
CAPíTULO 5

Conduzindo uma Análise de
Valor do recesso

Uma vez identificadas as atividades dentro de sua empre-
sa, você inicia a terceira etapa de análise do processo do negó-
cio. A finalidade da análise de valor de processo é identificar
oportunidades para melhorar o desempenho de uma empresa
de forma durável. A gerência pode iniciar um melhoramento
devido a sintomas específicos, ou pode simplesmente reconhecer
uma espécie de letargia dentro da organização. Por exemplo,
os custos indiretos administrativos podem estar crescendo; as
margens de lucro ou a participação de mercado podem estar
caindo; o tempo de resposta aos clientes pode ser pouco com-
petitivo; a qualidade da produção pode ser insatisfatória; uma
instalação pode estar enfrentando problemas de capacidade.
Muitos problemas podem levar os executivos a empreender uma
ação. Por outro lado, o início de uma análise de valor do pro-
cesso pode ter um estímulo mais direto: por exemplo, uma or-
dem da alta direção para um corte orçamentário.

Em todos esses casos, à ariálise de valor do processo é
uma técnica adequada a ser usada na identificação de oportu-
nidades de melhoramento, se o iniciador suspeitar que:
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• Parte do trabalho. feito pode ser desnecessária ou re-
dundante. . , .

• O tempo e/ou custo necessários à conclusão do traba-
lho parecem desproporcionalmente altos em relação ao
seu valor para a organização. .

• Ump~ocesso parece ser mais complexo do que o ne-
cessano.

• ~s recursos da organização parecem estar presos a ati-
vidades não-lucrativas. .

~ma carac,terísti.ca peculiar da análise de valor do pro- ,
ces:o ~.que ela e mov)~a pelas contribuições dos clientes. (Is-
to e vah~o quer eles sejam externos ou internos.) As principais
Oportumdades para melhorias vêm das atividades que agre-
gam tempo ou custo a um processo, sem asregar valor aos
olhos do cliente. A análise de valor do processo ajuda a:

t. Identificar essas atividades; e
2. Livrar sua organização delas, analisando e eliminan-

do suas "causas básicas".

Este foco sobre as causas básicas também é uma caracte-
rística importante do BPA, porque essa parte da análise se con-
centra nos insumos do processo e não em seus resultados.

Na análise de valor do processo, uma equipe coleta or-:'. ,
garuza e apresenta mformações para guiar o desenvolvimento
de um plano de melhoramentos. Os dados fundamentais ne-
cessários à análise incluem o tempo de ciclo, o custo e a esti-
mativa de valor dos clientes. Neste capítulo iremos discutir cada
um desses elementos e mostrar como combiná-Ios em uma aná-
lise global. No próximo capítulo, descreveremos como usar
esta análise para desenvolver um plano de aperfeiçoamento
de processo. .
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SELEçAonE UM PROCESSOPARA ANÁLISE

Se o seu projeto de melhorias já enfoca o aperfeiçoam~~tode um determinado processo, esta etapa será de~necessa~la.
Você pode já ter identificado o processo que precisa analisar
em sua declaração de objetivos do projeto ..Por exemplovvo-
cê pode estar se esforçando para acelerar ~ ~rocessamento ~e
pedidos de indenização de perdas por .cohsao de automóveis
em uma companhia de seguros, reduzir o custo de p:oc~ss~-
mento dos pedidos de clientes em uma empresa de distribui-
ção, reduzir o tempo eo custo necessários ao pag~~ento de
uma fatura, ou alcançar alguma outra meta esp~cI.fI~ade .r~-
dução de custos. Em cada um desses casos, voce Já identifi-
cou o processo a ser analisado. ., .

Por outro lado, se o seu objetivo for mais gene~lco -
por exemplo, a redução global dos cus.tos - será pr:clso e:e-
tuar uma seleção para determinar quais processos te~ rn~lOr
potencial de aperfeiçoamento. Aqui estão algumas diretrizes
para ajudá-lo a fazer essa seleção.

