moinhos de vento sofreram modificações para se adaptar à velocidade
constante necessária para manter o ritmo de produção. Neste período são criados os primeiros sistemas
de controle e de potência que permitiram aperfeiçoar e integrar os moinhos de vento a estas unidades
produtivas.
A descoberta de novas tecnologias e o aperfeiçoamento desses sistemas evoluíram até chegar às
atuais turbinas eólicas que vem sendo empregada em larga escala nos países desenvolvidos desde o
início da década de 1990, normalmente com subsídios governamentais.
As pesquisas atuais se concentram nos novos materiais que permitam desenvolver turbinas de
maior porte, com potência maior que as existentes (2 MW). Na costa oeste dos Estados Unidos, no
norte da Alemanha e na Dinamarca, a energia eólica funciona como complemento à geração elétrica
convencional. A região litorânea brasileira, em particular no Nordeste em função dos regimes de bons
ventos, é considerada apta para instalação de parques eólicos. No litoral do Ceará, já estão instalados
mais de 15 MW de geração eólica complementar à rede, a maioria por iniciativa privada.
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- Pilhas Combustível ou células combustível
Devido à alta eficiência e as baixíssimas emissões de ruído e poluentes, a aplicação de pilhas
combustível, também chamadas de células combustível, para geração de energia elétrica e propulsão
de veículos pode vir a ser um dos grandes avanços tecnológicos da próxima década.
De maneira semelhante às baterias, essas pilhas convertem a energia química de um combustível
(hidrogênio) em eletricidade na forma de corrente contínua. No entanto, não descarregam nem
necessitam de recarregamento periódico; a produção de eletricidade se mantêm enquanto existir
suprimento de combustível e de oxidante para formar a reação. Como a essência do processo é inversa
ao da hidrólise, os produtos gerados são basicamente energia elétrica, calor e água, e uma quantidade
muito reduzida de poluentes (óxidos de nitrogênio e enxofre, hidrocarbonetos e carbono).
Apesar de terem concepção teórica conhecida desde meados do século XIX, as pilhas combustível
não tiveram desenvolvimento comercial até 1950 devido a problemas com materiais e ao
conhecimento científico limitado sobre as reações eletroquímicas necessárias. Nessa época, em função
da necessidade de dispositivos compactos de geração de energia como suporte aos projetos de
exploração espacial, as pesquisas de pilhas combustíveis foram retomadas. Depois disso, Estados
Unidos, Japão e Europa investiram em diversos projetos para torná-las atrativas comercialmente.
Além da alta eficiência e dos níveis muito baixo de emissões poluentes, essas pilhas possuem
atrativos operacionais pela montagem em unidades modulares compactas, pré-montadas na fábrica
com pequeno tempo de construção, e possibilitam complementar a capacidade existente de operação,
reduzindo a demanda de picos e perdas de energia.
A ENERGIA é um dos insumos básicos que é de fundamental importância para o
desenvolvimento e a auto-suficiência econômica de uma nação. Uma nação que não tenha a produção
própria de energia não é uma nação independente. Uma nação que necessite importar petróleo, por
exemplo, é uma nação dependente.
A Matriz Energética de cada país é ditada pelas suas possibilidades em oferta de Fontes de
Energia. No caso do Brasil, a opção foi pela Hidráulica (Hidroeletricidade).
A ENERGIA é a base da vida. Sem a energia não haveria nenhuma forma de vida. A energia é que
dá movimento às coisas, ao vento, às ondas do mar, às marés. A energia é que nos permite viver,
respirar, sentir, amar. A energia é que permite a realização de tarefas, de plantar, de fabricar, de
transportar.
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13. ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL PELO MÉTODO DE CUSTEIO ABC
A preocupação com a apuração dos custos surgiu em atendimento às necessidades da
administração nas organizações, e desde a época da Revolução Industrial, vem sendo aperfeiçoada
como parte do sistema geral de informações.
No final do século XIX, o italiano Vilfredo Pareto realizou uma pesquisa sobre a distribuição
de renda, onde percebeu que a distribuição dos recursos não era feita de forma uniforme, gerando uma
grande concentração de riqueza (80%) nas mãos de uma parcela pequena da sociedade (20%). Passouse a chamar de Princípio 80/20, no qual afirma que existe um forte desequilíbrio entre causas e efeitos,
entre esforços e resultados e entre ações e objetivos alcançados. O Princípio afirma, de uma maneira
genérica, que 80% dos resultados que obtemos estão relacionados com 20% dos nossos esforços.
Em meados dos anos 80, empresas norte-americanas e européias desenvolveram, de forma
independente, baseado no Princípio 80/20, o Método de Custeio ABC (Activity-Based Costing). Esse
desenvolvimento foi documentado em artigos e estudos de casos, por exemplo, por Cooper e Turney,
nos estudos de casos de Tektronix e Hewlett-Packard (Cooper e Kaplan, 1991b); e Anderson (1995),
que relatou a implantação do ABC na General Motors.
Os principais objetivos a serem alcançados por um sistema de custos são: avaliação dos
estoques para elaboração de relatórios financeiros e fiscais, controle operacional e apuração individual
dos custos dos produtos.
No sistema tradicional de custos, que utiliza o rateio de dois estágios. Os custos indiretos são
distribuídos pelos centros de custos e depois são realocados por meio de rateio e somado ao custo
direto do produto e/ou serviço.

Figura 1 – Método Tradicional
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O Método ABC difere do sistema tradicional de custos por duas razões básicas:
a) a primeira alocação dos custos indiretos é realizada para as atividades e não para os centros
de custos;
b) a segunda alocação é estruturalmente diversa pela hierarquização relativa das atividades.

Figura 2 – Método de Custeio ABC
As principais variáveis associadas ao método de ABC para os propósitos desses estudos são:
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS: em cada estudo de caso serão descritos os produtos e/ou
serviços específicos.
ATIVIDADES: são as etapas do processo para gerar um determinado produto e/ou serviço.
DIRECIONADOR DE CUSTOS: identificar estes direcionadores é o primeiro passo de
qualquer tentativa de implementar um sistema de custeio ABC. Existem dois tipos de direcionadores
de custos:
a) direcionador de recursos: são os eventos que permitem identificar como determinada
atividade consome determinado recurso.
b) direcionadores de atividades: são os eventos que orientam a forma como os produtos e/ou
serviços consomem as atividades.

- APLICAÇÃO DO METÓDO DE CUSTEIO ABC NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A utilização do Método de Custeio ABC é muito importante na apuração e análise dos custos
das atividades envolvida no Transporte Rodoviário de Cargas.
Os principais direcionadores de custo das atividades de transporte de uma empresa são:
•

Pessoal (motorista, carregador, etc) – deve ser considerado tanto o salário quanto os

encargos e benefícios;
•

Seguro do veículo;
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•

IPVA / seguro obrigatório;

•

Custos administrativos (Aluguel do Imóvel);

•

Combustível;

•

Pneus;

•

Lubrificantes;

•

Manutenção;

•

Pedágio.

2003
2004
2005
Carga distribuída (ton)
150.000
165.000
180.000
Gasto com Pessoal
338.934
410.765
430.703
Pedágio
22.957
25.738
28.312
IPVA / Seguro Obrigatório
18.320
21.734
23.844
Custos Administrativos
13.750
15.700
18.055
Combustível
241.470
255.890
290.863
Pneu
47.230
51.800
67.124
Lubrificante
14.800
18.200
27.756
Manutenção
53.270
49.800
43.764
Seguro do Veículo
25.700
29.850
32.143
Total
776.431
879.477
962.564
Tabela 1 - Tabela de custos (valores hipotéticos) do transporte rodoviário de carga

2003

2004

2005

Total

%

Total
495.000
1.180.402
77.007
63.898
47.505
788.223
166.154
60.756
146.834
87.693
2.618.472

%
Classe
Acum

Carga distribuída (ton)
150.000 165.000 180.000 495.000
Gasto com Pessoal
338.934 410.765 430.703 1.180.402 45,08 45,08
Combustível
241.470 255.890 290.863 788.223 30,10 75,18
Pneu
47.230 51.800 67.124 166.154
6,35 81,53
Manutenção
53.270 49.800 43.764 146.834
5,61 87,14
Seguro do Veículo
25.700 29.850 32.143
3,35 90,48
87.693
Pedágio
22.957 25.738 28.312
2,94 93,43
77.007
IPVA / Seguro
18.320 21.734 23.844
2,44 95,87
63.898
Obrigatório
Lubrificante
14.800 18.200 27.756
2,32 98,19
60.756
Custos Administrativos
13.750 15.700 18.055
1,81 100,00
47.505
Total
776.431 879.477 962.564 2.618.472 100,00
I
Itens de substancial valor ou de quantidade elevada de uso (80%)
II
Itens de valor ou quantidade intermediária (15%)
III
Itens com valor baixo ou de quantidade irrelevante de uso (5%)

I
I
II
II
II
II
II
III
III

Tabela 2 – Grau de Importância do direcionador de custos
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Através do exemplo das tabelas apresentadas anteriormente, podemos chegar a algumas
conclusões. No que se refere, por exemplo, ao item “Gasto com Pessoal” (Tabela 2), verifica-se a
necessidade, dentro da realidade da empresa, de se fazer uma reestruturação no quadro de pessoal para
uma otimização da aplicação dos recursos.
No item “Combustível” (Tabela 2), verifica-se a possibilidade de se buscar novas rotas
objetivando uma redução de consumo do combustível.
Podemos verificar que qualquer redução em um dos custos de substancial valor (Classe A),
poderia gerar uma grande economia trazendo grandes benefícios para a organização.
- VANTAGENS
O Método ABC veio atender às necessidades da administração nas organizações, assumindo-se
como pressuposto que os recursos de uma determinada estrutura administrativa são consumidos por
suas atividades, e não pelos produtos ou serviços gerados. As decisões que são afetadas por essas
informações incluem a introdução de novos produtos ou serviços, o seu apreçamento, o abandono de
produtos ou serviços existentes e a identificação de oportunidades de melhoria da produtividade.

- DESVANTAGENS
Porém, como todo sistema, tem suas desvantagens por possibilitar distorções e erros na
apuração dos produtos ou serviços como, o erro de agregação que ocorre quando os custos estão
agrupados em atividades diferentes utilizando-se uma única taxa de rateio; o erro de especificação que
acontece quando o método utilizado para identificar os custos dos produtos ou serviços não reflete a
demanda requerida nos recursos pelos produtos ou serviços; e, o erro de medição que ocorre quando há
erros de alocação dos custos, pois estão sujeitas à subjetividade.
São tantas as variantes a serem relacionadas que torna impossível para a empresa conhecer de
maneira exata todos os seus custos, o que se pode fazer é tentar um aperfeiçoamento do sistema
enumerando melhores direcionadores de custos e gerando um maior detalhamento das atividades.
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14. ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA UTILIZANDO A MATRIZ DOFA
1. ESTUDO DE CASO REALIZADO NO GETRAM 2006

1.1 MISSÃO
A missão da Organização Leblon no âmbito do curso GETRAM é o desenvolvimento
acadêmico ótimo de seus participantes tendo em vista a capacitação gerencial e integração da família
GETRAM.

1.2 VISÃO
Ser uma organização de excelência dentro do GETRAM, com profissionais totalmente
integrados e reconhecidos no âmbito do curso. Formando líderes em Logística e Transporte, mediante
a aplicação e a irradiação dos conhecimentos adquiridos; capazes de assumir tarefas de impacto com
uma atitude pró-ativa, em busca de iniciativas e projetos de benefício global.

1.3 PRINCÍPIOS E VALORES
• Liderança.
•

Honestidade.

•

Lealdade.

•

Civismo.

•

Compromisso com a organização LEBLON como com a familia GETRAM.

•

Busca permanente da qualidade e excelencia.

•

Respeito aos direitos humanos.

•

Respeito ao meio ambiente.

1.4 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS
- Adquirir conhecimentos que permitam elevar o nível de desempenho profissional.
- Criar vínculos institucionais e empresariais.
- Projetar a imagem da Organização Leblon no âmbito do GETRAM.

1.5 FATORES CRITICOS
1. Adquirir conhecimentos que permitam elevar o nível de desempenho profissional.
1. Participação
2. Comprometimento
3. Pesquisa
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2. Criar vínculos institucionais e empresariais.
1.Comprometimento pessoal e organizacional
2.Comunicação
3. Projetar a imagem da Organização Leblon no âmbito do GETRAM.
1.Comunicação
2.Tecnologia

1.6 ESTRATÉGIAS
1. Adquirir conhecimentos que permitam elevar o nível de desempenho profissional.
1. Motivar constantemente o interesse pelos temas tratados mediante reuniões, relatos de
experiencias pessoais, intercambio de informacão, etc.
2. Criar vinculos institucionais e empresariais.
1. Fomentar a integração dos membros do grupo com reuniões de trabalho.
2. Fortalecer apoio e parcerias e procurar novas.
3. Projetar a imagem da Organização Leblon no âmbito do GETRAM.
1. Desenvolvimento de Marketing institucional para a Organização Leblon.
2. Fomento do uso de tecnologia da informação.

1.7 PLANO DE AÇÃO
1. Adquirir conhecimentos que permitam elevar o nível de desempenho profissional.
1. Projeto integração.
2. Reuniões sociais que visam a integração dos seus membros desenvolvendo o
relacionamento interpessoal. (Cel Pimentel).
2. Criar vinculos institucionais e empresariais.
1. Projeto Grupo de Trabalho.
3. Projetar a imagem da Organização Leblon no âmbito do GETRAM.
1. Plano de Marketing.
2. Projeto intraget/Leblon.

