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Resumo 

O objetivo deste trabalho envolveu a proposição de um framework com base na análise das 

estratégias de customização em massa executadas por empresas brasileiras. Neste sentido, a 

estratégia de pesquisa adotada foi de estudo de casos múltiplos, o qual foi empreendido em 

quinze empresas, abrangendo dez diferentes divisões de atividades econômicas. A entrevista 

foi a principal técnica de coleta de dados, e foi utilizada em conjunto com outras fontes de 

evidência no processo de triangulação. A análise dos dados, por seu turno, ocorreu em dois 

estágios: análise individual e análise cruzada dos casos. Em ambas os estágios foram adotados 

um conjunto de categorias de análise. Como resultado, foi desenvolvido um framework, o 

qual permite identificar quais: os principais fatores que devem motivar as empresas a 

empreender a estratégia de customização em massa em seus negócios; as estratégias de 

customização em massa adotadas; critérios para seleção dos componentes dos produtos a 

serem customizados; habilitadores que devem ser enfatizados para a consecução dos objetivos 

de desempenho da customização em massa; as principais práticas para a execução dos 

habilitadores selecionados. Ademais, evidenciou-se que a maioria das empresas executa suas 

atividades de customização em diferentes estágios da cadeia de valor, oferecendo, pelo 

menos, dois níveis de customização para o mercado. Foi também elaborado um continuum, 

representando as diferenças entre o grau de customização de cada empresa analisada. Por fim, 

foi possível concluir que a existência de compatibilidade entre aquelas atividades é 

fundamental para o alcance de vantagens competitivas associadas à adoção de estratégias de 

customização em massa. 

Palavras-Chave: Estratégias de customização em massa. Habilitadores da customização em 

massa. Níveis de customização. 
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Abstract 

The objective of this work is the proposition of a framework based on the analysis of the 

strategies of mass customization accomplished by Brazilian companies. Therefore, the 

research strategy adopted was a multiple-case study, which was undertaken in fifteen 

companies, comprising ten different divisions of economic activities. Interviews were the 

main technique for collecting data, and it was used together with other evidence sources in the 

process of triangulation. The analysis of data, in its turn, took place in two phases: within-case 

analysis and cross-case analysis. In both phases a group of analysis categories was adopted. 

As a result, a framework was developed, and it allowed to identify which are the main factors 

that should motivate the companies to undertake the strategy of mass customization in their 

businesses; the strategies of mass customization adopted; criteria for the selection of the 

components of the products to be customized; enablers that should be emphasized for the 

attainment of the performance goals for the mass customization; the practical means for the 

execution of the selected enablers. Furthermore, it was proved that most companies carry out 

their customization activities in different stages of the value chain, offering the market two 

customization levels, at least. A continuum was also developed, representing the differences 

among the degrees of customization of each analyzed company. Finally, it was possible to 

conclude that the presence of compatibility among those activities is fundamental to the 

attainment of competitive advantages associated with the adoption of mass customization 

strategies. 

Key-Words: Strategies of mass customization. Enablers of mass customization. 

Customization levels. 
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1  Introdução 

1.1  Definição do tema e do problema de pesquisa 

Nos últimos anos da década de oitenta, assistiu-se, na percepção de Kotler (1989, 

p.14), à morte dos mercados de massa para bens padronizados e a crescente valorização da 

segmentação, a qual está evoluindo em direção a customização em massa. 

O fato é que a fabricação em série de produtos uniformes e com preço baixo, 

pressupõe um contexto econômico estável e pouco complexo, composto por mercados 

grandes e homogêneos, e tem como fundamento a rigidez do conceito de fábrica, que se 

traduz na reduzida variedade de produtos com longo ciclo de vida, detalhada engenharia de 

processo, operações repetitivas utilizando mão-de-obra facilmente treinável, estabilidade 

tecnológica e grande escala produtiva para obter custos baixos (BACIC, 1996, p.3), além da 

pormenorização do projeto do produto. 

Nesta perspectiva, a utilização da estratégia de procurar a liderança no mercado 

mediante baixos custos de produção, tornou-se bastante comum nos anos 70, devido à 

popularização do conceito da curva de aprendizagem e à adoção de economias de escala como 

barreira para a entrada de novos concorrentes (PORTER, 1991a, p.50). A doutrina que rege o 

sistema de produção em massa fundamenta-se, pois, no princípio de que a eficiência do 

processo de manufatura pode ser mantida por meio da estabilidade e do controle dos 

processos, tecnologias e produção das empresas. 

Intensas transformações, entretanto, emergiram no ambiente competitivo, marcadas 

principalmente pela instabilidade da demanda, fragmentação dos mercados, redução do ciclo 

de vida dos produtos, rápido desenvolvimento tecnológico, adoção de modelos de gestão 
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integrada e surgimento de novos métodos de fabricação. Estes fatores, atuando de formas 

distintas para diferentes indústrias, expuseram a fragilidade e os limites do sistema de 

produção em massa (LAU, 1995, p.18; HART, 1995, p. 37). 

A perda da estabilidade da demanda, fruto da migração do poder das empresas para os 

clientes e do aumento da concorrência, por exemplo, fez com que as previsões de vendas e o 

planejamento da produção se tornassem mais complexos, aumentando os custos para 

amortecer a incerteza inerente aos níveis de produção adequados para atender ao volume de 

vendas. A alta velocidade percebida na mudança das necessidades e vontades dos clientes tem 

fragmentado a demanda, transformado o mercado antes homogêneo em heterogêneo, criando 

um grande número de nichos a serem atendidos (PINE, 1994, p.48). 

Esta nova realidade exige a fabricação de um maior número de produtos diferentes, 

sendo introduzidos no mercado em tempos cada vez mais curtos, na tentativa de satisfazer os 

desejos cada vez mais volúveis dos consumidores. Aumentar a variedade de produtos 

fabricados, por seu turno, freqüentemente acarreta alta variedade de partes, processo e roteiros 

de produção. Tal variedade, somada à redução do ciclo de vida dos produtos, tornou mais 

difícil o percurso da operação na curva de aprendizado e atenuou os benefícios gerados sobre 

os custos unitários de produção. 

Conseqüência semelhante foi observada sobre os benefícios da economia de escala 

para liderança no custo total, pois, com a alta variedade de produtos, inevitavelmente os lotes 

de produção diminuíram de volume, ao passo que os custos indiretos aumentaram, 

decorrentes da necessidade de um melhor gerenciamento da complexidade da operação. A 

este respeito, Stalk (1998, p.43) observa que, “na maioria dos casos, à medida que a variedade 

aumenta, os custos se elevam de 20 a 35 por cento por unidade cada vez que o volume dobra”. 

Outra implicação da elevação da variedade é que, ao contrário dos sistemas baseados em 

grandes máquinas e equipamentos intensivos em capital, o novo sistema de produção requer 
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tecnologias de pequena escala, de modo a permitirem uma maior agilidade para lidar com 

volumes menores (SLACK, 1993, p.117). 

O acelerado desenvolvimento de novas tecnologias, por seu turno, em conjunto com a 

utilização de modelos de gestão integrada e de novos métodos de fabricação, tem propiciado 

que as empresas contornem certos trade offs, como aqueles relacionados à qualidade ou baixo 

custo, variedade ou volume de produção, eficiência ou customização, atingindo níveis de 

desempenho superiores e acirrando ainda mais a concorrência nos mercados (SHEWCHUK; 

MOODIE, 2000, p.1819; DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001, p.47-48; ADDIS; 

HOLBROOK, p.51, 2001). 

Neste contexto, a natureza da competição em muitas indústrias tem se modificado, 

acarretando sérias implicações para a estratégia empresarial. No novo cenário, os produtores 

têm entendido que os compradores não podem mais ser agrupados em um imenso mercado 

homogêneo, mas são indivíduos cada vez mais exigentes e conscientes da sua importância na 

cadeia produtiva, ansiando por produtos e serviços diferenciados, que supram as suas 

necessidades de acordo com suas preferências individuais (PEPPERS; ROGERS, 1997, p.8-

9). 