Diretriz n~1

Quanto mais pessoas e áreas funcionais participarem de
um processo, maior a probabilidade de ele conter alta pr~por-
ção de trabalhos que não agregam valor. Isto porque tais tra-
balhos tendem a se acumular à medida que o tr~balho cr~z.a
fronteiras organizacionais e aumenta a tendê.nela par~ atl~l-
dades repetitivas quando são cruzadas fronteiras funcionais,

Diretriz n~2

Analogamente, quanto mais níveis de aprovação são exi-
gidos em um processo, maior a probabilidade de ele conter
trabalhos que não agregam valor. Um exemplo comum de
aprovações redundantes se dá quando uma requisição de com-
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pra de equipamento de ativo fixo precisa ser aprovada, ape-
sar de o orçamento de investimento já ter sido aprovado e in-
cluir o item requisitado.

Número de Recebedores

PRIORIDADE PROCESSO TIPO ORG.l ORG.2 ORG.3 ORG.4 ORG. E

4 A A 2 3 4

1 B AC 5 4 2 1

5 C D 1 1 2 1

3 D AG 3 3 3

2 E A 3 5 2 2

Tipo A: Administrativo
Tipo AC: Assistência ao Cliente
Tipo D: Distribuição

Quadro 5-1. Seleção de Processos.

Diretriz n? 3

'Em muitas empresas, os processos administrativos e de
apoio têm maior porcentagem de atividades que não agregam
valor do que os processos diretamente ligados à fabricação de
um produto ou à prestação de um serviço a um cliente. Isto
se deve, em grande parte, ao fato de muitos aperfeiçoamen-
tos operacionais.já terem sido feitos através de programasjust-
in-time, de gerência de qualidade e também ao foco natural
que as organizações têm sobre as áreas de geração de produ-
tos/serviços
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Diretriz n? 4

Procure os processos que requerem maior tempo de ~iclo
, para produzir resultados. Quanto mais prolonga_do o ciclo,

maior a probabilidade de ele conter etapas que nao agregam
valor.'

PRIORIDADE PROCESSO ORG.l ORG.2 ORG.3 ORG.4 ORG.5

A [] ~ IL]4 ..•. > .• ' ~. , .
-,'

1 B []J]] rnn rrn rn
[] []C hI [J5 .. '"

..

3 D [TI] [TI] ITITI
2 E D ~ B [Jl- .

••lIIill
(":':":7.l
l,:.!..:.:.:J

Processo Administrativo
Pr-Ocessode Assistência ao Cliente

Distribuição

Quadro 5-2. Seleção Gráfica de Processos.

Diretriz n~ 5

Investigue os processos que são considerados complexos.
Seutn processo tem alto grau de complexidade, é provável que
contenha muitas etapas que não agregam valor.

Você poderá achar útil resumir as informações usadas na
seleção de processos paraanálise em forma de uma tabela ou
de um gráfico. (Ver quadros 5-1 e 5-2.) O formato tabular des-

, ses quadros apresenta cada um dos tipos de processo e, a se-
guir, o número de pessoas dentro de cada ~nidade funcional
que recebe o trabalho. Se este entrar repetidamente em uma
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unidade,organizacional, o recebedor é coutado repetidamen-
te t~mb~m. Se o trabalho passa de mão em mão dentro da or-
garuzaçao (por exemplo, para revisão ou assinatura), então
cada passagem deve se refletir no número registrado.

Outras Considerações

. Nos quadros, o objetivo do projeto é a "redução glo-
bal de c~stos':- A ~l~ssificação dos processos para seleção
o.bedcce a s~gumte lógica: a empresa provavelmente consegui-
na economias semelhantes no processo B e no processo E. O
process.o B foi selecionado porque era um processo de servi:'
ços a clientes. A gerência acreditou queo aperfeiçoamento do
processo B melhoraria a prestação de serviços aos clientes além
de reduzir custos. Os processos A e D pareciam ter potenciais
semelhantes de redução de custos. O processo D recebeu clas-
sificação superior à do processo A porque a organização 4 es-
tava começando um "período de pico" sazonal de trabalho.
~ma regra para a seleção de um processo para aperfeiçoamento
~ a d~ que a equipe de aperfeiçoamento de processos deveria
incluir representantes de todos os departamentos participan-
tes do processo; por essa razão, a gerência decidiu retardar
a análise do processo A até poder montar uma equipe com-
plet~. O processo C aparece em último lugar por ter sido. re-
projetado recentemente. Portanto, a gerência acreditou que
a maior parte da ineficiência já havia sido retirada do pro-
cesso. '