1.8 AVALIAÇÃO E CONTROLE
•

Reuniões pré e pós trabalho para avaliação dos objetivos e dos resultados apresentados.
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•

Estabelecimento de metas e de indicadores de desempenho para a comparação da situação
atual e com a situação desejada para a Organização Leblon.

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
2.1 ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO
Oportunidades
•

Apoio de instituções públicas civís e militares e privadas tanto nacionais como

internacionais.
•

Reconhecimento de uma Institução Educacional.

•

Desenvolvimento de uma rede de relacionamentos (Networking) entre os membros do

curso e das diversas instituições a serem visitadas.
Ameaças.
•

Espaço físico reduzido.

•

Resistência generalizada as mudanças .

Conclusão.
•

Predominância de oportunidades.

2.2 ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO
Fortalezas.
•

Formação

profissional de seus membros em diversas áreas, que corroboram para o

enrequecimento na análise e solução dos problemas apresentados.
•

Motivação pessoal para realizar o curso do GETRAM

•

Ambiente de trabalho seguro e saudável.

•

Possibilidade de aplicação imediata dos conhecimentos práticos adquiridos.

•

Diversidade lingüistica com predominancia da língua castelhana nas visitas internacionais

Debilidades.
•

Localização geográfica laboral de seus membros.

•

Surgimento da desmotivação.

•

Dificuldade de comunicação pela diversidade lingüistica

2.3 CONCLUSÃO
Existência maior de fortalezas em detrimento de debilidades.
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MATRIZ DOFA

INTERNAS

DEBILIDADES
• Localização geográfica
laboral de seus membros..
• Surgimento
da
desmotivação.
• Dificuldade
de
comunicação
pela
diversidade lingüistica.

FORTALEZAS
• Formação
proficional de
seus membros em diversas
áreas, que corroboram para o
enrequecimento na análise e
solução
dos
problemas
apresentados.
• Motivação pessoal para
realizar
o
curso
do
GETRAM
• Ambiente de trabalho seguro
e saldavel.
• Possibilidade de aplicação
imediata dos conhecimentos
práticos adquiridos.
• Diversidade lingüistica com
predominancia da lingua
castelhana
nas
visitas
internacionais.

D–O
• Fomento do uso de
tecnologia
da
informação,
Projeto
intraget/Leblon
• Fomentar a integração
dos membros do grupo
com
reuniões
de
trabalho.
• Motivar constantemente
o interesse pelos temas
tratados
mediante
reuniões, relatos de
experiencias pessoais,
intercambio
de
informacão, etc.
• Fortalecer
apoio
e
parcerias.
D–A
• Desenvolvimento
de
Marketing institucional
para a Organização
Leblon
• Mantener e melhorar o
ambiente de trabalho.
• Fomentar a integração
dos membros do grupo
com
reuniões
de
trabalho.
• Fomento do uso de
tecnologia
da
informação,
Projeto
intraget/Leblon

F–O
• Fortalecer apoio e parcerias.
• Desenvolvimento
de
Marketing institucional para
a Organização Leblon
• Fomento
do
uso
de
tecnologia da informação
• Fomentar a integração dos
membros do grupo com
reuniões de trabalho.

EXTERNAS

OPORTUNIDADES
• Apoio
de
instituções
públicas civís e militares e
privadas tanto nacionais
como internacionais.
• Reconhecimento de uma
Institução Educacional.
• Desenvovimento de uma
rede de relacionamentos
(Networking)
entre os
membros do curso e das
diversas instituições a
serem visitadas.

AMEAÇAS
• Espaço físico reduzido.
• Resistencia generalizada as
mudanças.

F–A
•
•
•

Desenvolvimento
de
Marketing institucional para
a Organização Leblon
Fomentar a integração dos
membros do grupo com
reuniões de trabalho.
Mantener e melhorar o
ambiente de trabalho.
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CAPÍTULO IV

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE: A MELHOR MANEIRA DE GARANTIR, NA
PRÁTICA, SEGURANÇA DO CONSUMIDOR E QUALIDADE DO PRODUTO
Bruna Adriano de Felippes

1. INTRODUÇÃO
São muitas as normas e regulamentos técnicos que buscam aumentar e igualar o nível de
serviços, bens e procedimentos (em laboratório), em todas as respectivas empresas ou organizações
fornecedoras, de modo a contemplar uma gama, também muito grande, de clientes interessados na
qualidade destes produtos, na segurança do consumidor e na defesa do meio ambiente. Como forma de
providenciar o cumprimento das necessidades da sociedade mundial, portanto, criou-se um mecanismo
eficiente e universal capaz de garantir a conformidade destes produtos e procedimentos com as normas
referentes a cada um deles, sendo elas atualmente vigentes e aceitas a nível internacional. Este
mecanismo é conhecido, na atual comunidade empresarial e científica, como avaliação da
conformidade.
A atividade de avaliação da conformidade é um instrumento regulador do mercado interno e
universal, pois é a responsável por garantir que o mundo globalizado esteja seguindo às normas
estabelecidas como padrão e consideradas como o meio legal para a satisfação das necessidades da
sociedade como um todo.
Se as normas foram criadas com o intuito de promover a qualidade, segurança e produtividade
de uma organização, estar em conformidade com elas é o único meio de alcançar tais virtudes. Não
obstante, embora esta filosofia seja de conhecimento geral, muitos acabam por não conseguir cumprila, ou devido às muitas exigências necessárias para seguir as normas ou devido ao vão
desconhecimento das mesmas. Além disso, outro motivo para o não-cumprimento destas normas,
sendo este último não menos importante, é o grande desconhecimento do significado da avaliação da
conformidade, tanto no meio empresarial como, mais ainda, entre os nossos leigos cidadãos.
Cada vez mais cresce na sociedade brasileira o nível de exigência e seu senso crítico em relação
ao que as indústrias produzem no mundo e esse fato está exigindo das empresas a busca de um
certificado ou marca de conformidade de seus produtos. Logo, após uma avaliação da conformidade,
caso todos os parâmetros e normas estejam sendo cumpridas, a empresa recebe uma certificação de
conformidade, que nada mais é que o próprio meio formal de se atestar que um determinado produto
foi fabricado de forma a atender os requisitos de uma norma ou de um regulamento técnico.
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Somente com um sistema de avaliação de conformidade eficiente e a conscientização dos
clientes de sua fundamental importância, haverá a possibilidade do Brasil ter conformidade de acordo
com os padrões internacionais, tornando-se, assim, um país de qualidade.
Neste sentido, o presente texto está dividido em 11 diferentes temas, os quais estão diretamente
relacionados entre si. Inicialmente, serão destacados o conceito, objetivos e a importância da avaliação
da conformidade no mundo atual.
Em seguida, serão distinguidos os tipos de avaliação da conformidade segundo o órgão
expedidor da marca de conformidade.
Mais adiante, os organismos responsáveis pela concessão da marca de conformidade serão
enumerados, discutidos e analisados e, além disso, terão suas finalidades específicas diferenciadas.
Existem cinco mecanismos para a avaliação da conformidade. Neste texto, serão discutidos
todos eles, com ênfase na escolha daquele mais adequado a uma situação específica e nas suas
diferenças. Em seguida, vamos enfatizar as exigências e metodologia para a obtenção da marca de
conformidade, já que tudo que traz vantagens, leva consigo uma carga de exigências obrigatórias.
No item seguinte, serão listados os produtos e serviços com conformidade avaliada atualmente
no Brasil, segundo dados do site do INMETRO.
Os dois itens que seguem tratam das necessidades e premissas básicas necessárias para a
implementação dos programas de avaliação da conformidade, as quais resumem também muitas das
carências existentes em nosso sistema de avaliação brasileiro.
O último item, antes da conclusão final, discorre um pouco sobre o Programa Brasileiro de
Avaliação da Conformidade (PBAC), o qual é um dos instrumentos mais importantes para a avaliação
da conformidade no Brasil, já que é capaz de garantir a qualidade dos produtos e serviços avaliados,
bem como a segurança e bem-estar de seus consumidores.

2. CONCEITO
Avaliação da Conformidade (AC), segundo o Instituto de Metrologia brasileiro (INMETRO), é
um conjunto de processos sistematizados, acompanhados e avaliados, realizados para verificar se um
produto, serviço, profissional ou processo está de acordo com os requisitos de uma norma,
regulamento técnico ou outro documento, seja ele nacional ou internacional.
Avaliar a conformidade significa garantir o controle de qualidade eficiente a qualquer cadeia
produtiva. Nesse sentido, os programas de avaliação da conformidade, segundo o INMETRO, são
considerados poderosos instrumentos para o desenvolvimento industrial e para a proteção do
consumidor, já que tornam efetivo o cumprimento dos regulamentos estabelecidos pelos agentes
reguladores e facilitam a fiscalização por eles exercida.
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Normalmente, a avaliação da conformidade envolve ações visando o estabelecimento de
normas ou regulamentos, ensaios e auditorias para avaliação de sistemas da qualidade.
Devido ao fato dos programas de avaliação da conformidade estarem sendo utilizados, de
forma unilateral e arbitrária, como barreiras técnicas, o grande desafio atual permeia a necessidade de
utilização dos mesmos como instrumentos reguladores de mercados, o que vem sendo efetivamente
conseguido apenas em alguns campos.
A Avaliação da Conformidade é um processo sistematizado, com
regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado de
forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto,
processo, serviço ou ainda um profissional, atende a requisitos préestabelecidos por normas ou regulamentos.
Entender o conceito desta atividade se dá de maneira mais fácil quando são analisados seus
objetivos básicos. Por essa razão, no próximo item serão elencados estes objetivos da avaliação da
conformidade.

3. OBJETIVOS
A conformidade tem o objetivo principal de determinar, direta ou indiretamente, se um
produto, processo, pessoa ou serviço atende aos requisitos técnicos especificados e definidos em uma
norma técnica, regulamento ou outro documento.
A avaliação da conformidade visa atingir dois objetivos fundamentais:

Proporcionar confiança ao
consumidor

Requerer menor
quantidade de recursos
possível

Resumidamente, dentro desta filosofia, a avaliação da conformidade busca:
•

Atender às preocupações sociais, permitindo que o consumidor confie em que o produto ou

serviço esteja de acordo com os requisitos especificados e, portanto, seja de qualidade;
•

Evitar problemas para a produção, não envolvendo mais recursos do que aqueles

disponíveis pela sociedade;
•

Assegurar, para o instituto, que seu produto, serviço, processo ou profissional atenda a

requisitos de normas ou regulamentos pré-estabelecidos;
•

Proporcionar a concorrência justa;
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•

Estimular a melhoria contínua da qualidade, já que as empresas com esta filosofia se

beneficiam com a melhoria de sua produtividade e aumento da competitividade;
•

Informar e proteger o consumidor, pois ao assegurar a qualidade do produto, a AC interfere

nas decisões de compra, uso e descarte de produtos por parte dos consumidores;
•

Facilitar o comércio exterior, possibilitando o incremento das exportações, já que a livre

circulação de bens e serviços só é permitida se os países envolvidos mantiverem sistemas de avaliação
da conformidade compatíveis e mutuamente reconhecidos;
•

Proteger o mercado interno, inserindo produtos brasileiros com competitividade no

mercado internacional e prevenindo a invasão de produtos estrangeiros com qualidade duvidosa; e
•

Agregar valor às marcas. No campo voluntário, a AC vem cada vez mais sendo usada por

fabricantes para distinguir seus produtos em relação ao mercado e atrair consumidores.
A AC praticamente estabelece as regras do jogo, pois, de um lado assegura ao consumidor que
o produto, processo ou serviço está de acordo com as normas ou regulamentos previamente
estabelecidos (os quais normalmente envolvem critérios relacionados à saúde, segurança do
consumidor e proteção do meio ambiente e, por isso, se referem à AC compulsória); do outro lado,
aponta aos empresários as características técnicas que seu produto ou serviço deve ter para se adequar
às referidas normas ou regulamentos.
Quando dizemos que a avaliação da conformidade visa garantir a qualidade de produtos,
processos ou serviços, é importante destacar que o único responsável por essa garantia de qualidade é
o fornecedor.
Contudo, o principal sentido da existência deste texto se apóia no fato da importância desta
atividade de avaliação estar crescendo e se multiplicando em progressão geométrica nos últimos anos,
principalmente devido ao aumento selvagem da competitividade entre fornecedores, empresas, países,
blocos econômicos. Portanto, nesse momento destacaremos a importância da avaliação da
conformidade, cujo item merece um dos maiores destaques na leitura.

4. IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
Com a globalização da economia, a importância da existência de instituições e sistemas de
normalização, de regulamentação, de metrologia e de avaliação da conformidade, vem crescendo
exponencialmente a nível mundial. Atualmente, reduzir uma indústria a uma soma de capital,
tecnologia energia e infra-estrutura não significa mais contemplar a fórmula do sucesso.
Para isso, o estado tem tido, nos últimos tempos, um papel fundamental no setor produtivo,
pois é ele que exercita o poder de regulamentação, capaz de facilitar os fluxos de capital e de produtos.
Por um lado o Estado, através da regulamentação, desempenha papel fundamental na defesa dos
interesses da sociedade, pressionando e estimulando a atividade para o fortalecimento e desenvolvimen
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to de normas, regulamentos técnicos e sistemas de avaliação da conformidade. Por outro lado, o
surgimento dos blocos econômicos e a utilização sempre crescente de barreiras técnicas no comércio
internacional e no cenário econômico mundial passaram a exercer grandes pressões e demandas nas
atividades de avaliação da conformidade, que necessariamente devem ser consideradas quando da
execução do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade – PBAC (a ser explicado no item 11).
Dentro dos blocos econômicos, deve aumentar a demanda das empresas para o aprimoramento dos
programas de normalização e de avaliação da conformidade, objetivando facilitar e disciplinar os
fluxos comerciais entre os países integrantes.
Assim, percebe-se que, devido a interesses comuns de ambos os lados, sociedade consumidora
e setor produtivo, é imprescindível a elaboração e revisão de normas, a realização de ensaios e a
utilização de diferentes mecanismos de avaliação da conformidade.
Como foi dito anteriormente, já existem normas que regulam a qualidade de alguns produtos e
serviços. Contudo, devido à complexidade e ambigüidade de sentido que, por vezes, dificultam o
entendimento de regulamentos técnicos, existe uma tendência atual em simplificar estas normas já
existentes, privilegiando o estabelecimento de requisitos essenciais, principalmente aqueles ligados às
áreas de saúde, segurança e meio ambiente.