Os produtores compreenderam, pois, que não basta apenas fabricar produtos 

padronizados, em grandes volumes, com qualidade e custos baixos, e sim migrar de uma 

economia de escala para uma economia de escopo, de forma a permitir a disponibilização de 

múltiplos produtos a custos mais baixos do que poderiam ser conseguidos individualmente 

(GOLDHAR; JELINEK, 1983, p.143). Além disso, eles perceberam que, reduzindo os ciclos 

de vida dos produtos e fragmentando a demanda, poderiam obter grandes vantagens 

competitivas, caso tivessem a habilidade de agregar flexibilidade e velocidade ao sistema 

produtivo, tornando-o capaz de responder às incertezas ambientais e às variabilidades internas 

rapidamente e no menor custo (PINE, 1994, p.7). 
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Por conseguinte, o padrão mercadológico até então vigente no âmbito da produção em 

massa, caracterizado por uma grande ênfase no produto e em tentativas de encontrar clientes 

para o que era produzido, parece entrar em declínio em ambientes caracterizados por grandes 

turbulências (PINE, 1994, p.81). O fato é que o foco no produto e na produção e a dificuldade 

de compreensão por parte do empresariado de que um setor deve se voltar mais para o 

atendimento ao cliente do que para a produção de bens, contribuem para a decrescente 

competitividade das empresas que ainda não assimilaram uma abordagem eficientemente 

orientada para o cliente (LEVITT, 1960, p.50, 55). 

Partir de uma idéia de fazer pesquisas de mercado tradicionais, desenvolver um 

produto, testar no mercado e, finalmente, lançar o produto no mercado, constitui um processo 

lento, além de ser arriscado. Afinal, dadas às rápidas mudanças no mercado, há cada vez 

menos motivos para se acreditar que essa abordagem tradicional do marketing possa 

corresponder aos desejos e demandas dos consumidores ou acompanhar os rigores da 

competição (McKENNA, 1993, p.3). 

Nesta perspectiva, a concorrência orientada para o cliente, que Peppers e Rogers 

(1994, p.1) definiram como “marketing um a um”, passou a ser um pré-requisito para o 

sucesso competitivo. Ou seja, a informação sobre desejos e expectativas dos clientes constitui 

o insumo básico para o start-up do processo. Cada vez mais, serviço de alta qualidade quer 

dizer serviço em que o prestador e o cliente interagem com base no conhecimento pessoal 

mútuo a respeito de antecedentes, experiências e necessidades. Isto só é possível por meio de 

um relacionamento de aprendizado contínuo, que vai se tornando mais e mais inteligente a 

cada interação, definindo com detalhamento cada vez maior os gostos individuais daquele 

cliente específico. 

Como argumentam Mcgee e Prusak (1994, p.58), esta personalização do serviço 

evolui para a criação de um maior número de nichos de mercado. No limite, este tratamento 
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pode vir a se tornar tão personalizado a ponto de cada cliente ser considerado um nicho 

específico. 

Diante disto, o sistema de manufatura que privilegie o atendimento da demanda sob 

medida é uma tendência inevitável dentro do mundo industrializado, não apenas por seu 

potencial de redução de custos operacionais, mas também pelos benefícios advindos da 

eficiente utilização das informações coletadas, capazes de criar valor significativo para as 

organizações, possibilitando a criação de novos produtos e serviços e aperfeiçoando a 

qualidade do processo decisório. 

O paradoxo desafiador para as empresas, contudo, é que os clientes desejam, 

essencialmente, bens e serviços que atendam às suas necessidades individuais a preços 

semelhantes aos produzidos em massa. Logo, torna-se cada vez mais necessário fabricar 

produtos personalizados sem abrir mão dos benefícios de custo proporcionados pelas técnicas 

de produção em série. Assim, a estratégia de customização em massa vem assumindo uma 

posição de destaque no posicionamento das empresas de determinados setores produtivos. 

Neste contexto, estratégia refere-se “aos planos da alta administração para alcançar 

resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização” (WRIGHT; 

KROLL; PARNELL, 2000, p.24). Customização, entendida no âmbito desta pesquisa como 

sinônimo de personalização, significa “fabricar um produto segundo o pedido individual de 

um cliente” (PEPPERS; ROGERS, 1997, p.117). Customização em massa, por sua vez, diz 

respeito à “habilidade de fabricar, rapidamente, uma diversidade de produtos customizados, 

em grande escala, e a custos comparáveis à produção em massa” (TU et al, 2004, p.152). 

Desta forma, a estratégia de customização em massa pode ser entendida como o 

conjunto de planos que irá servir de referência para a tomada de decisões (associadas à 

alocação de recursos e implementação de ações), no sentido de satisfazer às necessidades 

individuais dos clientes, por meio da rápida disponibilização de bens e serviços, a custos 
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baixos e em grande escala. Ela representa, portanto, a possibilidade de prover um valor único 

para cada comprador, constituindo-se numa fonte de vantagem competitiva para a empresa 

(MacCARTHY; BRABAZON, 2003, p.30). Como conseqüência provável da execução desta 

estratégia, a empresa estaria apta a alcançar um desempenho superior (JIAO; MA; TSENG, 

2001, p.2). 

Implementar esta abordagem, no entanto, representa um obstáculo a ser superado 

pelos gestores, que terão de habilitar seus processos produtivos para serem capazes de fabricar 

com velocidade produtos individualizados, obedecendo às especificações de qualidade e 

entregando no prazo exigido, a custos reduzidos. 

Isto envolve, inevitavelmente, mudanças na forma como são executadas as atividades 

primárias e de apoio que compõem a cadeia de valor da empresa, no intuito de se adequarem 

às exigências operacionais impostas pelos novos objetivos estratégicos. Por sua vez, as 

maneiras como são administrados os relacionamentos com clientes e fornecedores na cadeia 

de suprimentos, também requerem uma revisão dos procedimentos até então adotados. 

Desta forma, identificar e desenvolver um conjunto de fatores por meio dos quais a 

empresa irá implementar a estratégia de customização em massa, bem como promover a 

interação entre estes fatores, representam desafios que os gestores terão de lidar em suas 

respectivas áreas. Tais fatores são entendidos nesta pesquisa como habilitadores da 

customização em massa. 

Ademais, a extensão pela qual uma empresa personaliza o produto ou serviço ao longo 

das suas atividades (LAMPEL; MINTZBERG, 1996, p.25), também faz parte do elenco de 

decisões-chave no processo de elaboração da estratégia de customização em massa, pois irá 

servir como um guia para a alocação de recursos e implementação de ações, além de permitir 

determinar o leque de opções de produtos que será disponibilizado pela empresa. 
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A revisão da bibliografia demonstra que, apesar da importância da adoção de 

estratégias de customização em massa, a maioria dos estudos não tem se detido a explicar, de 

forma clara, como as empresas estão executando suas estratégias, em particular no que diz 

respeito ao uso de habilitadores. Além isto, constata-se a escassez de evidências empíricas 

sobre como as empresas estão selecionando os componentes dos produtos ou serviços a serem 

customizados. Deste modo, o problema de pesquisa foi formulado da seguinte maneira: quais 

elementos compõem um framework para a implementação da customização em massa? 

 

 

1.2  Justificativa da pesquisa 

Com a intensificação da competição nos mercados mundiais, as empresas têm se 

esforçado para não só agregar mais valor aos seus produtos e serviços, mas também para 

desenvolver uma relação duradoura com seus clientes, de modo que estes não tenham a 

intenção de mudar de produto nem de fornecedor. Neste sentido, a customização em massa 

pode contribuir para atingir estes objetivos. 

É o que se depreende dos resultados das pesquisas de Tu, Vonderembse e Ragu-

Nathan (2001, p.213), os quais concluem que há uma associação positiva entre a capacidade 

de customizar em massa e o grau de satisfação dos consumidores. Isto implica que os 

consumidores desejam e valorizam produtos que atendem às suas necessidades individuais. 

Por conseguinte, de acordo com esses autores, empresas que têm a capacidade de customizar 

em massa estariam aptas a alcançar maior volume de vendas e ganhos mais significativos do 

que aqueles concorrentes que não apresentam a mesma capacidade. 

A fundamentação para esta última afirmativa, por sua vez, parece estar associada ao 

fato de que há evidências de relações positivas entre o nível de satisfação dos consumidores e 

o desempenho empresarial (VAN DER WIELE; BOSELIE; HESSELINK, 2002, p.189), bem 
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como orientação para o mercado e desempenho empresarial (NARVER; SLATER, 1990, 

p.30-32; SLATER; NARVER, 1994, p.51-52). Logo, o empreendimento de esforços em prol 

da customização em massa pode constituir uma fonte de vantagem competitiva e corroborar 

para o alcance de desempenhos superiores. 