DETERMINAR TEMPO DE CICLO

Uma vez selecionado um processo para análise e identifi-
. cadas suas atividades, o próxirrio passo é colher dados sobre
o te~~o ~e ciclo. O tempo de ciclo do processo é o tempo ne-
cessano a conclusão de todo o processo. Você deve colher in-
formações a respeito da duração média do tempo de ciclo da
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'~uaduraçãO mdxima: Aqui estão alguns exemplos de tempos

de ciclos:

• O tempo necessário ao pagamento de uma fatura.
• O tempo necessário à execução do fechamento contá-

bil ao final de um trimestre. .
• O tempo necessário para se co~unica! a ~~ depósIto

o pedido de um cliente com especlficaçoes umcas de em-
balagem.

A análise do tempo de ciclo é normalmen~e .executad~~tra-
vés do acompanhamento do trabalho das atIVIdades eXIgIdas
no processo. Pense em colocar uma marc~ visível em um pro-
duto, papéis em uma pasta especial ou etiquetar uma transa-
ção por computador para facilitar seu acomp.anhame~to ~o
longo da rota deprocessamento ..~or es~es m:lOs, voce .re.g~-
tra o tempo de ciclo para cada atiVIdade incluída na defmlçao
de atividade. Quando o processo está esperando pela manu-
tenção ou ajuste do equipamento, ou por qualquer outro tempo
morto, o ciclo é representado como estando em estado de

fila. Os dois exemplos abaixo mostram os resultados da do-
cumentação de tempos de ciclos. O primeiro exemplo mostra
um processo administrativo; a segunda, um processo de fa-

bricação.

Exemplo 1: O Quadro 5-3 documenta o pr?~esso de con-
firmação do pedido de um cliente, que SOlICitou_caracte-
rísticas opcionais especiais. A documenta?a? dest.e
processo utilizou as diretrizes ab~ixo para ~ehmr as ati-
vidades e estimar os tempos. As mformaçoes foram co-
lhidas por meio de uma combinação de reuniões de
grupoS, do acompanhamento de um pedi~o-amostra atra-
vés do processo e da validação em relaçao a uma amos-
tra de pedidos reais. .

Diretriz n" 1 - Urna atividade separada era iden-
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Processando
Atividade: Confirmar o pedido de um Cliente

0,50 AC: Iniciar trabalho com papéis
Não-Processando

0,25 CR: Confirmar crédito disponível

0,10 AC: Solicitar data de embarque

0,50 EN: Confirmar viabilidade.
técnica

1,50 pp C: onfirmar componentes

0,25 pp p: rogramar montagem

0,10 PP: Data firme de embarque

O,10AC: Confirmar data de
embarque ao cliente

Total 3,3

Fila 3,0
Movimento 4,0

Fi/a 1,0
Movimento 3,0

Fila 3,0
Movimento 4,0

Fila 16,0
Movimento 8,0

Fila 8,0
Movimento 2,0

Fi/a 24,0
Inspeção 1,0

Movimento 2,0

Movimento 4;0

. Movimento 4,0
Embarque 8,0

Total 95,0'

3,3

98,3

ERNST & VOUNG

.Eficiência do Ciclo = = 3,4%

Quadro' 5-3. Tempos de Ciclo.
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tificada todas as vezes em que o pedido do cliente muda-
va as organizações funcionais.

Diretriz n.o 2 - Cada atividade era segmentada en-
tre o tempo realmente gasto trabalhando no pedido e as
categorias de tempo em que o pedido não estava sendo
processado.

Diretriz n.O 3 - Os tempos de processarnento foram
baseados em estimativas dadas voluntariamente por pes-
soas que realizavam o trabalho.

Diretriz n.o 4 - Os tempos de movimentação e de
fila também foram baseados em informações do setor de
expedição a respeito de horários de coleta e entrega da
correspondência interna.

Diretriz n.o 5 - Os tempos para todas as atividades
foram combinados; o tempo total foi então comparado
ao tempo total médio de uma amostra de pedidos seme-
lhantes. Os tempos para as atividades individuais sofre-
ram ajustes, para que o total estivesse de acordo com os
tempos da amostra.