5. TIPOS DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE
Neste item, vamos destacar duas classificações distintas quanto aos tipos de avaliação da
conformidade.
A primeira classificação diz respeito ao caráter que a AC pode possuir. Nesse âmbito, é
possível classificar a avaliação da conformidade em dois tipos: compulsória (obrigatória) e voluntária.
Apenas quando um produto, por não estar de acordo com os requisitos da norma, puder afetar a
saúde, segurança do consumidor e meio ambiente, o INMETRO ou outro órgão governamental pode
tornar a certificação desse produto obrigatória ou compulsória. Neste caso, a avaliação é decorrente de
regulamentações de cunho legal, emitidas por um organismo regulador, através de leis, decretos e
outros, enquadrando produtos, empresas e pessoas que atuam nas áreas de saúde, segurança, meio
ambiente e alimentação. Este tipo de avaliação é realizado por organismos credenciadores competentes
e visam à defesa dos consumidores, no que diz respeito à vida, saúde e meio ambiente.
Por outro lado, há também a avaliação de conformidade voluntária, a qual advém de práticas ou
exigências do mercado, que introduz confiança ao produto, empresa ou pessoa certificados. Esta conformidade parte de uma decisão exclusiva do solicitante e visa apenas provar a conformidade de seu
produto, processo ou serviço às normas referentes. Normalmente as empresas que solicitam a marca de
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conformidade nestas condições são fabricantes e importadores, visando apenas informar e atrair o
consumidor.
Embora todos os programas de avaliação sejam baseados em requisitos da International
Organization for Standardization (ISO), entidade normalizadora internacional, existe uma garnde
diferença entre AC compulsória e voluntária a ser destacada neste momento. Os programas de AC
compulsórios têm como documento de referência um regulamento técnico, enquanto os voluntários são
baseados em uma norma. A principal diferença entre um regulamento técnico e uma norma é que o
primeiro tem seu uso obrigatório e é estabelecido pelo Poder Público e, o segundo, é voluntário e
consensual, sendo estabelecida após ampla discussão pela sociedade e emitida por uma organização
não governamental.
A segunda classificação, por sua vez, diz respeito ao órgão executor da avaliação da
conformidade. Nesse sentido, a avaliação pode ser de primeira, segunda ou terceira parte, sendo que:
Parte
Primeira
Segunda
Terceira

Órgão executor
Fabricante ou fornecedor
Comprador ou cliente
Instituição credenciada independente do fornecedor e cliente

É importante destacar que a terceira parte, por ser independente em relação ao fornecedor e ao
cliente, não tem interesse na comercialização de produtos.
Além disso, salienta-se que quando o processo de avaliação da conformidade é realizado pela
terceira parte, esta deve ser, compulsoriamente, acreditada por um organismos credenciador, com
vistas a obter o reconhecimento de sua competência técnica para processar a avaliação da
conformidade. No Brasil, o organismo credenciador ou acreditador (Acreditação é o reconhecimento
formal, concedido por um organismo autorizado, de que a entidade foi avaliada segundo guias e
normas nacionais e internacionais e tem competência técnica e gerencial para realizar tarefas
específicas de avaliação da conformidade de terceira parte. (site www.inmetro.gov.br) oficial é o
INMETRO.
Normalmente, as principais atividades de avaliação da conformidade são realizadas pela
terceira parte, a qual é representada pelos Organismos de Certificação Credenciados (OCCs)
explicados no item seguinte.

6. ÓRGÃOS QUE CONFEREM A EVIDÊNCIA DA CONFORMIDADE
No Brasil, os organismos responsáveis por conferir a evidência da conformidade, ou seja,
responsáveis por realizar a atividade de avaliação da conformidade, são os Organismos de Certificação
Credenciados (OCCs), também denominados Organismos Acreditados, os quais pertencem ao Sistema
Brasileiro de Certificação (SBC). A maior exigência para a escolha do organismo de certificação é as156
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assegurar que este organismo seja credenciado pelo INMETRO, pois somente assim tem a permissão
para conferir este certificado de conformidade.
O processo de credenciamento de organismos executores da certificação é o aspecto vital das
atividades desenvolvidas pelos organismos de Avaliação da Conformidade. O INMETRO – Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - é o órgão gestor do Sistema Brasileiro
de Avaliação da Conformidade (SBAC) e orienta o esforço brasileiro na formulação do Programa
Brasileiro de Avaliação da Conformidade (PBAC), cujo objetivo é promover uma visão de longo prazo
para a gestão estratégica da atividade de Avaliação da Conformidade (AC) no país.
O INMETRO, organismo credenciador oficial brasileiro, tem por meta operar um sistema de
credenciamento imparcial e independente, visando a credibilidade e confiabilidade de qualquer
entidade que solicite seu credenciamento junto a este organismo de credenciamento, e que ofereça
serviços de certificação de sistemas da qualidade, produtos, serviços, treinamer ou certificação de
pessoal, de inspeção, ensaio e calibração ou ensaio de proficiência, seja ela uma organização pública
ou provada, nacional ou estrangeira, situada no Brasil ou no exterior.
A seguir, citaremos alguns dos principais organismos de certificação credenciados:

Organismos de
Certificação de
Sistemas de
Gestão da
Qualidade OCS
Organismos de
Certificação de
Produto OCP

Organismos de
Certificação de
Manejo de
Florestas OCF
Organismos de
Certificação
Credenciados
OCCs

Organismos de
Certificação de
Sistema de
Gestão
Ambiental OCA

Organismos de
Certificação de
Pessoal OPC

Organismos de
Certificação de
Sistema de Gestão da
Análise de Perigos e
Pontos Críticos de
Controle - APPCC OHC
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O INMETRO é assessorado pelos comitês técnicos do CONMETRO (Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) na preparação dos documentos que servem de base
para a acreditação (credenciamento). Algumas das principais funções de cada OCC citado acima,
segundo o site do INMETRO, são:
•

OCS: conduzem e concedem a certificação de conformidade com base nas normas ABNT

ISO 9001;
•

OCP: conduzem e concedem a certificação de conformidade de produtos, nas áreas

voluntária e compulsória, com base em normas nacionais, regionais e internacionais ou regulamentos
técnicos;
•

OCA: conduzem e concedem a certificação de conformidade com base na norma NBR ISO

•

APPCC-OHC: conduzem e concedem a certificação de conformidade com base na norma

14001;
ABNT NBR 14900 - Sistemas de Gestão da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle Segurança dos Alimentos;
•

OPC: conduzem e concedem a certificação do pessoal utilizado no SBAC; e

•

OCF: conduzem e concedem a acreditação (certificação) de conformidade com base na

norma NBR 14789.
Além dos OCCS, existem também dois organismos, credenciados pelo INMETRO, muito
importantes para a análise de conformidade:
•

Organismos Acreditados de Treinamento OTC: conduzem o treinamento de pessoal; e

•

Organismos de Inspeção Acreditados OIC: emitem laudos de inspeção em produtos,

processos e sistemas, os quais são normalmente utilizados em auxílio à certificação; e
•

Organismos de Verificação de Desempenho OVD: conduzem ensaios para avaliação de

desempenho de produtos, processos ou serviços.
Segundo Hayrton Rodrigues do Prado Filho, no artigo “Sem conformidade, não existe
qualidade”, Revista Metrologia e Instrumentação, existe um tipo de organismo certificador para cada
tipo de avaliação da conformidade (produto, sistema ou pessoa). E é exatamente isso que percebemos
ao visualizar o diagrama anterior.
Atualmente, a Comissão de Certificação da conformidade existente nos vários órgãos
certificadores é composta por produtores, consumidores e organizações neutras.
É importante salientar, neste momento, que, além destes organismos credenciados pelo
INMETRO emitirem os certificados de conformidade, eles podem conceder, de acordo com os
interesses e a situação do cliente, apenas uma licença para uso da marca de conformidade ou até
mesmo um certificado de conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC).
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Existe, portanto, algumas modalidades de avaliação da conformidade, as quais serão destacadas
a seguir.

7. MODALIDADES OU MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE
É importante mencionar que, desde a década de 90, tornou-se crescente a necessidade do uso,
pela sociedade brasileira e internacional, de instrumentos de análise e acompanhamento da qualidade
de produtos e serviços como, por exemplo, a avaliação da conformidade.
Num primeiro momento, utilizou-se no Brasil o mecanismo da certificação que, além de
atender à necessidade emergente, transmitia a segurança necessária ao consumidor. Entretanto, com o
aumento na quantidade e na variedade das demandas, foi-se percebendo que o mecanismo da
certificação, em muitos casos, não era o mais adequado às especificidades de alguns produtos, sendo
que, em outros, onerava de tal forma o processo produtivo que inviabilizava a comercialização.
Na busca de uma solução, foram investigados os instrumentos de avaliação da conformidade
utilizados em outros países, entre eles a declaração da conformidade pelo fornecedor, a inspeção, a
etiquetagem e o ensaio.
Contudo, apesar da diversidade de mecanismos encontrados, naquele então, não tinha sido
identificada nenhuma sistemática destinada a selecionar, entre eles, aquele que melhor atenderia às
características de cada produto. Contudo, essa carência representava um problema de grande porte,
tanto para o agente analisador como para a parte analisada, pois a seleção do mecanismo adequado é
que viabiliza sucesso no procedimento de avaliação.
Vale salientar que, através de um sistema informatizado, o estabelecimento de uma sistemática
para selecionar, entre as diferentes modalidades existentes, o mecanismo mais adequado às
especificidades de cada diferente produto, processo ou serviço cuja conformidade se pretenda avaliar,
inclusive a sua natureza voluntária ou compulsória, serve de subsídio aos estudos de viabilidade de
programas de avaliação da conformidade.
Mais recentemente, foi desenvolvida uma metodologia para definição dos mecanismos de
avaliação da conformidade, a qual não se destina a estabelecer prioridades nem a inserir ou retirar
produtos da carteira do PBAC. A partir da lista de produtos, definida dentro dos critérios do Plano de
Ação Quadrienal (a ser discutido no item 10), e dos subsídios fornecidos pela equipe técnica, o
software atua em etapas sucessivas, analisando os aspectos saúde, segurança, desempenho e meio
ambiente relativos aos produtos e processos, e identificando o melhor mecanismo de avaliação da
conformidade a ser utilizado. Dessa maneira, esta sistemática tem como produto final, recomendações
e orientações que sugerem o mecanismo de avaliação da conformidade mais adequado, bem como o
caráter, voluntário ou compulsório, da avaliação.
Atualmente, as cinco modalidades de avaliação mais comuns no Brasil são:
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Modalidades

Certificação

Declaração
do
Fornecedor

Inspeção

Etiquetagem

Ensaios

a. Certificação
A certificação de produtos (bens ou serviços), sistemas de gestão (incluindo procedimentos) e
pessoal é, por definição, realizada pela terceira parte, isto é, por uma organização independente
credenciada para executar essa modalidade de Avaliação da Conformidade.
Segundo os documentos do INMETRO, as modalidades de certificação de produtos, processos e
serviços mais utilizadas são:
Modelo 1 – Ensaio de Tipo: é o mais simples dos modelos de certificação. Fornece uma comprovação de conformidade de
um item de um produto, em um dado momento. É uma operação de ensaio, única no seu gênero, efetuada de uma só vez,
limitando aí os seus efeitos.
Modelo 2 – Ensaio de Tipo seguido de verificação através de ensaio de amostras retiradas no comércio: modelo baseado
no ensaio de tipo, mas combinado com ações posteriores para verificar se a produção continua sendo conforme. Essas
ações compreendem ensaios em amostras retiradas no comércio.
Modelo 3 – Ensaio de Tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras retiradas no fabricante: também baseado
no ensaio de tipo, porém combinado com intervenções posteriores para verificar se a produção continua sendo conforme.
Compreende ensaios em amostras tomadas na própria fábrica.
Modelo 4 – Ensaio de Tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante:
combina os modelos 2 e 3, tomando amostras para ensaios tanto no comércio quanto na própria fábrica.
Modelo 5 – Ensaio de Tipo, Avaliação e Aprovação do Sistema da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de
auditorias no fabricante e Ensaio em Amostras retiradas no comércio e no fabricante: é um modelo baseado, como os
anteriores, no ensaio de tipo, mas acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de
Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento regular, por meio de auditorias, do controle da
qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica. Este é o modelo mais
utilizado no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC). Este modelo proporciona um sistema credível e
completo de avaliação da conformidade de uma produção em série e em grande escala.
Modelo 6 – Avaliação e aprovação do Sistema da Qualidade do fabricante: é um modelo no qual se avalia a capacidade de
uma indústria para fabricar um produto conforme uma especificação determinada. Este modelo não é adequado para
certificação de produção já que o que é avaliado é a capacidade da empresa em produzir determinado produto em
conformidade com uma especificação estabelecida, mas não verifica a conformidade do produto final.
Modelo 7 – Ensaio de Lote: nesse modelo, submete-se a ensaios amostras tomadas de um lote do produto, emitindo-se, a
partir dos resultados, uma avaliação sobre a conformidade a uma dada especificação.
Modelo 8 – Ensaio 100%: é um modelo no qual cada um dos itens é submetido a um ensaio para verificar sua
conformidade com uma dada especificação.
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Além disso, há também a certificação dos Sistemas de Gestão, a qual atesta a conformidade do
modelo de gestão de fabricantes e prestadores de serviço em relação a requisitos normativos. Os
sistemas clássicos na certificação de gestão são os de gestão de qualidade, baseado nas normas NBR
ISO 9001 e os sistemas de gestão ambiental, conforme as normas NBR ISO 14001. Existem, no
entanto, outros sistemas de gestão, também passíveis de certificação, oriundos de iniciativas setoriais
como os sistemas desenhados pelas normas do setor automobilístico QS 9000 e AVSQ 94, citando as
mais importantes.
A certificação de pessoal avalia as habilidades e os conhecimentos de algumas ocupações
profissionais, e pode incluir, entre outras, as seguintes exigências:
•

Formação: a exigência de certo nível de escolaridade visa assegurar nível de capacitação;

•

Experiência Profissional: a experiência prática em setor específico permite maior
compreensão dos processos envolvidos e identificação rápida das oportunidades de
melhorias.