Nesta perspectiva, muitos podem ser os benefícios resultantes da adoção da 

customização em massa como estratégia competitiva. Se para os clientes a customização em 

massa constitui uma possibilidade de obter produtos personalizados a preços competitivos aos 

de produtos padronizados, para as empresas permite que não só se desenvolva um sentimento 

de lealdade dos consumidores em relação à marca e consiga uma maior participação do 

mercado, mas também possibilite uma série de economias ao longo das atividades da cadeia 

de valor. Tais economias estão associadas à redução nos custos relacionados aos estoques e no 

índice de devolução de mercadorias, além da otimização das pesquisas de mercado (KOTHA, 

1995, p.38; KRIZNER, 2001, p.4; BERMAN, 2002, p.53; RUDDY, 2002, p.61). 

Desta forma, a customização em massa, que até recentemente era, quase por definição, 

um processo dispendioso demais para os produtos em geral, com o desenvolvimento 

tecnológico e a adoção de certas práticas gerenciais, tem se mostrado possível para uma série 

de produtos, tais como: bicicletas (KOTHA, 1995, p.28), impressoras (FEITZINGER; LEE, 

1997, p.117), calçados, calças jeans, livros infantis, computadores, armações para óculos 

(PEPPERS; ROGERS, 1997, p.126-136), caminhões e ônibus (CAETANO, 1998, p.44), 

roupas esportivas (LEE; CHEN, 2000, p.4), bonecas, camisas masculinas (REBOUÇAS, 

2000a, p.128), entre outros. 

Neste contexto, o interesse acadêmico pela customização tem crescido 

exponencialmente ao longo dos anos. Resultados de pesquisas indicaram que entre 1971 e 

1980, em média, apenas vinte artigos sobre customização foram publicados anualmente; entre 
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1981 e 1990, 234 artigos; e após 1990, 2.324 artigos enfocaram, de alguma forma, este tema 

(LAMPEL; MINTZBERG, 1996, p.28). 

Embora haja um grande número de textos científicos contemporâneos que se 

esforçam, sobremaneira, para compreender a escolha da customização em massa como uma 

emergente opção estratégica com o intuito de alcançar vantagens competitivas, Ahlstrom e 

Westbrook (1999, p.262-263, 273) e Duray et al. (2000, p.606, 615, 623) chamam a atenção 

para o fato de que ainda existem certas lacunas a serem preenchidas no que diz respeito a uma 

orientação adequada em relação às melhores práticas para implementação consistente da 

estratégia de customização em massa, bem como suas respectivas implicações para o 

gerenciamento das operações. 

Sugestões sobre a necessidade de estudos que provejam conhecimentos sobre como 

determinar o nível apropriado de customização para produtos ou serviços específicos 

(SILVEIRA; BORENSTEIN; FOGLIATTO, 2001, p.8), que conduzam a indicações claras e 

objetivas a respeito dos aspectos que fundamentam as decisões sobre os pontos onde devem 

ocorrer a customização (CARMO; GAVRONSKI, 2002, p.12), e que estabeleçam critérios de 

desempenho para qualificar uma empresa que adota a estratégia de customização em massa 

(MacCARTHY; BRABAZON; BRAMHAM, 2003, p.300, 303), têm sido freqüentes na 

bibliografia sobre o tema em enfoque. 

Por outro lado, o conceito de customização em massa foi desenvolvido no contexto de 

países industrializados, para lidar com características ambientais específicas, sob condições 

estruturais e infra-estruturais particulares. Constata-se, pois, a necessidade de identificar e 

discutir as especificidades encontradas no contexto brasileiro para a aplicação do conceito 

acima referido. 

A este respeito, a revisão da literatura permite concluir que há uma carência de estudos 

mais aprofundados, no âmbito nacional, sobre as estratégias de customização em massa, 
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indicando que pesquisas devam ser empreendidas no sentido de melhor conhecer como este 

fenômeno está sendo tratado pelas empresas brasileiras. Destarte, para a execução desta 

pesquisa, o objeto de estudo se limitará às empresas localizadas no país e que sejam 

pertencentes às indústrias de transformação e construção civil. 

A razão da escolha pela indústria de transformação decorre do fato de que evidências 

colhidas na literatura sobre o tema sugerem que a customização em massa é mais comumente 

adotada em processos empresariais prioritariamente geradores de bens, por meio da 

transformação de insumos em produtos tangíveis (DURAY, et al, 2000, p.614; TU; 

VONDEREMBSE; RAGU-NATHAN, 2001, p.206; DURAY, 2002, p.7; TU, et al, 2004, 

p.155). 

A seleção de empresas pertencentes à indústria da construção civil, por sua vez, está 

associada à busca por evidências da ocorrência do fenômeno da customização em massa neste 

setor, vez que o resultado da revisão empreendida na literatura não constatou registros de 

pesquisas acadêmicas (em âmbito nacional e internacional) que contemplassem empresas 

construtoras, ainda que haja indícios de que este fenômeno já esteja ocorrendo no Brasil 

(PERSONALIZAÇÃO..., 2000, p.1). 

Assim, a escassez de estudos que conduzam a uma melhor compreensão de como as 

empresas brasileiras estão implementando suas estratégias de customização em massa, 

considerando os desafios impostos pelas características do contexto nacional para a aplicação 

deste conceito, sugere a necessidade de pesquisas nesta área de conhecimento. 

Neste sentido, investigar os processos organizacionais das empresas que utilizam a 

estratégia de customização em massa representa uma significativa oportunidade de contribuir 

para o desenvolvimento da teoria que envolve o tema, por meio do entendimento de certos 

elementos que não foram apropriadamente estudados na literatura. 
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Por fim, do ponto de vista gerencial, os resultados desta pesquisa poderão contribuir 

para: a) orientar os esforços que conduzam à execução das estratégias de customização em 

massa; b) identificar os principais habilitadores para a implementação das estratégias de 

customização em massa; c) estabelecer os critérios para seleção dos componentes dos 

produtos a serem customizados; d) identificar meios que promovam melhorias no 

desempenho das atividades envolvidas; e) prover o entendimento de como as atividades 

devem ser compatíveis entre si para o alcance dos objetivos pretendidos; e f) antecipar-se às 

potenciais dificuldades comumente enfrentadas por empresas que almejam customizar em 

massa seus produtos. 

 

 

1.3  Objetivos da pesquisa 

Com o intuito de responder à questão formulada no problema de pesquisa, foram 

definidos o objetivo geral e os seguintes objetivos específicos. 

 

 

1.3.1  Objetivo geral 

Propor um framework com base na análise das estratégias de customização em massa 

executadas por empresas brasileiras. 

 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

1. Identificar a extensão da customização ao longo das atividades que compõem a 

cadeia de valor das empresas. 
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2. Examinar o processo de customização em massa implementado pelas empresas 

selecionadas. 

3- Investigar os critérios adotados para seleção dos componentes dos produtos a serem 

customizados. 

4. Analisar os habilitadores da estratégia de customização em massa. 

 

 

1.4  Estrutura do trabalho 

Esta tese foi estruturada em seis capítulos, conforme discriminado a seguir. 

O primeiro capítulo teve o propósito de definir o tema da investigação e esclarecer 

a questão central da pesquisa. Ademais, também foram discutidas as justificativas para a 

execução do trabalho, bem como delineados o objetivo geral e os respectivos objetivos 

específicos. 

O segundo capítulo consiste no referencial teórico da pesquisa. Por meio da 

revisão e discussão da literatura sobre o tema, tornou-se possível conhecer os resultados dos 

estudos empreendidos por diversos autores e identificar lacunas teóricas. Além disto, 

contribuiu para a elaboração dos procedimentos metodológicos, sendo ainda fundamental no 

estágio de análise dos resultados da investigação realizada. 