Neste exemplo, o pedido do cliente veio inicialmente pa-
ra o funcionário do Departamento de Serviços a Clientes que
era responsável pelo recebimento de pedidos. Este registrou
o pedido e o enviou ao Departamento de Crédito para verifi-
cação. Quando recebeu de volta o pedido aprovado, o fun-
cionário o passou ao setor de Engenharia, para assegurar-se
de que seria tecnicamente possível produzir o item com aque-
la determinada combinação de opções solicitadas pelo clien-
te. De lá o pedido seguiu para o Planejamento de Produção,
onde alguém verificou a disponibilidade de componentes. Uma
vez confirmados todos os componentes, o pedido foi passado
para a pessoa que cuidava da programação de pedidos espe-
ciais. Essa programação era atualizada uma vez por semana.
Uma vez feita a programação, o supcrvisor tinha que assiná-
Ia antes que as datas das entregas fossem passadas aos clien-
tes. Depois disso, o pedido voltou ao funcionário de Serviços
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a Clientes, que preparou e enviou uma confirmação de pedi-
do ao Cliente.

Note que as estimativas foram somadas separadamente, r
para se saber os tempos de processamento e os tempos de não- ~
processamento. Também foi calculada a eficiência do ciclo, i
através da seguinte fórmula:

. Tempo Total de Processamento .f
(Tempo Total dcProcessamento + Tempo Total de Não-Processamento)

No exemplo da entrada do pedido, a eficiência do ciclo
é de 3,4 por cento ..

À primeira vista ela pode parecer absurda, mas para pro-
cessos administrativos isso não é incomum. Quando as em-
presas começam a documentar desta forma os tempos dos
ciclos, as eficiências típicas são inferiores a 5 por cento para
processos de serviços, de apoio e administrativos, inferiores
a 10 por cento para fabricação descontínua e superior a 30
por cento para fabricação contínua.

Assim, a eficiência do ciclo dá uma indicação do aperfei- '.
çoarnento possível em um processo e da abordagem a ser ado-
tadapara alcançá-Io. Em Outros capítulos da segunda parte,
discutiremos a importância da eficiência do ciclo e como
melhorá-Ia. Por ora, nos limitamos a documentá-Ia.

Exemplo n.o 2: O Quadro 5-4 mostra parte do mapa de
Um processo de fabricação. O processo em questão é a
fabricação de um componente usado em uma ferramen-
ta manual de emprego doméstico (p. ex., martelos, ali-
cates e assim por diante). O formato do mapa é o mesmo
usado para o processo administrativo. Além dos tempos
de espera em fila, de movimento e de inspeção, esses ma-
pas também costumam mostrar os tempos de ajuste e de
repetição de trabalhos.

1] 4

Com Valor Agregado

R.,

2,2
Cortar no

Comprimento

~

Forjar

~

Limpar

!

Polimento

!
Acabamento

Final

Fila
Ajuste

11,29

6,0

2,96

4,62

Total 25,97

. .• . d Ciclo 25,97 8 901.0Eflciêncla o I _~ = , 7(

289,72

Sem Valor Agregado

Fila 120
Ajuste 0,25
Mover &
Carregar 0,25

Fila 48
Ajuste 1,5
Esperar

Aquecimento
de Peças 76

Inspecionar 1,6

Fila 28
Mover & Carregar 0,3
Inspeção

do ca 0,5
Refazer trabalho 4

Fila 2
Ajuste 0,25

48
1,5

Total 263,75

Quadro 5-4. Identificação de Atividade e Tempos de Ciclos.
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1
Inicie o Modelo de Atividade I

~O último passo na documentação do tempo de ciclo é or- l
ganizar as informações para apresentação gráfica- uma ta- ~I'

refa que é, na verdade, o primeiro passo no desenvolvimento
de um modelo cumulativo do processo. O modelo concluído
da atividade será realçado à medida que mais atributos forem
documentados na análise de valor dó processo. O modelo con-
cluído passará a ser um insumo importante para o esforço de
simplificar e aperfeiçoar o processo.

Na modelagem dos tempos de ciclo é desenhada uma barra
horizontal para medir o tempo de ciclo total do processo. En-
tão cada atividade (dividida em seus segmentos individuais)
é assinalada proporCionalmente na barra, para indicar o tem-
po de ciclo para cada atividade/segmento. O Quadro 5-5 mos- .
tra a linha do tempo para o exemplo da confirmação da data
deeinbarque para o pedido de um cliente.