•

Habilidades e conhecimentos teóricos e práticos: a capacidade de execução é essencial para
atuar e desenvolver-se na atividade.

No Brasil, são certificados os inspetores de soldagem, os inspetores de ensaios não destrutivos
e os auditores de sistemas da qualidade.

b. Declaração do Fornecedor
Essa modalidade de Avaliação da Conformidade é um procedimento pelo qual um fornecedor
dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está em conformidade com requisitos
especificados. O conteúdo mínimo que deve constar na declaração, de acordo com o Guia ISO/IEC 22,
inclui os seguintes aspectos:
•

nome e endereço do fornecedor declarante;

•

identificação do produto, processo ou serviço, em caso de produtos em série, a declaração
deve cobrir todos os produtos individuais;

•

a declaração da conformidade;

•

os documentos normativos utilizados;

•

local e data de emissão da declaração, e

•

assinatura, nome e cargo da pessoa autorizada.

A declaração do fornecedor representa uma intervenção mais branda e menos onerosa nas
relações de consumo, já que a interferência externa é minimizada, conferindo, assim, agilidade no
atendimento das demandas da sociedade por Avaliação da Conformidade.
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Esta modalidade de Avaliação da Conformidade está em fase de implantação no âmbito do
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

c. Inspeção
A inspeção é definida como Avaliação da Conformidade pela observação e julgamento
acompanhados, conforme apropriado, por medições, ensaios ou uso de calibres.
É importante distinguir, na Avaliação da Conformidade, o mecanismo de “Inspeção” dos
mecanismos “Ensaio” e “Certificação”. Os resultados obtidos através do mecanismo de inspeção
podem ser utilizados para apoiar a certificação e a etiquetagem, e o ensaio pode fazer parte das
atividades de inspeção.
Essas atividades de inspeção são centrais à Avaliação da Conformidade de produtos e serviços,
e podem incluir o ensaio de produtos, materiais, instalações, plantas, processos, procedimentos de
trabalho ou serviços, durante todos os estágios de vida desses itens. Visam à determinação da
conformidade aos regulamentos, normas ou especificações, e o subseqüente relato de resultados. Seu
objetivo principal é, portanto, reduzir o risco do comprador, proprietário, usuário ou consumidor.
A inspeção pode ser aplicada em áreas como segurança, desempenho operacional e manutenção
da segurança ao longo da vida útil do produto. Os resultados da inspeção podem ter conseqüências
importantes para fornecedores e consumidores.
Por este motivo, a competência, imparcialidade e integridade dos Organismos de Inspeção, são
vitais. Assim, além de ter que possuir um pessoal qualificado e experiente, o sistema interno de
qualidade do organismo de Inspeção deve ser uma garantia importante de sua competência técnica,
devendo sofrer auditoria contínua para assegurar sua efetividade. A imparcialidade também deve ser
garantida, não devendo existir interesse comercial por parte dos funcionários nos produtos e/ou
serviços inspecionados. A integridade, por sua vez, está intimamente ligada ao respeito à
confidenciabilidade das informações recebidas durante a Inspeção.
No Brasil, a segurança veicular e o transporte de produtos perigosos são atividades sujeitas a
inspeção.

d. Etiquetagem
Os produtos etiquetados são os que apresentam etiqueta informativa indicando seus
desempenhos de acordo com os critérios estabelecidos. Esta etiqueta pode ser comparativa entre
produtos de um mesmo tipo ou somente indicar que o produto atende a um determinado desempenho
especificado, podendo ser, ainda, de caráter compulsório ou voluntário.
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A etiquetagem pode ser uma importante ferramenta para a competitividade industrial e pode,
também, contribuir para o sucesso de outros objetivos voltados ao desenvolvimento econômico e
social.
No Brasil, o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) tem se destacado como instrumento
para redução do consumo de energia elétrica em eletrodomésticos da chamada linha branca
(refrigeradores, congeladores, aparelhos condicionadores de ar domésticos, entre outros) e em outros
produtos como lâmpadas, chuveiros elétricos e aquecedores.
A etiquetagem representa um instrumento importante para a conservação de energia no país,
visto que estimula um constante aprimoramento tecnológico na fabricação de equipamentos
energeticamente eficientes e elevando, em conseqüência, a qualidade aos níveis internacionais.
A etiquetagem fornece uma importante informação para a formulação da decisão de compra
por parte do consumidor, devendo ser considerada juntamente com outras variáveis, como qualidade,
segurança, aspectos ambientais e preço.
Neste momento vale destacar o conceito de etiquetagem aqui discutido. Para o INMETRO o
uso da etiqueta é um mecanismo que visa destacar o desempenho de produtos, o qual vem sendo cada
vez mais freqüente nos dias de hoje. A etiquetagem é sempre realizada pela terceira parte, já explicada
anteriormente, pois esta não tem interesse de comercializar o produto em questão. O principal objetivo
da etiquetagem é promover e dar vantagens quanto à competitividade internacional e contribuir para o
desenvolvimento sócio-econômico.

e. Ensaios
O ensaio é uma operação técnica que consiste na determinação de uma ou mais características
de um dado produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento especificado. É o
mecanismo de Avaliação da Conformidade mais utilizado, sendo muito comum no mecanismo de
inspeção.
Os laboratórios de ensaios podem ser operados por uma variedade de organizações, incluindo
agências governamentais, instituições de pesquisa e acadêmicas, organizações comerciais e institutos
de normalização. Podem ser divididos em duas principais categorias:
•

laboratórios que produzem dados que serão utilizados por terceiros; e

•

laboratórios que produzem dados para uso interno das organizações

Para que exista confiança nos resultados, a qualidade e a segurança do ensaio são quesitos
essenciais. O

INMETRO

credencia

laboratórios

que

atuam de

acordo

com requisitos

internacionalmente reconhecidos. A acreditação concedida pelo INMETRO é o reconhecimento formal
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de que o laboratório está operando um sistema da qualidade documentado e é tecnicamente competente
para realizar ensaios específicos, avaliados segundo os critérios baseados no ABNT ISO/ IEC 17025 e
nas orientações do ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) e IAAC
(Interamerican Accreditation Cooperation).
Além dessas exigências, existem outras específicas para que uma empresa consiga obter a
marca de conformidade, um certificado, um selo, ou qualquer outra evidência de conformidade.

8. EXIGÊNCIAS E METODOLOGIA PARA A OBTENÇÃO DE UMA EVIDÊNCIA DE
CONFORMIDADE
Inicialmente, é de suma importância que esclareçamos o que significa “obter uma marca de
avaliação da conformidade”. Todo e qualquer produto ou serviço cuja conformidade foi avaliada pode
receber uma das seguintes evidências de conformidade:
•

documento emitido,

•

selo de conformidade,

•

banco de dados informatizado, ou

•

marca no produto da avaliação da conformidade.

Esta última é a evidência de conformidade mais utilizada e procurada pelas empresas e,
portanto, receberá destaque neste momento.
Primeiramente, temos que salientar que a marca da avaliação da conformidade não pode ser
confundida com a certificação de um produto ou serviço. A primeira é representada por uma marca no
produto avaliado, é mais ampla e utilizada para todos os tipos de mecanismo de avaliação da
conformidade, enquanto a segunda diz respeito à marca da conformidade obtida apenas quando a
avaliação da conformidade é executada através do mecanismo de certificação, e que vem, logicamente,
acompanhada de um documento (certificado) de conformidade.
Esta marca da conformidade identifica e se baseia em alguns aspectos:
•

foco do programa: se o produto ou serviço já avaliado pode influenciar a saúde, segurança

ou o meio ambiente;
•

se a avaliação da conformidade é compulsória ou voluntária;

•

tipo de avaliador: primeira ou terceira parte; e

•

mecanismos de avaliação da conformidade.

A exigência fundamental e ampla para a obtenção da marca da conformidade é óbvia: estar em
conformidade com as normas que lhe competem. Contudo, as esteiras de exigências para atingir este
objetivo maior são muito mais complexas que isso.
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Conforme declara o auditor líder do Instituto Falcão Bauer da Qualidade, Paulo Roberto
Rossetto, no artigo Marca de Conformidade do mercado, Revista Banas Qualidade outubro/2001, a
primeira medida para conseguir a marca da conformidade é a exigência de uma norma sobre o produto,
sendo ele uma NBR (norma brasileira), uma norma regional, do Mercosul ou até mesmo internacional
(ISO ou IEC). Seja qual for a norma existente para o produto, serviço ou procedimento, o importante é
que ela estabeleça a metodologia de ensaio e a verificação dos resultados.
Além da existência de norma referente, é necessário existir um laboratório que possa realizar
ensaios para conferência da conformidade do produto analisado com a norma respectiva. Ensaios e
inspeções no produto servem, freqüentemente, de base para a obtenção de um certificado de
conformidade. Os ensaios são mais confiáveis e utilizados, pois determinam as especificações de um
produto, segundo exigência de algum requisito ou norma técnica.
Hayrton Rodrigues do Prado Filho lembra, também, que para que um laboratório esteja apto a
realizar tais procedimentos, é recomendado que atenda, não obrigatoriamente, à norma NBR ISO IEC
17025, utilizada pelo INMETRO para o devido credenciamento, a fim de fazer parte da Rede
Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE).
Independente da metodologia de avaliação, que normalmente envolve também auditorias para
avaliação do sistema da qualidade, todas elas contribuem para atender um fornecedor que pretenda
emitir uma declaração do fornecedor para demonstrar a conformidade de um produto com uma norma,
garantir ao comprador ou usuário de que o produto adquirido atende aos requisitos, servir como
indicador de conformidade para um organismo certificador de produtos que tenham norma ou
especificação.
Posteriormente, é necessário executar uma avaliação, não da conformidade, mas do processo de
produção do produto a ser analisado. Somente com base nestes três relatórios gerados (normas usadas,
laboratórios de ensaios e processo de produção), uma comissão de certificação avalia o processo.
Rossato lembra que a periodicidade destes ensaios pode ser anual, semestral ou até menor,
dependendo do índice de criticidade da segurança do item produzido. Cada organismo credenciador
pode adotar um tipo de postura diferente e já existem discussões para haver uma normalização desse
tempo de recertificação.
Segundo o Guia de Avaliação da Conformidade Terceira Edição, elaborado pelo INMETRO e
visualizado em www.inmetro.gov.br, o órgão competente avaliador, seja ele da primeira, segunda ou
terceira parte, deve possuir um processo sistematizado para avaliar a conformidade de um produto,
serviço, processo ou profissional, processo este que envolve as seguintes ações:
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Selecionar norma ou regulamento

Coletar amostras

Realizar ensaios

Realizar inspeções

Realizar auditorias no sistema da qualidade do fornecedor

Avaliar e acompanhar o produto no mercado

Esta última etapa acima descrita é, na verdade, a chamada Verificação da Conformidade, isto é,
o procedimento de acompanhamento, no mercado, dos produtos e serviços cuja conformidade já foi
avaliada compulsoriamente em relação às normas e regulamentos técnicos; tendo como objetivo básico
verificar se preservam as características já avaliadas pelo SBAC. Esta verificação, sempre realizada
após a avaliação da conformidade, subsidia o setor produtivo com dados estatísticos, capazes de
implementar melhorias ao programa de avaliação da conformidade e corrigir não-conformidades
durantes os ensaios realizados numa avaliação da conformidade.
É importante destacar que a verificação da conformidade tem caráter preventivo e não
corretivo, como no caso da fiscalização. Além disso, a verificação só é feita em produtos e serviços
relacionados diretamente com a saúde, segurança e meio ambiente.
Esta iniciativa de realizar este procedimento de Verificação da Conformidade tem origem no
Brasil, em julho de 2002, e já é considerada um exemplo a ser seguido para todos os outros países.
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9. PRODUTOS E SERVIÇOS COM CONFORMIDADE AVALIADA
Neste momento, serão listados os principais produtos, processos e serviços que possuem um
programa de avaliação da conformidade, seja ela compulsória ou voluntária. Os dados apresentados a
seguir foram obtidos de www.inmetro.gov.br.

a. Produtos que exigem certificação compulsória
Quanto aos produtos passíveis de avaliação, há uma gama enorme de possibilidades.
Brinquedos, tecidos, preservativos, água, cigarros, capacetes e eletromédicos fazem parte de um
conjunto imenso de produtos que já são submetidos a testes para a garantia da qualidade e segurança
do consumidor.
De acordo com a Revista Banas Qualidade, em 2001 o INMETRO exigia certificação
compulsória dos seguintes produtos:
PRODUTOS CERTIFICADOS COMPULSÓRIOS