O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos da pesquisa. Nesta 

oportunidade, foram apresentadas certas questões que nortearam os esforços de investigação, 

os níveis e o paradigma da pesquisa, a estratégia, os métodos de abordagem e procedimento 

da pesquisa. Também foram discutidos os critérios para escolha de casos e sujeitos da 

pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, pré-teste e estudo piloto. Por fim, foram 

esclarecidos as variáveis de pesquisa e os procedimentos adotados para a análise dos dados. 
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O quarto capítulo teve o intuito de realizar uma análise individual dos casos 

selecionados. Desta forma, foram descritas as características operacionais específicas de cada 

empresa, as respectivas estratégias de customização em massa, os fatores motivadores para a 

execução da customização dos produtos, e as dificuldades encontradas. Ademais, os 

resultados das análises individuais também contribuíram para a identificação de padrões 

emergentes, os quais serviram de insumo para as discussões no capítulo seguinte. 

No quinto capítulo foi executada a análise cruzada dos casos. Neste capítulo, os 

casos individuais foram comparados entre si, no intuito de identificar a existência de 

similaridades ou diferenças entre os padrões de respostas associados a cada empresa. Por 

meio da comparação entre os padrões que emergiram dos dados e a literatura que fundamenta 

o tema sobre estratégia de customização em massa, foi possível evidenciar oportunidades para 

contribuir com o desenvolvimento da teoria e melhor perceber particularidades da execução 

desta estratégia no contexto brasileiro. Como resultado das análises, foi construído um 

framework a partir das estratégias e ações implementadas pelas empresas pesquisadas. 

No sexto e último capítulo, foram elaboradas as conclusões da pesquisa. Assim, 

além da exposição sintética dos principais resultados obtidos com o estudo, contemplando, 

inclusive, a avaliação dos objetivos, também foram apresentadas sugestões para futuros 

trabalhos e as limitações inerentes à pesquisa empreendida. 
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2  Referencial teórico 

A fim de melhor situar as contribuições literárias que contemplam os diversos aspectos 

da estratégia de customização em massa, surge a necessidade de analisar a teoria 

contemporânea sobre o tema. A abordagem envolve aspectos essenciais, que vão desde os 

principais fundamentos da estratégia empresarial, até considerações referentes aos fatores 

necessários para a implementação da estratégia de customização em massa. 

Para isto, inicialmente serão enfatizados aspectos concernentes à importância da 

estratégia para a sustentação de vantagens competitivas, destacando a necessidade de 

implementar uma estratégia que vise alcançar tanto custo baixo quanto diferenciação. No 

intuito de possibilitar uma melhor compreensão da estratégia de customização em massa (e 

seus desafios), num segundo momento, serão realizadas algumas considerações a respeito dos 

seus fundamentos e dos fatores externos determinantes de sua viabilização como uma 

estratégia competitiva. 

Em seguida, são exploradas diversas abordagens para operacionalização da estratégia 

de customização em massa, refletindo o estado da arte sobre o tema. Logo depois, foram 

selecionados e discutidos, individualmente, sete habilitadores para a implementação da 

customização em massa. Por fim, são discutidas algumas especificidades encontradas no 

contexto brasileiro para o desenvolvimento e aplicação da estratégia em estudo. 
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2.1  A estratégia nas organizações 

A intensificação da competição nos mercados tem obrigado as empresas a repensarem 

seus processos, estruturas e políticas, de forma a se adequarem (e, quiçá, se anteciparem) o 

mais rápido e de forma mais eficiente possível às novas e voláteis condições do ambiente. 

Entretanto, como destaca Porter (1999, p.50), enfatizar apenas a eficiência operacional traz 

somente vantagens de curto prazo, uma vez que a heterogeneidade dos recursos que sustenta 

esta vantagem pode ser erodida por meio da imitação, proliferação de melhores práticas, 

desenvolvimento de novas tecnologias, ou mesmo devido à convergência competitiva. Para 

esse autor, o desempenho superior e consistente ao longo do tempo, advêm da realização de 

atividades diferentes dos concorrentes, ou as mesmas atividades de forma diferente, de modo 

a proporcionar maior valor aos clientes ou gerar valor comparável a um custo baixo, ou 

ambas. Significa, pois, criar uma posição exclusiva e valiosa, a qual é alcançada por meio da 

formulação de uma estratégia. 

Estratégia, de acordo com Chandler (1998, p.11), “[...] é a definição dos principais 

objetivos a longo prazo de uma empresa, bem como a adoção de linhas de ação e alocação de 

recursos tendo em vista esses objetivos”. Andrews (2001, p.58), de forma mais ampla, define 

estratégia empresarial como: 

[...] o padrão de decisões em uma empresa que determina e revela seus 
objetivos, propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos para 
obtenção dessas metas e define a escala de negócios em que a empresa deve 
se envolver, o tipo de organização econômica e não-econômica que pretende 
proporcionar a seus acionistas, funcionários e comunidades. 
 
 

A estratégia também pode ser definida segundo cinco diferentes óticas 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p.16-21), quais sejam: planejamento, 

padronização, posicionamento, perspectiva e truque. A estratégia entendida como plano visa 

orientar a trajetória da organização. Sob o enfoque de padrão, significa manter a consistência 

do comportamento ao longo do tempo. A estratégia é uma posição quando localiza 
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determinados produtos em determinados mercados. A estratégia como perspectiva 

corresponde à maneira fundamental de uma organização realizar suas atividades, de forma 

alinhada com a visão da empresa. Finalmente, a estratégia vista como truque assume a função 

de manobra específica para confundir um concorrente. Neste último caso, a verdadeira 

estratégia é a ameaça para o rival. 

Diante da velocidade das mudanças, entretanto, a questão principal não é somente 

selecionar uma boa estratégia e posicionar a organização, mas criar também uma flexibilidade 

com a qual a organização aprenda a redefinir seu posicionamento de forma contínua. Logo, a 

capacidade para aprender e se adaptar às condições mutáveis são itens críticos de sucesso. Por 

outro lado, várias empresas alcançam vantagens competitivas sem, no entanto, modificarem 

freqüentemente as estratégias. Ao invés disso, elas buscam na inovação e na melhoria 

contínua os atributos necessários para se destacar dos seus rivais (PORTER, 1991b, p.110; 

PORTER, 1998, p.146-147). 

Neste contexto, Hamel e Prahalad (1989, p.69) entendem que a competitividade 

depende do ritmo pelo qual a empresa incorpora novas vantagens no cerne de sua organização 

e não no estoque de vantagens que detém em uma determinada época. Assim, a essência da 

estratégia reside em criar as vantagens competitivas de amanhã mais rapidamente do que os 

concorrentes possam imitar as que você possui hoje. Desta forma, a capacidade de uma 

organização de melhorar as habilidades existentes e de aprender outras novas é a vantagem 

competitiva mais defensável de todas. 

Este é o mesmo argumento de D’Aveni (1995, p.193, 196), ao afirmar que em um 

ambiente onde as vantagens são rapidamente erodidas (à medida que duram apenas até que os 

concorrentes copiem ou superem as manobras do pioneiro), sustentá-las, em vez de 

desenvolver outras, pode ser um erro. Para ele, o sucesso é o resultado do movimento 

agressivo da empresa em direção à próxima vantagem. 
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Por outro lado, o padrão de decisão estratégica e a sua influência no ambiente interno e 

externo à empresa, depende do nível hierárquico da estratégia. Este será o assunto a ser 

tratado na próxima seção. 

 

 

2.1.1  Os níveis de estratégia 

Nas organizações, as estratégias são, em geral, classificadas segundo uma hierarquia: 

estratégia corporativa, estratégia de negócios e estratégias funcionais (WHEELWRIGHT, 

1984, p.82). 

A estratégia corporativa se refere a duas questões diferentes: de que negócios o grupo 

deve participar e como a matriz deve gerenciar a variedade de unidades de negócios 

(PORTER, 1999, p.237). Neste nível, a estratégia deve orientar e conduzir a organização em 

seu ambiente global, econômico, social e político (SLACK et al, 1996, p.89-90). As principais 

decisões envolvidas, portanto, dizem respeito a quais negócios adquirir e de quais desfazer-se, 

quão diversificar, como alocar capital para os diferentes negócios e como gerenciar as suas 

relações. 

A estratégia de negócios é aquela que especifica o escopo e os limites de cada negócio 

e suas ligações com a estratégia corporativa. Além disso, também descreve as bases nas quais 

a unidade de negócio irá obter e manter uma vantagem competitiva (WHEELWRIGHT, 1984, 

p.82).  