ESTIME O CUSTO PARA CADA
ATIVIDADE/SEGMENTO

Depois de identificar as atividades e estimar os tempos
de ciclo, seu próximo passo para completar uma análise de
valor de um processo é estimar os recursos necessários para
cada atívidade/segmento no processo em estudo. Umadecí,
são fundamental nesta etapa é especificar a unidade a ser usa-
da para medir os recursos.

Se·o processo analisado for intensivo em mão-de-obra,
então a contagem de empregados (medida em equivalentes de
período integral) éum indicador simples dos recursos. Na ver-
dade, a contagem de empregados tem se mostrado uma uni-
dade de medida apropriada para um número surpreendente
de estudos de PVA. À primeira vista, isso pode parecer con-
trário à crescente automação que encontramos na indústria ..
Mas, em muitas empresas, os processos que mais necessitam
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Quadro 5-5. Linha de Tempo das Atividades.

de aperfeiçoamento são os processos de "colarinho bran~o"
e permanecem intensivos em mão-de-obra. Algumas eqUlp~s
de PVA preferem mostrar o custo do tempo de ~s~:ra em fi-
las porque querem que a análise reflita sua 0pml~o de que
"o' tempo perdido eventualmente é perda de dinheiro para a

presa" mesmo que não seja prático para elas calcular um
~:topreciso. Essas equipes podem decidir calcular um custo
assumido de juros a fim de expressar O.cust0dos atrasos. Trata-
se de uma medida de custo econômico e deve ser calculada
na maior parte dos casos. _ . I

. d PVA podem optar pela nao me u-Algumas equipes e _
são das estimativas de custodo tempo de não-processamento
nos mapas e diagramas. Seus membros pod~mach~r qU,et~n-
lar estimar esses custos acrescenta pouco valor marginal a a á-
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,.
lise. Um deles comentou: "Estou convencido de que podemos

'demonstrar à nossa gerência o impacto financeiro dos atrasos
sem precisar quantificá-lo a esta altura do projeto."

, Se o objetivo final do projeto é calcular custos de produ-
tos/serviços com base em atividades, é provável que você de-
seje quantificar os recursos consumidos em filas e outros
atrasos. Se dois produtos ou serviços semelhantes têm custos
aparentemente equivalentes, mas um deles enfrenta muitos
atrasos em seu ciclo de produção e o outro não, você irá que-
rer que os custos relativos dos dois reflitam o custo dos atra-
sos. No Capítulo 9, que trata do custeio com base em
atividades, discutiremos como fazer esse tipo de estimativa.

Atualize o Modelo de Atividade

Uma vez estimados os recursos para as várias ativida-
des/segmentos, você pode acrescentar a dimensão de custos
ao modelo da atividade. A técnica parafazê-lo é mostrar o
custo acumulado do processo, à medida que ele passa de uma
atividade/ segmento para outra.

O Quadro 5-6 mapeia os recursos e recursos acumulados
necessários para o exemplo que vimos anteriormente (o pro-
cesso de confirmação da data de embarque do pedido de um
cliente). Nesse caso, a equipe decidiu estimar os recursos em í .

unidades de equivalentes de tempo integral (ETIs). Também
optou por atribuir. uma parcela do custo de operação do trá-
rego interno aos segmentos de "movimentação" do trabalho.
Não foi atribuído nenhum custo aos segmentos de "espera em
fila" .

O Quadro 5-7 atualizou o modelo da atividade para que
espelhasse os recursos e também o tempo do ciclo. O eixo ho-
rizontal mostra o tempo médio necessário à execução do pro-
cesso para um único pedido. O eixo vertical mostra o número

. acumulado de ETls consumidos pelo processo em cada ativi-
dade/segmento.