Órgão
Regulador

Documento
Legal

Data do
D.O.U

Regra Especifica RE ou Regulamento
Documento
Órgão
de Avaliação da
Normativo
Fiscal
Conformidade RAC

ANVISA

ANVISA Resolução
RDC nº 3 de
08/01/2002 e Portaria
Inmetro nº 50 de
28/03/2002

30/01/02
e 03/04/02

RBMLQ
ANVISA

2

Embalagem
Plástica
para Álcool

INMETRO

Portaria Inmetro nº
15 de 29/01/2001 e
Resolução Conmetro
nº 02 de 13/12/2001

02/02/01
e 13/02/02

RBMLQ

Regra Especifica
anexo a portaria do
NBR 5991 / 97
Inmetro nº 15 de
29/01/2001

3

Mamadeira

INMETRO

Portaria Inmetro nº
86 de 22/07/1999

22/07/99

RBMLQ

Regra Especifica NIE-DINQP-108 Rev.01- Dez 1999

Portaria Inmetro nº 5
de 14/01/2000

19/01/00

RBMLQ

Regra Especifica RTQ Anexo
NIE-DQUAL-044 Portaria 5/2000
Rev.00- Jul 2000

29/03/01

RBMLQ

RT anexo à
Regra Especifica Portaria
NIE-DINQP -089 Inmetro nº 35 Rev.01- Mar 1999
05/03/01

07/11/05

RBMLQ

RAC anexo a
Portaria Inmetro nº NBR 7480 / 96
210 de 01/11/05

nº

Programas

1

Preservativo
Masculino de Látex
de Borracha

Pneus Novos de
4 Automóveis, Caminhões INMETRO
e Ônibus

5

Pneus Novos para
Motocicletas e
Ciclomotores

6

Barras e Fios de Aço Vergalhões

INMETRO

Portaria Inmetro nº
35 de 5/3/2001

Portaria
INMETRO Inmetro nº 210
- 01/11/2005

Fusível Tipo Rolha e tipo
7
INMETRO
Cartucho

Portaria Inmetro nº
101 de 16/07/2001 e
Resolução Conmetro
nº 15 de 12/10/1988

19/07/01
e 21/10/88

RBMLQ

RDC anexo à
RAC anexo a portaria
Resolução
Inmetro nº 50 de
ANVISA nº
28/03/2002
3/2002

Regra Especifica
Anexo a Portaria
Inmetro nº 101 de
16/07/01

NBR 13793

NBR 5113,
NBR 5157,
NBR 6523,
NBR 6280,
NBR 6254,
NBR 6996
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Condutores Isolados com
PVC, para tensões
nominais de 450/750V,
8
INMETRO
sem cobertura para
instalações fixas (ABNT
NM 247-3 e ABNT NM
247-4)

Portarias Inmetro nº :
87 - de 20/05/ 2003,
184 - de 04/12/2003
e 175 - de 19/10/04

27/05/03,
08/12/03
e 21/10/04

RBMLQ

RAC anexo a Portaria NBR NM 247Inmetro nº 087 de
3 e NBR
20/05/2003
NM247-4
NBR 9518,
NBR5363,
NBR8447 e
NBR9883

INMETRO

Portarias Inmetro: nº
176 de 17/07/2000

20/07/00

RBMLQ

Regra Especifica NIE-DQUAL-096 Rev. 00 - Mai 2002

MINISTÉRI
O DA
SAUDE
(MS)

Portarias MS nº:
2043 de 12/12/1994
e 1104 de
30/08/1999.
Resolução ANVISA
nº 444 de 31/08/1999
, Resolução RE :nº
1746 de 25/10/2001
e nº 1829 de
06/11/2001

13/12/94,
01/09/99,
31/08/99,
26/10/01 e
08/11/01

ANVISA
RBMLQ

Regra Especifica NIE-DQUAL-068 - IEC 60601 – 1
Rev. 00 - Abr 2001

Cabos, Cabos e Cordões
Flexíveis prolongadores
11
INMETRO
e Cordões Flexiveis para
tensão até 750 V

Portarias Inmetro nº
085 de 26/05/2003

27/05/03

RBMLQ

Filtros Adicionais para
INMETRO
Óleo Diesel, Tipo Prensa

Portaria Inmetro nº
103 de 16/06/1998

22/06/98

RBMLQ

9

10

12

13

Equipamento Elétrico
para Atmosfera
Explosiva

Equipamentos
Eletromédicos

Disjuntor

INMETRO

Plugues e Tomadas para
uso doméstico e análogo
14
INMETRO
para tensões até 250 V e
corrente de 20 A
Interruptores para
instalações elétricas
15
INMETRO
fixas, doméstica e
análoga, para tensões de
até 440 V
Estabilizador de Tensão
Monofásico, com saída
de tensão alternada, com
16
INMETRO
tensão nominal até 250V
em potências de até
3KVA

RAC anexo a Portaria
NBR 13249
Inmetro nº 085 de
26/05/2003

_____________

__________

NBR 5361,
NBR IEC
RAC anexo a Portaria
60947-2 e NBR
Inmetro nº 35 de
IEC 60898 ou
14/02//2005
NBR NM IEC
60898

Portaria Inmetro nº
35 de 14/02//2005

17/02/05

RBMLQ

Resolução Conmetro
nº 08 de 26/07/1988 ,
Portarias Inmetro nº
136 de 04/10/2001 e
nº 134 de 15/7/2002 .

11/08/88 ,
18/10/01e
17/07/02

RBMLQ

Regra Especifica NIE- DINQP - 051
Rev.00- Fev 1999

NBR 6147 ,
IEC 60884-1

Resolução Conmetro
nº 8 de 26/7/1988 e
Portaria Inmetro nº
82 de 13/06/2001

11/08/88 e
21/06/01

RBMLQ

Regra Especifica NIE-DINQP-050 Rev.00- Fev 2000

NBR 6527 ,
IEC 60669-1

Portarias Inmetro n º
088 de 21/06/2001

26/06/01

RBMLQ

17

Brinquedo - Segurança

Portarias
Inmetro n193,
de 19/09/1994,
11/10/94,
133, de
19/08/2003,
INMETRO
15/08/2003,
27/02/04 e
062, de
14/06/2005
20/02/2004,
108, de
13/06/2005

18

Mangueira de PVC
plastificados, para
instalações domésticas
de GLP

INMETRO

RAC anexo a Portaria
NBR 14373 /
Inmetro nº 163 de
99
19/12/2001

IPEM

Regra Específica
NIE-DINQP n 088, NBR11786/98
Rev.02 - Fev2000

Resolução Conmetro
nº 17 de 30/10/1984
e Portaria Inmetro nº
129 de 03/12/1999

RBMLQ

Regra Especifica NIE-DINQP-110 Rev.01- Dez 1999

15/12/84 e
08/12/99

NBR 8613
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INMETRO

Resolução Conmetro
nº 17 de 30/10/1984
e Portaria Inmetro nº
099 de 24/05/2005

15/12/84 e
27/05/05

RBMLQ

RAC anexo a Portaria
Inmetro nº 099 de
24/05/2005

NBR 8473

Recipientes
Transportáveis, de Aço,
CONMETR
20 para GLP - (Botijão de
O
Gás) - com capacidade
para até 250 L

Portaria Conmetro nº
017 de 30/10/1984

05/12/84

RBMLQ

Regra Especifica NIE-DINQP -105 Rev.01- Out 1999

NBR 8460

Capacetes para
condutores e passageiros CONTRAN
21
INMETRO
de motocicletas e
similares

Portarias Inmetro nº
:178 de 20/11/1996,
86 de 24/04/2002 ,
97 de 14/05/2002 e
Resolução
CONTRAN nº 20
de17/02/1998

08/05/02,
27/11/96,
15/05/02 e
18/02/98

RBMLQ,
Detran,
Policia.
Militar,
Policia
Rodoviária

RAC anexo a Portaria
Inmetro nº 086 de
24/04/2002

NBR 7471

21/07/94

DETRAN,
Policia
Rodoviária,
Polícia
Miliar

Regulamento
Específico para
Certificação de
Vidros de Segurança
(Inmetro)

NBR 9491

18/04/89 e
05/02/93

INMETRO

.......................

RT anexo a
resolução
Conmetro nº 01
de 26/01/1993

31/12/88

DETRAN,
Policia
Rodoviária,
Polícia
Miliar

Regra Especifica NIE-DQUAL-134 Rev 01 - Jun 2002

NBR 7475 e NBR
7476

31/12/88

DETRAN,
Policia
Rodoviária,
Polícia
Miliar

RAC anexo a Portaria
Inmetro nº 158 de
29/08/05

NBR 8571 e NBR
9500

NBR 10721, NBR
11715, NBR 11716,
NBR 11751 e
NBR11762

19

Regulador de Baixa
Pressão para GLP com
capacidade até 4 kg/h

22

Vidros de Segurança
para Veículos

CONTRAN

Resolução
CONTRAN nº 784
de 12/07/1994

23

Carroçaria de Ônibus
Urbano - Padronização

CONMETR
O

Portaria Inmetro nº
01 de 10/04/1989 e
Resolução Conmetro
nº 01 de 26/01/1993

24

Dispositivo de Fixação
de Conteiner Fabricação

INMETRO

Resolução Contran
nº 725 de 29/11/1988

Veículo (Rodoviario)
CONTRAN
25
Porta Conteiner INMETRO
Fabricação e Adaptação

Resolução
CONTRAN nº 725
de 29/11/1988

26

Extintor de Incêndio –
Fabricação

INMETRO

Portaria Inmetro nº
55 de 13/02/2004

16/02/04

RBMLQ

RAC anexo Portaria
Inmetro nº 55 de
13/02/2004 e Portaria
Inmetro nº 171 de
30/09/2004

27

Fósforo de Segurança

INMETRO

Portaria Inmetro nº
118 de 29/06/1998

03/07/98

RBMLQ

Regra Especifica NIE-DINQP-094 Rev 01 - Ago 1999

NBR 13725

Cilindro de aço sem
CONTRAN
costura destinado ao
28
armazenamento de gás INMETRO
metano veicular - GMV

Portarias Inmetro nº
:198 de 10/08/2000 ,
278 de 28/12/2000 ,
090 de 25/06/2001 .

24/08/00,
03/01/01 e
28/06/01

RBMLQ
DETRAN

Regra Especifica NIE-DINQP -038Rev.00-Out/1999

ISO 4705 / 83

Eixo Veicular Auxiliar –
INMETRO
29
Fabricação

Portaria Inmetro nº
061 de 30/09/1982

14/10/82

DETRAN

Regra Especifica em
anexo a Portaria
Inmetro nº 061 de
30/09/1982

NBR 6743, NBR
6744 e NBR 6745

INMETRO

Portaria Inmetro nº
20 de 29/01/2002

05/02/02

RBMLQ

RAC anexo a Portaria
Inmetro nº 20 de
29/01/2002

NBR 5114 / 98 e
NBR 5172

Reator eletrônico
alimentado em corrente
INMETRO
31
alternada , para lâmpada
fluorescente tubular

Portaria Inmetro nº
188, de 09/11/2004

19/02/02

RBMLQ

RAC anexo a Portaria
Inmetro nº 188, de
09/11/2004

NBR 14417 / 99 e
NBR 14418 / 99

30

Reator para lâmpada
fluorescente tubular
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Cabo de Potência com
isolação solida extrudada
32
INMETRO
de PVC, para tensões até
1 KV

Portaria Inmetro nº
86, de 26 /05/03

Pneus reformados para
automóveis, camionetas,
33
INMETRO
caminhonetes e seus
rebocados

Portaria Inmetro nº
013 de 13/01/2004

Cilindro liga leve,
regarregável, para
CONTRAN
34
armazenamento de gás
metano veicular - GMV

RBMLQ

RAC anexo a Portaria
Inmetro nº 086 de
26/05/2003

NBR 7288

15/01/04

RBMLQ

RAC anexo a portaria
Inmetro nº 013 de
13/01/2004 e 063 de
20/02/2004

RT anexo à portaria
Inmetro nº 133 de
27/09/2001

Portaria Inmetro nº
171 de 28/08/2002

02/09/02

RBMLQ
DETRAN

RAC anexo a Portaria RT anexo a Portaria
Inmetro nº 171 de do Inmetro nº 074 de
29/05/2001
28/08/2002

INMETRO

Resolução
CONTRAN nº 25 de
21/05/1998

22/05/98

RBMLQ
DETRAN

RAC anexo a Portaria
Inmetro nº 257 de
30/12/2002

MINISTÉRI
O DO MEIO
AMBIENTE

Resoluções
CONAMA nº : 273
de 29/11/2000 e 319
de 04/12/2002.

08/01/01 e
19/12/02

INMETRO

RAC anexo a Portaria NBR 13312, NBR
Inmetro nº 185 de 13782, NBR 13785 e
NBR 13212
04/12/2003

MINISTÉRI
O DO MEIO
AMBIENTE

Resoluções
CONAMA nº : 273
de 29/11/2000 e 319
de 04/12/2002.