A estratégia funcional é aquela que tem como objetivo principal contribuir para o 

alcance das metas estratégicas da unidade de negócio. Como enfatizam Slack et al (1996, 

p.89-90), todas as funções em seus respectivos setores da organização precisam traduzir os 

objetivos do negócio em termos suficientemente claros para suas áreas de atuação específicas, 

e precisam determinar a melhor forma de organizar seus recursos para apóia-los. Portanto, a 
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estratégia funcional deve não só especificar como a função irá suportar a vantagem 

competitiva percebida pela unidade de negócios, mas também como a função irá 

complementar as outras estratégias funcionais. 

Sob a perspectiva da estratégia no nível de negócios, Porter (1991a, p.49) apresenta 

três estratégias genéricas que buscam explorar, com profundidade, o contexto mais amplo da 

indústria em que uma empresa se insere, são elas: liderança no custo total; diferenciação e 

enfoque. A estratégia de liderança no custo total consiste em atingir a posição de mais baixo 

custo em uma indústria por meio de um conjunto de políticas funcionais orientadas para este 

objetivo básico. A estratégia de diferenciação consiste em diferenciar o produto ou o serviço 

oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único no âmbito de toda a 

indústria. Por fim, a estratégia de enfoque significa focalizar um determinado grupo 

comprador, um segmento da linha de produtos, ou um mercado geográfico. Esta última 

estratégia repousa na premissa de que a empresa é capaz de atender seu alvo estratégico mais 

eficientemente de que os concorrentes que estão competindo de forma mais ampla. 

Nesta perspectiva, uma empresa deve escolher uma dentre as estratégias genéricas, sob 

o risco de não alcançar vantagem competitiva caso fique no meio termo, uma vez que 

“conseguir liderança no custo e diferenciação é, em geral, inconsistente, pois a diferenciação é 

quase sempre dispendiosa” (PORTER, 1989, p.15). Ademais, “a execução bem sucedida de 

cada estratégia genérica requer recursos diferentes, diferentes virtudes, disposições 

organizacionais e estilo administrativo” (PORTER, 1991a, p.56). 

Embora Porter (1989, p.16-18) reconheça que a empresa possa conseguir 

simultaneamente liderança no custo e diferenciação, caso sejam atendidas determinadas 

condições (quando competidores estão no meio termo; quando o custo é intensamente afetado 

pela parcela ou inter-relações; e quando uma empresa é pioneira em uma importante 

inovação), ele afirma que as vantagens alcançadas dificilmente serão sustentáveis. Em geral, 
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segundo o autor, esta empresa será bem menos lucrativa do que seus rivais que se atêm a uma 

das estratégias. 

Ao contrário do que assevera Porter (1989, p.15), contudo, estratégias de baixo custo e 

diferenciação podem existir simultuamente e resultar em vantagem competitiva, desde que os 

gastos com diferenciação promovam o aumento da demanda e este aumento se traduza em 

redução dos custos (HILL, 1988, p.401). Evidências da veracidade desta afirmação já tinham 

sido identificadas por Hall (1980, p.79), ao examinar as estratégias adotadas por 64 empresas 

de oito indústrias diferentes. Apesar dos resultados indicarem que a maioria das empresas 

estudadas tinha conseguido vantagens por meio do desenvolvimento de uma das estratégias, 

em pelo menos três casos (Caterpillar, Philip Morris e Daimler Benz), as firmas combinaram 

diferenciação e liderança no custo total alcançando um desempenho superior aos seus rivais, 

sugerindo, portanto, que este posicionamento não seja, necessariamente, inconsistente. 

Descoberta semelhante foi realizada por White (1986, p.227) em uma pesquisa junto a 

69 unidades de negócio de 12 empresas diferentes. Os resultados demonstraram que, 

aproximadamente, 28% das unidades de negócio analisadas e que implementaram a estratégia 

de liderança no custo total conjuntamente com diferenciação, obtiveram retornos mais altos 

sobre o investimento do que as demais. 

Desta forma, como observam Wright, Kroll e Parnell (2000, p.199), atingir uma 

estratégia de custo baixo-diferenciação não só é possível, como também pode ser um fator 

crucial para a sustentação de vantagens competitivas. Hitt, Ireland e Hoskisson (2003, p.172), 

por sua vez, afirmam que, em comparação com as empresas que adotam uma estratégia 

genérica dominante para seu êxito, a empresa que adotar, concomitantemente, ambas as 

estratégias, “[...] terá melhores condições de se adaptar rapidamente às mudanças ambientais, 

assimilar novas habilidades e tecnologias e alavancar eficazmente suas competências 

essenciais em todas as unidades de negócio e linhas de produto”. 
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Conseguir as vantagens associadas à diferenciação e custos baixos, entretanto, não é 

uma tarefa simples, pois implica que uma empresa deve executar de modo singular uma gama 

de atividades de valor que influenciem os critérios de compra, ao mesmo tempo em que 

consome o mínimo de recursos produtivos. Isto envolve, no limite, disponibilizar produtos ou 

serviços que atendam às necessidades individuais dos consumidores, a custos similares 

àqueles produzidos de forma padronizada. Em resposta a estes desafios, a introdução de 

tecnologia de informação nos processos organizacionais e a adoção de certas práticas de 

gestão têm propiciado às empresas implementar a estratégia de customização em massa, no 

intuito de alcançar desempenhos superiores sobre seus rivais. 

A seguir, são apresentados e discutidos os fundamentos da estratégia de customização 

em massa e os fatores externos determinantes de sua viabilização como uma estratégia 

competitiva. 

 

 

2.2  Customização em massa 

A customização em massa está relacionada à capacidade de oferecer rapidamente bens 

ou serviços customizados, em grandes volumes, a custos similares aos de produtos 

padronizados e disponibilizados por meio da produção em massa (PINE, 1994, p.xxiii; 

HART, 1995, p.36-37; ROSS, 1996, p.260; DURAY, et al, 2000, p.605-606; JIAO; MA; 

TSENG, 2001 p.2; SILVEIRA; BORENSTEIN; FLOGLIATTO, 2001, p.1; TU; 

VONDEREMBSE; RAGU-NATHAN, 2001, p.203; ROYER, 2001, p.1; TU et al, 2004, 

p.152). A análise deste conceito permite realizar algumas considerações. 

Em primeiro lugar, personalizar não é o mesmo que apenas disponibilizar variedade de 

escolha. Variedade significa produzir e ofertar produtos na esperança de que algum 
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consumidor os adquira. Prover uma grande variedade de produtos aumenta o número de 

opções de escolha para o consumidor, mas não habilita que ele especifique características 

particulares a serem agregadas aos produtos disponibilizados. Operacionalmente, oferecer um 

maior número de opções acarreta em administrar uma maior complexidade de recursos e não 

garante que as características intrínsecas ao produto oferecido agregarão valor para os 

compradores. Personalizar, por outro lado, implica em produzir para atender aos desejos de 

um consumidor específico. Esta distinção é importante, pois sugere que os consumidores 

devem estar envolvidos (direta ou indiretamente) na especificação do produto. 

As montadoras de veículos Toyota e Nissan constituem exemplos de que somente 

aumentar a variedade não é a abordagem adequada para implementar a customização em 

massa (PINE; VICTOR; BOYTON, 1993, p.108-110). No primeiro caso, a Toyota decidiu 

oferecer aos consumidores uma grande faixa de opções para cada modelo de automóvel, 

prometendo fabricá-lo e entregá-lo sob medida dentro do prazo de três dias. Dezoito meses 

depois do início da execução desta estratégia, diante da elevação dos custos produtivos, e após 

descobrir que apenas 20% da variedade dos produtos disponibilizados eram responsáveis por 

80% das vendas, a empresa desistiu desta abordagem. 

De maneira semelhante, a Nissan decidiu oferecer 87 diferentes modelos de direção (a 

maioria dos quais exigia um grande esforço de engenharia para sua fabricação). Os 

consumidores, contudo, não aprovaram grande parte dos modelos ofertados, sendo vendido 

apenas uma pequena parcela do mix disponível. 