1] 8

i
l.
~ Recursos Recursos

I Acumulados
•t

AC: Inicia.r trabalho Fila O O

I com papéis Processar 3,0 3,0
Mover 0,2 3,2

CR: Confirmar crédito Fila ° 3,2
disponível Processar 2,0 5,2

Mover 0,2 5,4

AC: Solicitar data Fila O 5,4
de embarque Processar 1,0 6,4

Mover 0,2 6,6

EN: Confirmar Fila ° 6,6
Viabilidade Técnica Processar 1,0 7,6

Mover 0,2 7,8

PP: Confirmar Fila O 7,8
componentes Processar 3,0 10,8

Mover 0,2 11,0

PP: Programar montagem Fila O 11,0
Inspecionar 0,2 11,2
Processar 1,0 12,2
Mover 0,1 12,3

PP: Data firme para Processar 1,0 13,3
embarque Mover 0,2 13,5

AC: Confirmar data de Processar 1,0 14,5
embarque ao cliente Mover 0,2 14,7,.

Embarcar ° 14,7I -;
~
! Quadro 5-6. Mapeamento dos Recursos.

t

.t
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FAÇA A ESTIMATIVA DE VALOR AGREGADO

. O próximo passo, na análise de um processo, é a "esti-
mativa de valor agregado" para cada atividade/segmento do
processo. Este passo é essencial para a elaboração de um pla-
no de aperfeiçoamento, pois a abordagem ao aperfeiçoamen-
to de uma atividade irá depender da sua estimativa de valor
agregado.

Ao fazer essa estimativa, você precisa classificar cada ati-
vidade/segmento para deixar claro se ela "agrega valor" aos
olhos do cliente. Os segmentos de atividade que agregam va-
lor aos olhos do cliente são classificados como sendo de valor
agregado, ou VA. As atividades que não o fazem são classifi-
cadas como sendo de não adição de valor agregado, ou NVA.
Uma vez feitas as estimativas de valor agregado, os esforços

. de aperfeiçoamento se concentram em:

1. encontrar maneiras de eliminar o trabalho NVA do
processo; e

2. encontrar maneiras para aumentar a eficiência e a efi-
cácia do trabalho NVA.

Existem várias técnicas para a determinação do valor per-
cebido pelo cliente. Você pode usar pesquisas, questionários,
referenciamentos, entrevistas ou grupos de discussão para so-
licitar informações a respeito de clientes externos. Para clien-
tes internos, normalmente são utilizadas entrevistas estrutu-
radas. Qualquer que seja a técnica escolhida, é importante ouvir
essas informações diretamente dos clientes. A definição de va-
lor percebido pelo cliente guia todo o fluxo lógico para a me-
lhoria do desempenho.

Uma Informação de Fundo

Este conceito não se originou no mundo da gestão dos
custos; a estimativa de valor agregado é um conceito funda-
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mental da ge~ên~ia de qualidade. Em uma e~presa cujo pró-
g~am~ de gerencra de qualidade tenha permeado toda a orga,
nizaçao, qualquer um reconhece isso imediatamente. O
conceito foi adotado pela Gestão Total dos Custos, tornando-se
parte integrante da mesma por duas razões.

. Emprimeiro lugar, ele funciona! As equipes de projetos
~e TCM freqüen~emente identificam problemas que não con-
sideram necessanamente problemas de qualidade. Por exem-
plo, elas podem descobrir que o custo total de uma linha de
produtos é excessivamente elevado, em especial depois da alo-
cação dos custos indiretos para cada atividade. Analogamen-
te, uma companhia de seguros, uma distribuidora ou um banco
podem estar preocupados corno aumento de seus custos indi-
r~t.os. mas es;;eproblemanão pode ser classificado, superfi-
cialmems, como sendo de qualidade (em particular se houver
pouca ~u nenhuma variação nas características dos produtos
ou serviços entregues aos clientes externos). Mas a estimativa
de valor agregado tem se mostrado ser uma técnica eficaz pa-
r~ melhorar não só a qualidade de uma operação, mas tarn-
bem a duração do seu tempo de ciclo e seu custo. Mesmo que
os problemas sejam descobertos no início e classificados co-
mo sendo de custos, a estimativa de valor agregado é um mé-
todo fundamental para se achar soluções.

A segunda razão pela qual a estimativa de valor agrega-
do é parte integrante da TCM é que a aplicação do conceito i

impede que a empresa, sem saber, sacrifique a qualidade ou
o tempo em seu esforço para melhorar os custos. Ela faz isso
focalizando a eliminação dos custos/atividades que não agre-
gam valor ao resultado do processo.