08/01/01 e
19/12/02

INMETRO

RAC anexo a Portaria
Inmetro nº 186 de
04/12/2003

NBR 14722

MINISTÉRI
Embalagens para o
O DOS
38 Transporte Terrestre de
TRANSPOR
Fósforos de Segurança
TES

Resolução ANTT
(Agência Nacional
de Transporte
Terrestre) nº 420 de
12/02/2004

31/05/2004

MT e
Inmetro

Regra Específica NIE-Dqual - 095
Rev.00 - Dez 2000

Portaria do
Ministério dos
Transportes nº 254
de 10/07/2001

Portaria Inmetro nº
191 de 10/12/2003

16/12/03

RBMLQ e
INMETRO

Resolução
CONAMA nº 273 de
29/11/2000

08/01/01

RBMLQ

RAC anexo a Portaria
do Inmetro nº 037 de
16/02/05

RTQ anexo a
portaria do Inmetro
nº 17 de 19/01/05

INMETRO

Regulamento Técnico
Mercosul, anexo a
Portaria Inmetro nº
38 de 21/02/2005

Norma Mercosul
NM nº 301

Anexo a portaria do
Inmetro nº 10 de
24/01/06

Resoluções
ANTT:
nº 420 de
12/02/04 e
nº 701 de
25/08/04

Componentes para
instalação do sistema
35
para gás natural veicular
- GNV
Tanque de
armazenamento
36
subterrâneo de
combustíveis em posto
revendedor
Tubulação não- metálica
subterrânea para
37
combustíveis
automotivos

39

Bebedouro de ÁguaElétrico

INMETRO

Componentes dos
sistemas de descarga e de
CONAMA
40
abastecimento de
combustíveis
41

42

Bicicleta Infantil Segurança

INMETRO

Portaria Inmetro nº
38 de 21/02/2005

Embalagens utilizadas no Ministério
transporte terrestre de
dos
produtos perigosos
Transportes

Resoluções
ANTT:
nº 420 de
12/02/04 e
nº 701 de
25/08/04

27/05/03

23/02/05

31/05/04
e
31/08/04

RBMLQ e
INMETRO

RTQ anexo a
Portaria Inmetro nº
170 de 28/08/2002

RAC anexo a Portaria
NBR - IEC 335 - 1 /
Inmetro nº 191 de
98
10/12/2003

b. Produtos com certificação voluntária no Brasil
1.

Aditivo para arrefecimento de motor endotérmico, tipo A e B, concentrado

2.

Água Mineral

3.

Arame galvanizado para alma de condutores de alumínio

4.

Artigo de festa (segurança)
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5.

Barra redonda (aço mecânico)

6.

Berço infantil (segurança)

7.

Bloco cerâmico para alvenaria

8.

Bloco vazado de concreto, com função estrutural e sem função estrutural

9.

Cadeiras altas (segurança)

10.

Catalisadores automotivos

11.

Chuveiros automáticos para extinção de incêndio

12.

Cimento Portland composto

13.

Cimento Portland comum

14.

Cimento Portland de alto-forno

15.

Cimento Portland destinado a cimentação de poços petrolíferos

16.

Cimento Portland pozolânico

17.

Cimento Portland resistente a sulfatos

18.

Colchão e Colchonete de espuma flexível de poliuretano

19.

Conexões de ferro fundido maleável, com rosca NBR NM-ISO 7-1, para tubulações

20.

Consumíveis de soldagem

21.

Contatores

22.

Eletrodomésticos (segurança)

23.

Embalagem descartável de alumínio

24.

Embalagem plástica para água mineral e de mesa - garrafão retornável

25.

Equipamentos de iluminação e seus componentes

26.

Equipamentos elétricos de baixa, média e alta tensão

27.

Equipamentos eletrônicos (quanto a compatibilidade eletromagnética)

28.

Escada doméstica metálica

29.

Faróis

30.

Grampo pesado para cabo de aço

31.

Indicador de pressão para extintores de incêndio

32.

Informática - Segurança de equipamentos para tecnologia de informação

33.

Instalações elétricas de baixa tensão

34.

Isqueiros - Especificação de Segurança

35.

Laço de cabo de aço

36.

Lanternas

37.

Líquido para freios (tipo 2, 3, 4 e 5)
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38.

Mangueira de borracha para GLP, Gás Natural e Gás Nafta

39.

Mangueira de incêndio

40.

Manilha para movimentação de carga

41.

Móveis para escritório - Armários

42.

Móveis para escritório - Cadeiras

43.

Móveis para escritório - Divisórias

44.

Móveis para escritório - Mesas

45.

Móveis para escritório - Móveis para desenho

46.

Móveis para escritório - Móveis para informática

47.

Móveis para escritório - Sistemas de estação de trabalho

48.

Panela de pressão

49.

Perfil de aço tipo I, perfil de aço tipo U, Cantoneira de aço (abas iguais)

50.

Placas cerâmicas para revestimento

51.

Produtos absorventes higiênicos descartáveis de uso externo e intravaginal

52.

Produtos de fibrocimento que contenha amianto: reservatório de fibrocimento para água potável, telha
ondulada de fibrocimento, telha estruturada de fibrocimento, telha de fibrocimento tipo pequenas
ondas e do tipo canal

53.

Porta corta-fogo para saída de emergência

54.

Porta e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes
comerciais e industriais

55.

Queimadores de mesa, cobertos e descobertos, de fogões, fogões de mesa, fornos de uso doméstico e
similares

56.

Revestimento Cerâmico

57.

Retrorefletores

58.

Rodas para automóvel, caminhão e de liga leve

59.

Sacos plásticos para acondicionamento de lixo

60.

Segurança de brinquedos de playground

61.

Segurança de carrinho para crianças

62.

Sistema de freios

63.

Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação - Tubos e Conexões de PVC tipo
DN

64.

Sistemas Prediais de Água Fria - Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável

65.

Soquete e sapatilha para cabo de aço

66.

Tecidos planos para revestimento de colchões de espuma flexível de poliuretano

67.

Tela de aço soldada - Armadura para concreto

68.

Telha cerâmica de capa e canal
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69.

Telha cerâmica tipo francesa

70.

Telha cerâmica tipo romana

71.

Tubo flexível metálico para instalação doméstica de gás combustível

72.

Tubos de aço-carbono para rosca Whitworth gás para usos comuns na condução de fluidos

73.

Tubos de aço-carbono com costura de seção circular, quadrada, retangular e especiais para fins
industriais

74.

Veículos rodoviários - Dispositivos de retenção para crianças

75.

Vidros temperados para construção civil

c. Serviços que exigem certificação compulsória

nº

1

2

3

4

5

SERVIÇOS CERIFICADOS COMPULSÓRIOS
Regra Especifica
- RE ou
Órgão
Data do Órgão Regulamento de
Documento
Programas
Documento Legal
Regulador
D.O.U
Fiscal
Avaliação da
Normativo
Conformidade RAC
Resoluções
17/06/86,
CONAMA nº : 018
31/12/93,
de 06/05/1986 , 07
29/12/95,
Configuração de
de 31/08/1993 , 015
IBAMA
NBR 6601 e NBR
CONAMA
29/12/95,
...........................
Motores – Emissão
de 13/12/1995 , 017
INMETRO
7024
Veicular
29/12/95
de 13/12/1995, 018
e
de 13/12/1995 e 315
20/11/02
de 29/10/2002
Regra Especifica
Requalificação de
Portaria Inmetro nº
NBR 8865 e NBR
NIE-DQUAL Botijões de Gás
INMETRO
31/10/96 RBMLQ
167 de 25/10/1996
016 Rev.00 - Mar
8866
(Distribuição de GLP)
2001
Regra Especifica
Eixo Veicular Auxiliar – CONTRAN Resolução Contran
NIE-DQUAL23/12/93 DETRAN
NBR 6743
Adaptação
INMETRO nº 776 de 06/12/1993
019 Rev.00 - Jul
2000
RAC anexo
Portaria Inmetro NBR 12962, NBR
Extintor de Incêndio Portarias Inmetro nº
13485 e RTQ anexo a
nº 54 de
INMETRO
16/02/04 RBMLQ
Inspeção Técnica e
54 de 13/02/04
13/2/2004 e Portaria Inmetro nº 51
Manutenção
de 12/02/04
Portaria nº 171 de
30/9/2004
Resolução
21/05/98
CONTRAN nº 25 de
,
Regra Especifica
21/05/1998 e
Requalificação de
24/08/00,
CONTRAN Portarias Inmetro nº :
NIE-DINQP 24/08/00, RBMLQ
NBR 12274
Cilindro de aço para gás
INMETRO 199 de 10/08/2000 ,
040 Rev.00 - Dez
28/06/01
metano veicular
1999
198 de 10/08/2000 ,
e
90 de 25/06/2001 e
03/01/01
278 de 28/12/2000.
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Comissionamento de
Sistema de
Resoluções
RAC anexo a
08/01/01
abastecimento de Gás
CONAMA nº : 273
Portaria do
6
CONAMA
RBMLQ
e
Natural Veicular (GNV)
de 29/11/2000 e 319
Inmetro nº 111 de
19/12/02
em postos de
de 04/12/2002
13/06/2005
abastecimento

NBR 12.236

Instalação de Sistema de
Resoluções
RAC anexo a
08/01/01
abastecimento de Gás
CONAMA nº : 273
Portaria do
7 Natural Veicular (GNV) CONAMA
e
RBMLQ
de 29/11/2000 e 319
Inmetro nº 110 de
19/12/02
em postos de
de 04/12/2002
13/06/2005
abastecimento

NBR 12.236

Instalação de Sistema de
Resoluções
RAC anexo a
Abastecimento
08/01/01
Subterrâneo de
CONAMA nº : 273
Portaria do
8
CONAMA
e
RBMLQ
de 29/11/2000 e 319
Inmetro nº 109 de
combustíveis em postos
19/12/02
de 04/12/2002
13/06/2005
revendedores e de
abastecimento

NBR 13.781, NBR
13.783, NBR 13.784,
NBR 13.786, NBR
14.605 e NBR 14.639

d. Serviços com certificação voluntária
1.

Etiquetagem de performance de produtos eletro-eletrônico

2.

Reparação de veículos automotores: funilaria e pintura, freio, suspensão, escapamento e sistema de
direção

3.

Retífica de motores

4.

Recuperação de válvulas automáticas, registros e engates, com e sem dispositivo de segurança, para
recipientes de aço para 2kg, 5kg, 13kg, 20kg, 45kg e 90 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP)

5.

Tratamento de Superfície do Alumínio e suas Ligas-Anodização para fins Arquitetônicos

6.

Serviços próprios de inspeção de equipamentos - SPIE

e. Processo certificado compulsório

nº

Programa

1

Cesta de
Alimentos e
Similares

PROCESSO CERTIFICADO COMPULSÓRIO
Regra Especifica - RE
Órgão
Data do Órgão
ou Regulamento de
Documento Legal
Regulador
D.O.U
Fiscal
Avaliação da
Conformidade - RAC
MAPA

Instrução
MAPA e
Normativa nº 51 de 15/08/02
RBMLQ
14/08/2002

RAC Anexo a Portaria
Inmetro nº 186 de
30/09/2002

Documento
Normativo

Anexo IN nº 51

f. Processo com certificação voluntária
1.

Programas de controle da qualidade de combustível automotivo líquido implementado pelas
distribuidoras

2.

Frutas frescas e vegetais - Buenas Prácticas Agrícolas

3.

Higiene de los alimentos - Requisitos Generales
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g. Produtos com verificação de desempenho compulsório
VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUTOS COMPULSÓRIOS
Regra
Especifica - RE

nº

Programa

Órgão
Regulador

Documento Legal

Data do
D.O.U

Órgão

ou Regulamento

Documento

Fiscal

de Avaliação da

Normativo

Conformidade RAC

1

Liquidificador
- Selo Ruido
(Declaração de CONAMA
Potência
Sonora)

2

Secador de
Cabelo - Selo
Ruido
CONAMA
(Declaração de
Potência
Sonora)

3

4

Resolução CONAMA
nº 01 de 08/03/90,
Resolução CONAMA
nº 02 de 08/03/90,
Resolução CONAMA
nº 20 de 07/12/94,
IN IBAMA nº 03 07/02/2000 e
Portaria Inmetro nº 105
- 31/05/2004.
Resolução CONAMA
nº 01 de 08/03/90,
Resolução CONAMA
nº 02 de 08/03/90,
Resolução CONAMA
nº 20 de 07/12/94,
IN IBAMA nº 05 04/08/2000 e
Portaria Inmetro nº 105
- 31/05/2004

02/04/90,
02/04/90,
-----------,
08/02/00 e
03/06/04

IBAMA
RBMLQ

RAC Anexo a
NBR 13910-1 /
Portaria
97 e NBR
Inmetro nº 105
13910-2-3 / 98
de 31/05/04

02/04/90,
02/04/90,
e
03/06/04

IBAMA
RBMLQ

RAC Anexo a
NBR 13910-1 /
Portaria
97 e NBR
Inmetro nº 105
13910-2-2 / 98
de 31/05/04

Regra
Equipamento
Resolução CONTRAN
ORGÃO
Especifica Registrador de
CONTRAN nº 146 de 27/08/03 e 02/09/03 e ESTUDUAL NIE-DQUAL
..........................
Avanço de
INMETRO Portaria Inmetro nº 138 23/12/99
DE
-048 - de
Sinal de
de 17/12/1999
TRÂNSITO Junho/02 Rev
Trânsito
00
Resolução CONAMA
nº 01 de 08/03/90,
Aspirador de
Resolução CONAMA
02/04/90,
RAC Anexo a
Pó - Selo
nº 02 de 08/03/90,
NBR 13910 - 1
02/04/90,
Ruído
IBAMA
Portaria
Resolução CONAMA
CONAMA
-----------,
/ 97 eIEC
(Declaração de
nº 20 de 07/12/94,
RBMLQ Inmetro nº 105
60704-2-1
25/02/04 e
de 31/05/04
Potência
IN IBAMA nº 15 03/06/04
Sonora)
18/02/2004 e
Portaria Inmetro nº 105
- 31/05/2004

h. Produtos com verificação de desempenho voluntária
1.
2.
3.
4.
5.