Em segundo lugar, o termo massa implica em produzir em grande escala, com níveis 

de eficiência, produtividade, custos e qualidade associados à produção em larga escala. Isto 

quer dizer que o fornecedor deve tomar certas decisões estratégicas que se relacionam, por 

exemplo, com os atributos do produto ou serviço a serem customizados e o grau de 



 34

envolvimento do cliente no processo de personalização (MacCARTHY; BRABAZON, 2003, 

p.30-31), a fim de não comprometer o desempenho do sistema produtivo. 

Em terceiro lugar, a customização em massa representa que a empresa opta por um 

modelo de gestão totalmente orientado para o cliente, com base no feedback e na interação 

com esses clientes. Esta atitude difere do modelo tradicional, o qual normalmente está 

orientado para uma abordagem de mercado agregado, a qual é, inerentemente, centrada no 

produto. Neste sentido, Peppers e Rogers (1997, p.16-18) apresentam alguns aspectos que 

diferenciam a concorrência tradicional, orientada para o mercado agregado, e a concorrência 

orientada para o cliente, conforme exposto a seguir. 

Para a empresa de mercado agregado, a direção do sucesso é adquirir mais clientes, ao 

passo que para a empresa orientada para o cliente, é conservar clientes por mais tempo e 

desenvolver seu potencial de compras. Além disso, a empresa de mercado agregado compete 

por meio da diferenciação de produtos, enquanto a empresa orientada para o cliente compete 

por meio da diferenciação do cliente. Ainda, a empresa tradicional tenta estabelecer uma 

diferenciação de produto real (com novos produtos ou extensões de produtos) ou percebida 

(por meio de marcas ou propaganda), enquanto a empresa orientada para o cliente, que 

considera um cliente de cada vez, procura diferenciar cada cliente de todos os outros. 

Em complementação, Peppers e Rogers (1997, p.16-18) esclarecem que no modelo 

comercial tradicional de mercado agregado, a interação individualizada com os clientes não é 

necessária, sendo o feedback dos clientes isolados útil somente como elemento representativo 

do mercado como um todo. O concorrente de mercado agregado produz e entrega o mesmo 

produto, que atende a uma única necessidade, basicamente de forma idêntica para todos de 

qualquer dado mercado. Já a empresa orientada para o cliente precisa interagir com o cliente, 

usando o feedback derivado dessa interação para entregar um produto ou serviço customizado. 

Trata-se, portanto, de um processo evolutivo, dependente do tempo. O produto ou serviço é 
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progressivamente personalizado e o cliente é mais precisamente diferenciado dos outros 

clientes. 

Em quarto lugar, prover produtos personalizados a custos baixos e no curto prazo, 

implica na adoção de uma maneira de agir diferenciada para gerir as atividades que compõem 

a cadeia de valor, bem como novas formas de realizar negócios entre os elos da cadeia de 

suprimentos. Tome-se o caso da área de operações. 

Enquanto que a fabricação e entrega de produtos padronizados permitem alcançar os 

benefícios da economia de escala, traduzidos principalmente na redução dos custos unitários 

de produção, à medida que se aumenta o volume produzido e vendido, produtos fabricados 

sob encomenda têm mais dificuldade para usufruir desta relação. Ao passo que as empresas 

tradicionais podem estocar os seus produtos acabados para reduzir o tempo de entrega aos 

pedidos dos clientes, o mesmo não pode acontecer com produtos customizados. 

Numa linha de produção tradicional, que trabalha com grandes lotes de produtos 

padronizados, os funcionários podem se permitir fabricar uma percentagem de produtos 

defeituosos, pois estes serão diluídos no montante produzido de acordo com as especificações. 

Numa produção em lotes unitários, no entanto, caso haja falhas internas, poderá haver a 

exigência de que o produto em processo seja refugado ou retrabalhado, e isto representará 

100% do lote, afetando, sobremaneira, os custos associados à qualidade, bem como o 

desempenho dos seus respectivos indicadores. 

Ademais, enquanto a área de planejamento e controle da produção (PCP), nos sistemas 

de produção em massa, pode otimizar suas tarefas de elaboração de um plano mestre de 

produção, identificação e cálculo das necessidades de recursos e programar as aquisições, 

montagens e fabricação de produtos, a partir de previsões de demanda entregues pelas áreas 

de venda e marketing da empresa, este tipo de informação não se encontra disponível na 

produção customizada, exigindo que a organização seja capaz de adaptar seus processos 
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produtivos, rapidamente e a custos que não sejam proibitivos, às necessidades individuais de 

clientes específicos. 

Por sua vez, enquanto a fabricação de grandes lotes de produtos padronizados permite 

reduzir os custos associados aos tempos de preparação das máquinas (tempos de setup), a 

produção customizada implica em trabalhar com lotes unitários de produtos, o que exige que a 

empresa possua tempos de setups extremamente reduzidos, possibilitando aumentar a 

velocidade de fabricação de produtos diferentes o que, conseqüentemente, permitirá reduzir o 

prazo de entrega aos clientes, item crítico de sucesso no modelo de competição em vigor. 

Assim, como se pode perceber, vários elementos têm que trabalhar de forma 

adequada, individualmente e em conjunto, para a customização em massa se transformar em 

uma estratégia empresarial eficaz. Zipkin (2001, p.81) alerta, no entanto, que a atual 

tecnologia empregada nos processos produtivos apenas pode suportar a larga escala de 

customização, a custos e tempos reduzidos, para apenas alguns poucos atributos de alguns 

produtos no meio empresarial. 

Por outro lado, a existência de certos fatores externos irá determinar a viabilidade do 

uso da customização em massa como uma estratégia competitiva, tais como o nível de 

turbulência do mercado (PINE; VICTOR; BOYTON, 1993, p.111; PINE, 1994, p.58; HART, 

1995, p.38, 42; KOTHA, 1996, p.447); a existência de uma demanda para produtos e serviços 

customizados (PINE, VICTOR, BOYTON, 1993, p.111; KOTHA, 1995, p.39; HART, 1995, 

p.39; LAU, 1995, p. 19; SILVEIRA; BORENSTEIN; FLOGLIATTO, 2001, p.4; 

MacCARTHY; BRABAZON, 2003, p.30-31); e o desenvolvimento de uma eficiente cadeia 

de suprimentos (HART, 1995, p.41; KOTHA, 1996, p.447; EASTWOOD, 1996, p.173; 

.FEITZINGER, LEE, 1997, p.117; ZIPKIN, 2001, p.82; SILVEIRA; BORENSTEIN; 

FOGLIATTO, 2001, p.4; TU; VANDEREMBSE; RAGU-NATHAN, 2001, p.205). 
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Conclui-se, então, que nem todos os mercados são apropriados para a customização 

em massa, como também a customização não é necessariamente relevante para todos os 

produtos. Em muitos casos, as necessidades dos consumidores podem ser facilmente 

satisfeitas por produtos fabricados em massa. Nos casos que envolvem produtos de 

commodity, por exemplo, a maioria dos clientes não demanda diferenciação. Em outros 

mercados, como utilidades públicas e serviços governamentais, a regulamentação 

freqüentemente impede a customização (PINE; VICTOR; BOYNTON, 1993, p.111). 

Além disto, a customização em massa é vantajosa, principalmente, para um número 

limitado de grupos de produtos e serviços, especificamente onde a variação de seus atributos 

cria valor para o cliente (SVENSSON; BARFOD, 2002, p.81). Logo, exige-se que os gestores 

analisem cuidadosamente os aspectos internos e externos, os custos e os benefícios antes de se 

comprometerem com esta estratégia. 

Neste contexto, Berman (2002, p.59-60) sugere que as empresas as quais estariam 

mais aptas a adotar a customização em massa em seus negócios seriam aquelas que: (a) lidam 

com modelos de venda diretas, cujos pedidos possam ser efetivados pela internet e que 

possuam uma infra-estrutura logística capaz de entregar pequenos pedidos para muitos 

clientes individuais, (b) lidam com mercados industriais e recebem grande quantidade de 

pedidos de um único cliente, (c) usam, correntemente, conceitos associados ao marketing de 

relacionamento, (d) fabricam produtos usando componentes padronizados modulares, e (e) 

têm clientes exigentes, insatisfeitos com o desempenho dos produtos e serviços oferecidos no 

mercado de forma padronizada, e ansiosos por serem atendidos de forma personalizada. 