. CUIDADO: PROCEDA COM SENSIBILIDADE

Antes de prosseguir com os detalhes do "como fazer".
façamos uma pausa para reconhecer que uma estimativa do
valor agregado pode ser uma questão emocional para as pc-
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soas que estão dentro de uma organização. Isso exige sensibi-
lidade e prudência na linguagem, nas atitudes subjacentes e
na ação. Por motivos óbvios, as pessoas acham desagradável
e desalentador ter seu trabalho rotulado como "não agrega
valor". Elas podem estar desempenhando seu trabalho exa-
tamente como a gerência solicitou. A idéia de vê-l~ dec.larado
"sem valor" ataca o orgulho que trabalhadores Inteligentes
e conscientes sentem a respeito do seu trabalho. Nem mesmo
um tolo iria querer um trabalho que considera sem valor para
o empregador.

Na verdade, poucas atividades - mesmo aquelas que cla-
ramente não agregam valor - podem ser eliminadas co~o n~m
passe de mágica. Essas atividades surgiram nas orgaruzaçoes
para atender a necessidades específicas; portanto, antes de
eliminá-Ias é preciso romper o elo entre elas e suas, causas b~-
sicas. Para conseguir melhoramentos reais, você Irá n~cessI-
tar de informações, da cooperação, da inovação, do entusiasmo
e do desejo de mudar de todas as pessoas de algum modo en-
volvidas com o processo. .

O ponto filosófico fundamental a adotar, crer e comum-
car é que os próprios processos são o foco do esforço de aper-
feiçoamento. A linguagem, as atitudes e as técnicas usa~as no
esforço de aperfeiçoamento devem manifestar um respeito ge-
nuíno pelas pessoas atualmente empenhadas nesses processos.

Como Distinguir VA e NVA A tradução da teo,ria para a práti-
cado conceito de valor agregado força a equipe do projeto a
desenvolver uma definição operacional para as categorias de va-
lor agregado. Aqui estão algumas das perguntas comumente usa-
das pelas equipes para testar se uma atividade agrega valor:

• Caso tivesse escolha, seu cliente estaria disposto a pa-
gar por esta atividade?

• Se você deixar de executar esta atividade (ou mesmo
eliminar todo o processo), o cliente irá se importar ou
mesmo notar?
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• Se você deixar de executar esta atividade, o resultado
do processo ainda satisfará as exigências do cliente?

Mark Beischel, gerente sênior da Ernst & Young, oferece
esta sugestão a respeito de como determinar se uma atividade
éVAouNVA:

"Pergunte, em cada etapa do processo, se sua eli-
minação provocaria, de alguma forma, a insatisfação do
cliente com o produto. Por exemplo, se manuseio de ma-
teriais, repetição de trabalhos, acerto de máquinas e fi-
las do processo forem eliminados, isso perturbará os
clientes? Dificilmente. Porém, se a etapa de embalagem
ou de pintura for eliminada, os clientes logo mudarão
de fornecedor. "I

Outra sugestão, ainda mais específica, é procurar o pre-
fixo "re" no nome de qualquer atividade - nomes como re-
petição de trabalhos, revisão, reparo, reconciliação, reverifi-
cação ou reescrita.

Quantas Cateqorias Devem Ser Usadas? Algumas equipes pre-
ferem usar três categorias ao invés de duas para registrar a
estimativa de valor agregado. Jarnes Harrington, diretor da
Ernst & Young, recomenda estas três categorias.'

•.•Atividades de real valor agregado (RVA) são aquelas
que, quando vistas pelo cliente final, são necessárias
para prover o resultado por ele esperado.

•.•Atividades de valor agregado para °negócio (AVN) são
aquelas que não agregam valor do ponto de vista do
cliente, mas são exigidas pelo negócio.

'Mar k E, Beischel, "Improving Producrion with Process Value Analysis", }01l(l1l11

~'fAccountancy, setembro ele i!)l)O, pp. 53-57,:!:f. .J/\lil~",II:irl)i!iFr(lIl,.Itusim-vs Proccss improvement: Tire Brrukthruug): Slml,','" fi r
iotu. (l1.MI}, } roductivit y anil Competitiveness, MacGral'/-! {ill, lnc., Nova )',lI' i ',.J!
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• Atividades que não agregam valor (NV A) são aquelas
que não são exigi das nem pelos clientes nem pelo

negócio.