Eficiência no desempenho de produtos de lavagem doméstica com propriedades de remoção de manchas e
prevenção de deposição de sujeira
Eficiência no desempenho de lentes para óculos de proteção solar
Eficiência microbiológica de purificadores de água residencial
Banda de rodagem para reforma de pneus (Abrasão e Adesão)
Ligação (coxim) da banda de rodagem para reforma de pneus (Adesão)
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i. Produtos com declaração do fornecedor compulsória
nº

1

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE PRODUTOS COMPULSÓRIOS
Programa
Órgão
Documento Data do Órgão Regra Especifica Regulador
Legal
D.O.U Fiscal RE ou Regulamento
de Avaliação da
Conformidade RAC
Portaria
Isqueiro Descartável a
Inmetro nº
INMETRO
04/08/05 IPEM
152 de
Gás
03/08/2005

Documento
Normativo

RAC anexo a
Portaria Inmetro nº NBR ISO 9994/04
152 de 03/08/2005

Cantoneiras de Aço
Portaria
RAC anexo a
RTQ anexo a
Laminadas a Quente,
Inmetro nº
2 Utilizadas na Montagem INMETRO
19/05/03 ANEEL Portaria Inmetro nº Portaria Inmetro nº
075 de
75 de 15/05/2003 243 de 13/12/2002
de Torres de Transmissão
15/05/2003
de Energia Elétrica

3

Portarias
Dispositivos Elétricos de
Inmetro nº :
Baixa Tensão para uso
43 de
23/04/97,
INMETRO
IPEM
Residêncial 18/04/1997 e 22/02/00
Informações
27 de
18/02/2000

_________

_________

j. Serviços com declaração do fornecedor compulsória

DECLARAÇÃO DE FORNECEDOR DE SERVIÇO COMPULSÓRIO

nº

Programas

Registro de
Peso Bruto
Total (PBT) e a
1
Capacidade
Máxima de
Tração
Registro do
Instalador de
Sistema de Gás
2
Natural
Veicular GNV

Órgão
Regulador

CONTRAN

CONTRAN

Documento Legal

Data do
D.O.U

Regra Especifica RE ou Regulamento
Órgão
de Avaliação da
Fiscal
Conformidade RAC

Portaria Inmetro nº 01
de 10/04/89 e
18/04/89 e DNIT /
Resolução
12/02/98 ANTT
CONTRAN nº 12 de
06/02/1998

Portaria Inmetro nº
102 de 20/05/2002

14/06/02 RBMLQ

Documento
Normativo

____________

Portaria Inmetro
nº01 de 10/04/89

___________

RTQ - 33 , Anexo
a Portaria Inmetro
nº 102 de
20/05/2002
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l. Produtos com etiquetagem compulsória
Produto

Órgão
Regulador

Condicionador de
ar, para uso
doméstico

Inmetro

Eficiência
energética de
motores elétricos
trifásicos de
indução rotor
gaiola de esquilo

CGIEE MME,
MDIC e
MCT

Fogões e Fornos
a Gás de uso
doméstico

Inmetro

Produtos com Etiquetagem Compulsória
Documento
Data
Órgão
Regra
Legal e Data
D.O.U
Fiscal Especifica ou
RAC
Anexo a
Portaria Inmetro
Inmetro e
Portaria
nº 14 de
26/01/06
RBMLQ Inmetro nº 14
24/01/2006
de 24/01/06
Regulamento
Especifico do
Programa
Decreto nº 4.508
12/12/02 Inmetro Brasileiro de
de 11/12/2002
Etiquetagem RESP 004 MOT
Portaria Inmetro
nº
10/04/02 RBMLQ
73 de 05/04/2002

Documento Normativo

NBR 5858, NBR 5882, NBR
12010 e ISSO 5151

NBR 7094 / 2000
NBR 5383-1 / 1999

NBR 13723-1/1999 Parte 1,
NBR 13723-2/1999 Parte 2 e
NBR 14583/2000
Projeto de Norma ABNT

Máquina de
Lavar Roupa de
uso doméstico

Inmetro

RAC anexo a
Portaria Inmetro
Inmetro e
portaria
nº 185 de
19/09/05
RBMLQ Inmetro nº 185
15/09/2005
de 15/09/05

03:059.05-025 de 07/1999
NBR NM-IEC 335-1/98,
IEC 335-2-7 / 02 e
IEC 335-2-4 / 01

Refrigeradores e
seus
Assemelhados, de
uso doméstico

Inmetro

Anexo a
Inmetro e
Portaria Inmetro
Portaria
03/02/06
nº 20 de 01/02/06
RBMLQ Inmetro nº 20
de 01/02/06

ISO 7371, ISO, 8187, ISO
5155 e ISO 8561

m. Produtos com etiquetagem voluntária
Produtos com Etiquetagem Voluntárias
GRUPOS

Produtos / Serviços
1 Refrigeradores
2 Combinados

GT-REF
3 Congeladores Verticais
4 Congeladores Horizontais
5 Chuveiros elétricos
6 Torneiras elétricas
GT-AAQ
7 Aquecedores de passagem
8 Aquecedores de hidromassagens
9 Ar Condicionado Domesticos
GT- CAD
10 Ar Condicionado Split
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11 Coletores sol.planos Banho
12 Coletores sol.planos Piscina
GT-SOL
13 Reservatório Térmicos
14 Coletores Acoplados
15 Lâmpadas Fluorescente Compactas
16 Lâmpadas Incandescentes
GT-LUZ

17 Lâmpadas Incandescentes decorativas
18 Reatores Eletromagnéticos
19 Reatores Magnéticos para Sódio
20 Aquecedores de passagem

GT-AQC
21 Aquecedores de acumulação
GT-CAR

22 Emissões Veiculares

n. Serviços de inspeção compulsórios
INSPEÇÃO DE SERVIÇO

nº Programa Órgão Regulador

Documento
Legal

Data do
D.O.U

Órgão
Fiscal

Regra
Especifica - RE
ou
Regulamento Documento Normativo
de Avaliação da
Conformidade RAC
- Lista de Grupos de
Produtos PerigososRTQ 1c, RTQ 1i, RTQ
3c, RTQ 3i,RTQ 5, RTQ
6c, RTQ 6i, RTQ 7c,
RTQ 7i, RTQ 32, RTQ
36, RTQ CAR

- 07/12/04
Portarias Inmetro - 07/12/04
nº : - 196 de
- 26/08/05 RBMLQ /
Transporte
MINISTÉRIO
03/12/2004 - 197
1 de Produtos
___________
DOS
Polícia
de 03/12/2004 - Todos equipamentos
Perigosos TRANSPORTES
Rodoviária
157 de
destinados ao transporte
24/08/2005
rodoviario de bebidas
alcoólicas a granel (nº
ONU 3065) e de álcool
etilílico p/ uso humano e
animal (nº ONU 1170)
Inspeção de
Veiculos
Rodoviários
automotores
2 com sistemas
de Gás
Natural
Veicular GNV

CONTRAN

Resolução
CONAMA : nº
291 de 25/10/01 e
nº 07 de 31/08/93 25/04/02,
; Resolcão
31/12/93, Autoridade
de
CONTRAN nº 25 22/05/98,
de 21/05/98 ; 28/11/02 e Trânsito
Portaria Inmetro: 1/12/03
nº 122 de
21/06/02 e nº 190
de 10/12/03 .

_________

RTQ - 37 Anexo a
Portaria Inmetro nº 203
de 22/10/2002
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Inspeção de
3 Segurança
Veicular

CONTRAN

Portarias Inmetro
27/01/04, Autoridade
nº : 30 de
de
22/01/2004 , 31 27/01/04 e
de 22/01/2004 e 27/01/04 Trânsito
32 de 22/01/2004

__________

Anexo a Portarias do
Inmetro nº 030 de
22/01/2004 - RTQ 24 ,
RTQ 25 e Portaria
Inmetro nº 31 de
22/01/2004 - RTQ 28

OBS :
RTQ - Regulamento Técnico da Qualidade
RBMLQ - Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade
RAC - Regulamento de Avaliação da Conformidade

Nos próximos dois itens, serão apenas citadas as principais necessidades e premissas para
implantação de um programa de avaliação da conformidade, com o objetivo maior de possibilitar uma
análise geral de todos os procedimentos necessários para a implantação de um programa capaz de
realizar todas as vantagens advindas da avaliação da conformidade (explicadas ao longo do texto) e,
principalmente, uma verificação daquilo que ainda precisa ser melhorado nos programas de avaliação
da conformidade já existentes.
10. NECESSIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA
CONFORMIDADE

1) Entidade Oficial
de Acreditação de
Organismos e
Laboratórios de
Calibração e
Ensaios

5) Mecanismos de
Acompanhamento
e Avaliação

2) Rede de
Laboratórios
Acreditados de
Calibração e
Ensaios

4) Acervo de
Normas e
Regulamentos

3) Organismos
Acreditados para
Avaliação da
Conformidade
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11. PREMISSAS E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA
PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

PARA

IMPLANTAÇÃO

DE

Acompanhamento e
avaliação no
mercado, para a
retro-alimentação do
programa

Divulgação
prévia do
programa à
sociedade

Sistemática de
identificação e
priorização das
demandas

Premissas

Desenvolvimento
e implantação
negociada de cada
programa

Metodologia para
escolha do
mecanismo de
avaliação da
conformidade
mais adequado
Análise da
disponibilidade ou
necessidade de
criação de
estrutura para a
AC

12. PROGRAMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE (PBAC) E SUA
SITUAÇÃO ATUAL
Este item versa sobre a situação atual do nosso Programa Brasileiro de Avaliação da
Conformidade, enfatizando sua orientação estratégica, a metodologia de seleção dos produtos e
serviços que têm necessidade de avaliação da conformidade, o Estado como agente regulador de todo o
processo da avaliação da conformidade, e os pontos já conquistados e aqueles a serem conquistados
pelo PBAC.

a. Orientação estratégica do PBAC
Atualmente, percebe-se uma crescente necessidade de interação harmoniosa entre os principais
envolvidos nas atividades de avaliação da conformidade. A elaboração dos programas de avaliação da
conformidade deve basear-se na: legislação brasileira, conjunto de políticas e diretrizes do
SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial- (Dentre as
organizações que compõem o SINMETRO, as seguintes são as principias: CONMETRO, INMETRO,
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organismos acreditados, RBC/RBLE, ABNT, RBMLQ, meios de produção (empresas, fábricas),
práticas internacionais de avaliação da conformidade e participação dos diferentes segmentos da
sociedade atingidos pelo processo.
A orientação estratégica que o desenvolvimento e implantação do PBAC deve seguir, converge
a programas de avaliação da conformidade que sejam:
•

capazes de proporcionar uma melhor relação custo-benefício para os atores em questão
(selecionando o mecanismo de avaliação da conformidade em função do risco associado ao
produto e do custo-benefício do programa como um todo);

•

baseados em questões ligadas à proteção do meio ambiente, saúde e segurança do
consumidor,

•

capazes de contribuir com as exportações do país e facilitar aos agentes reguladores o
exercício de suas atividades de regulamentação e fiscalização,

•

eficientes na conscientização da importância de suas atividades para a sociedade,

•

responsáveis por facilitar o acesso das micro e pequenas empresas aos programas de
avaliação da conformidade,

•

prontos na identificação prévia das necessidades de infra-estrutura (padrões metrológicos,
regulamentos, normas, laboratórios e organismos acreditados),

•

eficientes na criação e manutenção de um sistema de acompanhamento e retroalimentação
dos programas de avaliação da conformidade;

•

capazes de propiciar condições para que todos os agentes reguladores possam desenvolver
seus programas de avaliação da conformidade em total sintonia com o Sistema Brasileiro
de Avaliação da Conformidade (SBAC); e

•

sintonizados com a priorização de recursos para ações que se alinhem à execução da
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior do País.

É importante destacar que o número de programas de avaliação da conformidade implantados
no Brasil é, atualmente, superior a 50 no campo compulsório e superior a 150 no campo voluntário,
segundo dados obtidos pelo INMETRO.
Segundo o Plano de Ação Quadrienal do PBAC 2004 – 2007 (site do IMETRO), há mais de
1.500 entidades representativas dos segmentos públicos e privados de todo o país ligadas ao PBAC,
dentre estas os Ministérios, os Agentes Reguladores, as entidades representativas do setor produtivo, as
dos trabalhadores, dos consumidores e do meio acadêmico.
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b. Metodologia para selecionar quais produtos e serviços têm necessidade de avaliação da
conformidade
O Plano de Ação Quadrienal tem por objetivo definir os produtos, processos e serviços para os
quais serão desenvolvidos programas de avaliação da conformidade. A partir de um levantamento
minucioso e com vistas à otimização dos esforços do INMETRO, obtêm-se informações acerca de um
conjunto de produtos ou serviços, as quais permitem traçar prioridades com relação àqueles que,
devido a sua importância ou riscos associados, necessitam de normas e programas de avaliação da
conformidade que garantam, obrigatoriamente ou voluntariamente, sua qualidade e segurança ao
consumidor.
Na lista de produtos obtida na pesquisa junto à sociedade, é fundamental priorizar determinados
itens em detrimento de outros, com base em critérios claramente definidos a seguir:
Critério 1: Saúde, Segurança e Meio Ambiente – Identifica o grau de impacto negativo da
não-conformidade do produto, com ênfase nos aspectos relacionados a saúde, segurança ou meio
ambiente. Essa análise não deverá se basear no potencial de impacto do produto, mas sim no histórico
de ocorrências de problemas anteriores, relativos a pelo menos um destes três fatores.
Critério 2: Fortalecimento do Mercado Interno – Refere-se aos aspectos relacionados à
comercialização do produto no mercado interno, tais como a ocorrência ou não de práticas desleais de
concorrência, de problemas de desempenho do produto ao ser consumido, sua acessibilidade entre
outros.
Critério 3: Balança Comercial – Refere-se ao impacto positivo atual ou potencial do produto
na balança comercial do Brasil durante os 4 (quatro) anos seguintes. Por esse critério, também deverá
ser avaliada a existência ou não de barreiras técnicas à comercialização do produto, processo ou
serviço. Ou seja, mesmo que ele não possua um alto potencial exportador, o fato de existirem barreiras
técnicas à sua comercialização deverá ser levado em conta na avaliação.