Constata-se, por fim, que há uma carência de casos documentados na literatura a 

respeito de empresas que ofereçam produtos e serviços customizados em massa, em particular 

no Brasil. Alguns exemplos de empresas e seus respectivos produtos customizados são 

apresentados a seguir: Lutron Eletronics Company (controles de iluminação) (SPIRA, 1993, 
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p.23-24); National Industrial Bicycle Company of Japan (bicicletas) (KOTHA, 1995, p.28); 

Motorola (pager) (EASTWOOD, 1996, p.172); ChemStation (sabão industrial), (GILMORE; 

PINE, 1997, p.94); Hewlett Packard Company (impressoras) (FEITZINGER; LEE, 1997, 

p.117); Levi Strauss (calças), Miki Corporation (lentes e armações para óculos), Personalized 

Books (livros infantis), e The Custom Foot (calçados) (PEPPERS; ROGERS, 1997, p.126-

136). 

Além destas, a Dell (computadores) (DELL, 1999); Second Skin Swimwear (roupas 

de natação) (LEE; CHEN, 2000, p.4); Scania (caminhões) e Marcopolo (ônibus) (CAETANO, 

1998, p.44); Mattel (boneca Barbie) e Closet (camisas masculinas) (REBOUÇAS, 2000a, 

p.128); Nike (Tênis), Construtora Adolpho Lindenberg (imóveis) e Café do Ponto (café) 

(PERSONALIZAÇÃO..., 2000, p.1); e a Vanbro Submersible Pumps Ltda. (bombas d’água) 

(CARMO; GAVRONSKI, 2002, p.4) também customizam em massa seus produtos. 

Dentre os casos citados, todavia, poucos são aqueles que se destacam por propiciar 

uma visão clara e abrangente sobre fatores importantes que envolvem a operacionalização da 

estratégia de customização em massa, chamando a atenção para a urgência de estudos mais 

aprofundados que provejam uma orientação adequada para tomada de decisões sobre este tipo 

de estratégia. 

A próxima seção visa tratar das estratégias de customização em massa destacadas pela 

literatura especializada. 

 

 

2.3  Estratégias de customização em massa 

A análise dos trabalhos desenvolvidos por diversos autores (SPIRA, 1993; PINE, 

1994; LAMPEL; MINTZBERG, 1996; GILMORE; PINE, 1997; DURAY et al, 2000; 

ALFORD; SACKETT; NELDER, 2000; SILVEIRA; BORESTEIN; FOGLIATTO, 2001), 
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evidencia que as diferenças entre as estratégias de customização em massa estão relacionadas, 

principalmente, aos pontos onde ocorrem a customização, podendo ser tanto dentro quanto 

fora dos limites da empresa. 

Isto significa que, apesar dos esforços se concentrarem prioritariamente no meio 

interno, a customização em si poderá acontecer não apenas ao longo das atividades que 

compõem a cadeia de valor, mas também após o produto ser adquirido pelo cliente, ficando 

este responsável pela execução das atividades concernentes à personalização do bem. A 

seguir, são apresentadas e discutidas as principais características dos artigos referenciados. 

Após analisar os procedimentos adotados para operacionalização da customização em 

massa numa empresa norte-americana, fabricante de sistemas de controle de iluminação, Spira 

(1993, p.24) sugere quatro diferentes modos para atingir aquele alvo: 1- montagem de 

produtos adotando uma combinação de componentes padronizados, de forma a resultar em 

diferentes variações de modelos; 2- serviços especiais agregados aos produtos 

disponibilizados, tais como pintura dos produtos com cores diferenciadas e integração com 

sistemas de segurança em separado; 3- customização da embalagem; e 4- trabalho de 

customização adicional, caso as opções disponibilizadas não atendam às necessidades do 

cliente. 

Com o objetivo de propor caminhos alternativos que uma empresa possa seguir para 

atingir a customização em massa, Pine (1994, p.184) identificou cinco estratégias básicas, não 

mutuamente exclusivas, que são: 1- customizar serviços em torno de produtos e serviços 

padronizados; 2- criar produtos e serviços customizáveis; 3- prover pontos de entrega de 

customização; 4- fornecer respostas rápidas por toda a cadeia de valor; e 5- modularizar 

componentes para customizar produtos finais e serviços. As estratégias propostas se 

diferenciam entre si de acordo com os esforços empreendidos sobre certas atividades (projeto, 
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produção, marketing e distribuição) que são partes componentes da cadeia de valor, com o 

objetivo de padronizar e customizar os produtos e serviços a serem disponibilizados. 

A customização de serviços em torno de produtos e serviços padronizados envolve, 

particularmente, os esforços das áreas de marketing e distribuição no sentido de agregar valor 

para os clientes, por meio da diferenciação dos serviços de comercialização e entrega. A este 

respeito, Ross (1998, p.80) destaca que, para muitas empresas, a customização de serviços e 

entrega pode provar ser mais importante do que a customização de produtos. 

Criar produtos e serviços customizáveis, a segunda estratégia proposta, significa 

projetar e comercializar bens ou serviços que possam ser personalizados pelo cliente após a 

compra, mantendo a produção e distribuição operando de forma padrão. Prover pontos de 

entrega de customização, por sua vez, significa personalizar no ponto de venda, interagindo 

diretamente com o cliente, de modo a abreviar o tempo compreendido entre o pedido e a 

entrega dos produtos customizados. Compreende, pois, projetar e distribuir produtos de forma 

padronizada, mas executar a etapa final de produção e sua comercialização de maneira 

personalizada, próxima ao consumidor. 

A quarta estratégia de customização pode ser traduzida como sendo baseada no tempo, 

isto é, proporcionar uma resposta rápida aos desejos dos consumidores por meio da cadeia de 

valor. Isto significa reduzir os ciclos de tempo nos estágios de projeto, produção, marketing e 

distribuição, por meio da integração de todos os elos da cadeia, eliminação das camadas 

gerenciais e redução de desperdícios. O sucesso na implementação desta estratégia habilitará a 

organização para ingressar na customização em massa. 

A última estratégia consiste em modularizar componentes para customizar produtos 

finais e serviços. Pine (1994, p.210) e Berman (2002, p.55) consideram-na a melhor estratégia 

para minimizar custos e otimizar a customização individual. Ela consiste na criação de 

componentes modulares que possam ser configurados dentro de uma larga variedade de 



 41

produtos finais e serviços. Neste caso, por meio de diferentes combinações de módulos 

padronizados, consegue-se disponibilizar um leque finito, mas muito grande de opções 

variadas para os consumidores. A redução de custos advém das economias resultantes da 

forma como são operacionalizadas as atividades. Economias de escala são obtidas mediante 

componentes em vez de produtos, enquanto economias de escopo são conseguidas pelo uso de 

componentes modulares idênticos em diferentes produtos. 

Analisando a extensão pela qual uma empresa pode customizar o produto ao longo de 

quatro outros estágios da cadeia de valor (projeto, fabricação, montagem e distribuição), 

Lampel e Mintzberg (1996, p.24) definiram um continuum de cinco diferentes níveis de 

estratégia, quais sejam: 1- padronização pura; 2- padronização segmentada; 3- padronização 

customizada; 4- customização sob medida; e 5- customização pura, conforme apresentado na 

Figura 1. 

A estratégia de padronização pura é baseada em um projeto dominante, tendo como 

alvo um grande grupo de compradores, fabricando produtos em larga escala e distribuindo de 

forma comum a todos os clientes. A padronização segmentada visa atender a diferentes 

grupos de clientes com uma pequena variedade de produtos padronizados. Neste caso, os 

clientes terão, ainda que de forma restrita, opções de escolha de produtos sem, no entanto, 

influírem no projeto e na produção. Por outro lado, necessidades individuais relativas à 

entrega (como por exemplo, a programação de horários) podem vir a ser atendidas por meio 

do processo de distribuição. 

Na estratégia de padronização customizada (também denominada de modulação ou 

configuração) os produtos são personalizados no estágio de montagem, a partir da 

combinação de componentes padronizados. Logo, o número de configurações possíveis é 

limitado pela faixa de componentes disponíveis. A customização sob medida corresponde a 

uma estratégia onde uma empresa fornece um projeto padrão que poderá ser adaptado, a partir 
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do estágio de fabricação, de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Por fim, 

a estratégia de customização pura é caracterizada pela total participação do cliente desde o 

projeto até a entrega do produto fabricado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao continuum de estratégias supracitadas, Lampel e Mintzberg 

(1996, p.28) acreditam que parece haver uma tendência no sentido do meio termo, isto é, em 

direção à estratégia de padronização customizada, a qual, no entender de Amaro, Hendry e 

Kingsman (1999, p.361), é a única estratégia que se adéqua aos objetivos propostos pela 

customização em massa. 