Os exemplos de atividades que agregam valor para o ne-
gócio incluem a verificação da classificação de crédito de um
cliente em potencial, o processamento de uma folha de paga
mento e a preparação da declaração de rendimentos. Os exem-
plos de atividades que não agregam valor,~ncluem a estocagem
de materiais e a movimentação de papeis. .

Um cliente ficou entusiasmado com o poder potenClal da
análise de valor de processo para ajudar a empresa a melho-
rar seu desempenho. Mas ele acreditava ~~e criaria "un: am-
biente mais positivo se usasse um vocabulano que enlatlzasse
o tipo de cliente ao invés do valor d~s ativida,d:s: Essa emp~:-
sa chamou o atributo de tipo de cliente e dlVldm-o em mais
três categorias - P, 1 e N - onde:

P indicava atividade valorizada por clientes pagantes;
I indicava atividade valorizada somente pelos clientes

internos e pelos clientes externos não pagantes (p. ex.,
a Receita Federal); e

N indicava atividade não-valorizada por cliente ne-

nhum.

A decisão a respeito de quantas categorias usar depende
da ênfase no projeto. As equipes que optam por usar duas,ca-
tegorias salientam o ponto pelo qual "um cliente é un: cll:n-
te", quer essa pessoa esteja dentro ou for~ da orgamzacao-
As equipes que preferem usar três categonas ~uerem distin-
Quir.entre as necessidades dos dois tipos de clientes.
<=>

Atualize o Modelo de Atividade

Uma vez atribulcla uma categoria de valor adicionado para
cada atividade/segmento, você pode acrescentar a dirncm30
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do valor ao modelo de atividade. A técnica para isto é ccdiíi-
car cada atividade segmento no modelo com um padrão ou
cor diferente, para indicar sua categoria em termos de valor
agregado.

O Quadro 5-8 mostra a conclusão do modelo de ativida-
de para o exemplo da confirmação da data de embarque do
pedido de um cliente. No quadro, as atividades de real valor
agregado são mostradas em preto, as atividades com valor agre-
gado para o negócio são mostradas em cinza e as atividades
sem agregação de valor em branco.

Depois de codificar o modelo de atividade por esse meio, '
é extremamente valioso que a equipe do projeto mantenha
sempre à sua frente o retrato gráfico do processo enquan-
to desenvolve continuamente um plano para aperfeiçoar o
processo. O modelo tem um papel importante para manter a
equipe concentrada nas atividades que oferecem maiores opor-
tunidades de aperfeiçoamento. Ele também ajuda a simplifi-
car a tarefa da equipe, minimizando a energia despendida em
busca de aperfeiçoamentos cujo potencial de impacto é ape-
nas marginal.

Estes modelos também são extremamente eficazes para
apresentar os resultados da análise do processo para pessoas
externas à equipe do projeto, especialmente a alta gerência.:
Durante a primeira apresentação dos modelos de atividades
em uma empresa, um alto executivo captou imediatamente a
dinâmica e resumiu sua compreensão com este comentário:
"Oh sim! Precisamos descobrir maneiras de não fazer aquilo
que está marcado em vermelho. E não podemos deixar que
as partes amarelas fiquem desproporcionais em relação às ver-
des." Daí em diante, a empresa deixou de usar as palavras
"valor agregado" e passou a falar somente em atividades "ver-
des", "amarelas" e "vermelhas". A comunicação tornou-se
cristalina. Mais importante, os modelos gráficos fizeram com
que toda a conversação focalizasse problemas e soluções.

Na prát ica, você pode precisar experimentar na xelcçâo
da tccnologia que melhor funcione para a produção física d·.h
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Quadro 5-8. Modelo de atividades com tempo, custo e estimativa de valor.
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seus modelos de atividades. Em muitos processos - particu-
larmente os de colarinho branco - a amplitude das ativlda-
dcs que agregam vaiar é tão pequena que os pacotes gráficos
não conseguem representá-Ias. Você poderá achar melhor es-
boçar os modelos e simplesmente usar um marcador de cor
para indicar as categorias de valor agregado.
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