c. O Estado: agente regulador da avaliação da conformidade
O processo de certificação deve ser monitorado, ou seja, controlado, para garantir que os
agentes certificados estejam realmente seguindo as normas impostas pelo agente regulador. Esse
monitoramento pode ser feito de três formas: pelo órgão regulador, por terceiros ou através de um
autocontrole.
É importante destacar aqui que o elo de ligação entre o agente regulador (Estado) e o agente
certificado, é representado exatamente pelos organismos credenciados de certificação, já explicados
anteriormente.
Segundo Machado (2000), "a certificação é um sinal de qualidade fornecido por uma
instituição formal. Essas organizações assumem a responsabilidade de garantir a veracidade do que
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certificam, fundamentando-se nas suas habilidades e conhecimentos técnicos, com apoio de
instrumentos de testes e de controle." Assim, é necessária a reputação de uma entidade independente
que diga que o processo de certificação e monitoramento são confiáveis. Por isso, no mercado de
certificação é muito importante a existência da terceira parte dentro do negócio. Dessa forma, o Estado
deve exercer o papel de agente regulador e deve também auxiliar o setor privado a implantar a
certificação e a monitorar os resultados ao consumidor. Segundo Nassar (1999), a evolução dos
sistemas de certificação no Brasil deverá ser acompanhada pela adaptação do Estado e de seus quadros
de funcionários para exercer o novo papel que os certificados necessitam. Assim, o Estado deve ficar
atento ao que e como está sendo certificado, pois “nem sempre os níveis de qualidade desejados ou
aplicados pelas empresas correspondem ao adequado e demandado pela população.” (Spers, 2000).
Portanto, como agente regulador, o Estado necessita desenvolver mecanismos baseados em reputação,
pois se o Estado não tiver reputação, surgirão mecanismos substitutos, além de sinalizar negativamente
o mercado externo, criando barreiras para a entrada nesses mercados.
Aqui cabe destacar que o papel do agente regulador é sempre bastante difícil, pois deve tentar
compatibilizar os interesses das diferentes partes. O papel de regulação é um papel árduo, onde se tenta
equilibrar os interesses do mercado que cresce e o interesse da segurança social, emitindo, além disso,
uma posição. A função principal de um agente regulador é ser, portanto, um mero parceiro das partes e
não necessariamente um julgador. Frustrada uma etapa de conciliação entre essas partes, passa-se a
uma etapa de intermediação, quando a agência ou agente regulador começa a assumir uma função mais
pró-ativa, propondo às partes uma solução do conflito. Se não aceita, a agência reguladora deve
arbitrar com o cunho de obrigatoriedade.

d. Pontos já conquistados pelo PBAC
O alinhamento às tendências internacionais, a atuação efetiva em fóruns internacionais e os
reconhecimentos multilaterais e internacionais do SBAC são pontos fortes e reconhecidos da atividade
de avaliação da conformidade no País.
Já foram obtidos reconhecimentos em diversos fóruns internacionais, entre os quais:
IAQG (formado pelos maiores e mais importantes fabricantes e
fornecedores do segmento aeronáutico e espacial) – reconhecimento da
certificação de sistemas de gestão dos fabricantes da área aeronáutica
espacial, através da American Aerospace Quality Group – AAQG, sua
subdivisão para as Américas

IAF (fórum de reconhecimento multilateral de organismos
credenciadores no campo de Sistemas de Gestão) - reconhecimento da
certificação de sistemas de gestão (ISO 9000) pelo fórum internacional
de acreditadores
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ILAC (cooperação internacional que reúne organismos de credenciamento de
laboratórios de calibração e ensaios) e EA (reúne organismos credenciadores de
laboratórios de calibração e ensaio, organismos de certificação de sistemas,
produtos e pessoal, e organismos de inspeção da Comunidade Européia) reconhecimento da acreditação de laboratórios de calibração e ensaios

e. Pontos a serem conquistados pelo PBAC
A implementação do PBAC requer o estabelecimento de Planos de Ação e a tomada das
providências necessárias para transformar em resultados todas as necessidades ainda existentes no
âmbito da avaliação da conformidade.
Dessa maneira, antes de iniciar esta implementação, faz-se fundamental a identificação das
necessidades existentes e a formulação detalhada das ações ainda não iniciadas, identificando prazos,
fontes de recursos e entidades responsáveis pela execução das mesmas.
Embora o Brasil disponha, no âmbito do SBAC, de sistemas de acreditação e programas de
avaliação da conformidade alinhados com as práticas internacionais, existem ainda várias
oportunidades de melhoria. Entre elas, destaca-se a forma não-contínua e não devidamente orientada
da participação brasileira em fóruns internacionais, as deficiências na divulgação das conclusões e
recomendações ali adotadas e a fragilidade dos acordos voluntários.
Para a estruturação e desenvolvimento de um sistema de avaliação da conformidade capaz de
atender às demandas da sociedade brasileira, é necessário que o PBAC conclua duas etapas principais:
•

definição de estratégias para ampliar a oferta e melhorar a qualidade do efetivo de
recursos humanos e tecnológicos envolvidos na atividade de avaliação da
conformidade; e

•

identificação, com a maior antecedência possível, das necessidades de acreditação de
organismos de avaliação da conformidade, bem como da elaboração de normas e
regulamentos técnicos e da disponibilidade de padrões metrológicos.

Com respeito às deficiências de infra-estrutura, é importante ressaltar que o sucesso de
qualquer programa de desenvolvimento proposto depende do equacionamento satisfatório dos aspectos
estratégicos a elas relacionados.
Além disso, deverá ser desenvolvido um estudo que identifique, para cada programa de
avaliação da conformidade, o montante e a composição dos custos, o volume de investimentos
necessários e as respectivas fontes potenciais geradoras de receitas, envolvidos na sua implementação.
Os resultados desse estudo permitirão que sejam tomadas as providências no sentido de viabilizar o
equilíbrio financeiro da atividade.
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Considerando as necessidades de recursos humanos e financeiros, uma das providências
importantes será o estabelecimento de prioridades a serem respeitadas nos respectivos cronogramas de
execução. Imediatamente após a conclusão dos estudos de viabilidade técnica, a serem conduzidos
pelo INMETRO, no conjunto de demandas do Plano de Ação Quadrienal 2004 – 2007, estudos estes
que definirão os programas de avaliação da conformidade que serão efetivamente desenvolvidos, deve
ser feito um levantamento das necessidades no período, em termos de:
•

padrões metrológicos;

•

regulamentos;

•

normas técnicas;

•

laboratórios de ensaios credenciados;

•

laboratórios de calibração credenciados; e

•

organismos de avaliação da conformidade credenciados.

Outro fator importante para o crescimento massiço da atividade do PBAC e para o sucesso de
seus resultados é a divulgação da própria essência deste programa, bem como da verdadeira
importância e objetivos da avaliação da conformidade. Assim, o Programa Brasileiro de Avaliação da
Conformidade só se consolidará se a sua importância for bem entendida e conhecida por todos.
Entretanto, a sociedade brasileira, em geral, ainda não conhece e não compreende o que é a avaliação
da conformidade e quais são os seus benefícios. Assim, deve ser prevista a elaboração de um plano de
formação e informação adequado às especificidades de cada segmento da sociedade. Esse plano deve
conter em sua estruturação uma idéia clara da importância da avaliação da conformidade, das suas
áreas de abrangência e do papel a ser nela desempenhado por cada agente envolvido nessa atividade.
Uma vez de posse das informações divulgadas, caberá ao consumidor exercer de forma consciente o
seu poder de compra, uso e descarte de produtos, colaborando assim para o fortalecimento da atividade
de avaliação da conformidade em nosso País.
Outra questão atual é a tendência, já em vigor na União Européia e em implantação por
Agentes Reguladores no Brasil, de concentrar os regulamentos nos chamados requisitos essenciais, que
são aqueles ligados à saúde, à segurança do consumidor e ao meio ambiente. Os demais requisitos,
relativos ao desempenho e a outras questões similares seriam tratadas no campo voluntário,
diminuindo os custos da avaliação da conformidade.
Dentro de uma mesma empresa, pode ocorrer a implantação simultânea de diferentes sistemas
de gestão, como o de qualidade, o ambiental, o de saúde ocupacional, o de segurança no trabalho, o de
responsabilidade social ou o de segurança de informações, cuja certificação está sujeita a conjuntos
diferentes de normas. Isso sem falar dos esquemas setoriais – automotivo, aeroespacial, de serviços de
saúde, alimentação, bebidas etc. A idéia da Certificação Integrada de um único Sistema de Gestão,
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contemplando as diferentes dimensões (qualidade, saúde etc.) surge não só como um facilitador do
processo, como também acena com a possibilidade de redução de custos.
Demanda-se, também, que as empresas revejam suas estratégias, incorporando uma postura
ética e responsável junto a seus funcionários, fornecedores, consumidores, comunidade e meio
ambiente, adotando modelos de gestão com Responsabilidade Social. Nesse sentido, no contexto
mercadológico, a Responsabilidade Social ganha sentido de vantagem competitiva, valor agregado,
diferencial estratégico. A tendência é que, com o tempo, torne-se requisito, podendo mesmo vir a se
tornar uma barreira comercial.
Esse mapeamento de necessidades no médio prazo será de fundamental importância para que
se planejem ações e se aloquem recursos. As ações representarão uma importante contribuição para a
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior do Brasil.

13. CONCLUSÕES
Através deste guia simplificado sobre os principais temas relacionados à Avaliação da
Conformidade, muitos cidadãos, mesmos os mais leigos, são capazes de entender os principais temas
relativos à esta atividade, além de perceber e confirmar sua importância no mundo globalizado atual.
Dessa maneira, este texto, além de prover conhecimentos sobre conceitos e vantagens
fundamentais da conformidade (de produtos, serviços, processos e profissional), consegue divulgá-los
de maneira clara e concisa, contribuindo, como já foi explicado anteriormente, para o crescimento de
nossos programas de avaliação da conformidade.
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CONCLUSÃO
Um dos grandes desafios dos estrategistas é buscar soluções que diminuam a distância entre o
que ocorre no ambiente externo e a velocidade das respostas no ambiente interno da organização.
Alguns são iludidos ao pensarem que as mudanças são prerrogativas do ambiente externo e não
acreditam que um dos principais fatores para o sucesso organizacional é tornar, sempre que possível, o
processo decisório mais ágil e, principalmente, realístico e efetivo no fazer acontecer.
A concorrência crescente em todos os campos de atuação organizacional obrigam uma
melhoria contínua das pessoas e dos processos, e a crença de que o ambiente externo sempre será um
universo crescente de oportunidades e ameaças.
A telemática vem criando alguns paradigmas que desafiam, constantemente, a capacidade de
absorção do cérebro humano. A quantidade de informação disponível e a velocidade com que mudam
mostram que o melhor caminho para os resultados positivos organizacionais estão na simplicidade das
soluções baseadas em dados e fatos fidedignos. As informações estão se tornando infinitas, mas o
engajamento humano continua. Intuição é preciso e não há chips capaz de fornecê-la.
As organizações que estão voltadas para agregar valor à humanidade e preocupadas com os
valores éticos, princípios e crenças são consideradas como aquelas que utilizam atributos estratégicos
com o mais alto nível de nobreza e conquistam, paulatinamente, o interior das pessoas, formando uma
parceria adulta e invisível, que podem ser observadas pelo crescente comprometimento de ambos,
organização e cliente, baseados na confiança mútua e no desejo de evoluir juntos.
Nesse contexto, o gerente envolvido nos planejamentos estratégicos de sua organização deve
manter um constante entusiasmo, que é a qualidade básica para os desafios das próximas décadas.
Transmitir o entusiamo aos seus colaboradores deve ser uma preocupação permanente e considerada
como a energia que fará movimentar pessoas e processos. É sempre interessante lembrar que a palavra
entusiamo vem do grego e significa Deus dentro de si.
O melhor remédio é colocar amor em tudo que faz. Mostar o brilho do prazer nos olhos ao
vencer cada desafio. Não obstante estar constantemente focado no curto prazo, o gerente deve
destinar parte do seu tempo ao planejamento para o longo prazo.
Ser empreendedor e tentar o diferente têm dado excelentes resultados para gerentes que se
defrontam com os riscos crescentes da organização. O ato de valorizar as pessoas jamias irá aumentar
os riscos ou diminuir o lucro de qualquer organização.
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O mercado demanda do gerente uma maior abertura e maior diálogo com seus colaboradores
nos planejamentos organizacionais, mas requer um comportamento rigoroso e uma marcante e decisiva
liderança quando de sua execução. O espaço para o erro, intrínseco da condição humana, é muito
reduzido e os lucros são, tão somente, o resultado das coisas bem feitas, idealizadas e realizadas por
seres humanos.
Este é o Volume 6 de uma série de livros utilizados exclusivamente pelos diversos cursos da
Câmara Interamericana de Transportes (CIT), realizados nos países interamericanos e com os quais a
CIT mantém parcerias. Buscam trazer reflexões sobre temas ligados ao cognitivo e o emocional nas
áreas do conhecimento relacionados com a Estratégia, Administração, Negociação, Logística e
Transporte.
Finalizando, um lembrete: a nossa principal missão nessa rápida passagem pela Terra é a de
sermos semeadores. Busque transformar as dificuldades em estímulos, encontrar a essência da vida e
caminhar para uma existência de realizações cultuando paz e amor, pois “o semear é livre, mas a
colheita é obrigatória”.
Comentários e sugestões são bem-vindos pelo e-mail: felippes@hotmail.com.
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