Desta forma, Lampel e Mintzberg (1996, p.28) entendem que a diferença entre as 

estratégias está na localização do ponto na cadeia de valor, a partir do qual será realizada a 

customização. Esta abordagem, todavia, não prevê a possibilidade de a customização 

compreender pontos isolados mais à montante do processo. Por exemplo: a empresa pode 

oferecer produtos customizados apenas no estágio de montagem sem, no entanto, abranger 

serviços personalizados de distribuição. 
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Figura 1 – Continuum de Estratégias 
Fonte: Lampel e Mintzberg, 1996, p.24 
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Por sua vez, Gilmore e Pine (1997, p.92) identificaram quatro abordagens para 

customização: 1- colaborativa, 2- adaptativa, 3- cosmética e 4- transparente. A abordagem 

colaborativa envolve a participação dos clientes na definição das características particulares 

dos produtos a serem disponibilizados, no intuito de que o resultado final atenda às suas 

necessidades específicas. Desta forma, é natural que haja uma grande ênfase na fase de 

projeto durante o diálogo entre a empresa e o consumidor. Contudo, não é apenas neste 

estágio da cadeia de valor que se pode aplicar a abordagem colaborativa. A atividade de 

distribuição também apresenta um grande potencial para customização, na medida em que se 

pode escolher, de forma diferenciada, onde, quando e como os produtos devem ser entregues. 

A abordagem adaptativa significa oferecer produtos padronizados que possam ser 

facilmente adaptados, modificados ou reconfigurados pelos próprios clientes, sem a interação 

direta com a empresa, para atender às suas necessidades. Isto significa, portanto, que o 

fabricante transfere a tarefa de customização para o próprio cliente. Enquanto a abordagem 

colaborativa é mais adequada quando os consumidores têm que escolher entre um vasto 

número de elementos ou componentes para conseguir a funcionalidade desejada, a abordagem 

adaptativa é a melhor opção quando há a possibilidade de disponibilizar produtos que 

ofereçam, intrinsecamente, diferentes opções de combinações possíveis a serem selecionadas 

pelos próprios consumidores. 

A terceira abordagem para customização é a cosmética. Neste caso, os produtos não 

são customizados, nem tão pouco customizáveis. Ao invés disso, são oferecidos produtos 

padronizados, onde o cliente não participa do projeto e da produção, mas apenas da forma de 

sua apresentação. Neste sentido, a abordagem cosmética é adequada quando os consumidores 

usam os produtos do mesmo modo e diferem apenas em como querem ser apresentados aos 

mesmos, por meio de embalagens diferentes, por exemplo. Logo, pressupõe-se que os 
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produtos padronizados satisfaçam à maioria dos grupos de consumidores e somente a forma 

de apresentação dos produtos deve ser customizada. 

A quarta abordagem se refere à customização transparente. Esta abordagem tem o 

intuito de atender aos desejos dos clientes sem, no entanto, interagir diretamente com os 

mesmos. Para tanto, busca-se observar o comportamento dos consumidores ao longo do 

tempo, procurando identificar suas preferências e traduzindo suas necessidades para as 

características dos produtos que serão disponibilizados. A customização transparente é 

apropriada quando os desejos dos consumidores podem ser facilmente deduzidos, ou quando 

eles não querem expressar suas necessidades de forma sistemática à empresa.  

As quatro abordagens propostas por Gilmore e Pine (1997, p.92) não são mutuamente 

exclusivas, no entanto, são dependentes dos objetivos estratégicos da organização, bem como 

das características próprias dos produtos e serviços a serem disponibilizados. Cada uma delas 

apresenta complexidade de operação distinta, envolvendo custos e esforços particulares e têm 

o intuito de prover um framework que auxiliem as empresas na determinação do tipo de 

customização a ser perseguida. 

A análise dos trabalhos sobre as estratégias de customização em massa, evidencia que 

há certas semelhanças na taxionomia adotada, que parece se repetir ao longo dos estudos. Isto 

ocorre de forma mais visível em termos de duas dimensões: participação do cliente na 

customização do produto e os estágios onde ocorrem a customização ao longo da cadeia de 

valor. 

Nesta perspectiva, Duray et al (2000, p.612) classificaram a customização em massa 

em termos de duas características: o ponto no qual há o envolvimento do cliente e o tipo de 

modularidade empregada para prover produtos customizados. A justaposição das duas 

características origina quatro categorias (ou grupos) de customização em massa: fabricantes, 
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envolvidos, modularizadores e montadores. O Quadro 1, a seguir, resume a proposta de 

classificação. 

 

 Ponto de Envolvimento do Cliente 

Tipo de Modularidade 
Projeto Fabricação Montagem  Uso 

Compartilhamento de Componentes

Ajuste de Componentes 

Fabricantes Modularizadores 

Mix 

Permuta de Componentes 

Bus 

Seccional 

Envolvidos  Montadores 

Quadro 1 - Categorias de Customização em Massa 
Fonte: adaptado de Duray et al, 2000, p. 612-614. 

 

Nesse estudo, diferente dos demais, a exigência da modularidade é o fator crítico e 

diferenciador no modelo proposto, pois até então a existência de módulos não era 

contemplada em todos os níveis de customização. Duray et al (2000, p.611), a exemplo de 

Pine (1994, p. 210), entendem que é por meio da adoção de módulos que a estratégia de 

customização em massa é viabilizada. 

Assim, a modularidade por compartilhamento de componentes é usada para permitir 

economias de escopo, na medida em que o mesmo componente é utilizado em múltiplos 

produtos, como por exemplo: elevadores. No tipo de modularidade por ajuste de 

componentes, um ou mais componentes podem variar suas dimensões físicas (largura, altura, 

comprimento) dentro dos limites preestabelecidos ou práticos antes de se combinar com 

outros módulos. É usado quando é exigido que os produtos tenham dimensões únicas, como 

no caso de bicicletas, por exemplo. 



 46

A modularidade por mix pode utilizar quaisquer dos tipos já apresentados. Entretanto, 

quando os componentes são combinados, estes perdem sua identidade, tornado-se diferentes. 

Quando cores distintas de tintas são misturadas, por exemplo, aqueles componentes já não são 

visíveis no produto final. No caso da modularidade por permuta, componentes diferentes são 

emparelhados no mesmo produto básico, criando tanto produtos quantos componentes para 

permuta existirem. Exemplo: computadores pessoais. 

O tipo de modularidade por bus é caracterizado por possuir uma estrutura que pode 

receber um número de diferentes tipos de componentes que se conectam utilizando o mesmo 

tipo de interface. Assim, sua distinção-chave é que uma estrutura padronizada permite a 

variação no tipo, número e local dos módulos que podem se encaixar. Os automóveis, de 

acordo com Pine (1994, p.222), poderiam obter vantagens com este tipo de modularidade. Por 

fim, a modularidade seccional possibilita a configuração de qualquer número de diferentes 

tipos de componentes em meios arbitrários, desde que cada componente possa ser conectado a 

um outro por meio de interfaces padrões. Um exemplo clássico corresponde aos blocos de 

construção da Lego, com suas interfaces de encaixe cilíndrico. 

Especificamente no contexto da indústria automotiva, Alford, Sackett e Nelder (2000, 

p.101) identificam três estratégias distintas para customização, são elas: 1- customização 

essencial (core customisation); 2- customização facultativa (optional customisation); e 3- 

customização da aparência (form customisation). Estas estratégias, a exemplo das demais 

apresentadas, refletem a progressiva integração do cliente com as atividades da cadeia de 

valor, envolvendo o projeto, montagem e distribuição. 

Assim, no caso da customização essencial, o cliente colabora em todas as fases, desde 

o projeto até a entrega do produto. Esta estratégia é percebida em veículos que são fabricados 

em pequenos volumes, para um segmento específico de clientes, tais como de automóveis de 

alto luxo ou fora-de-estrada. 
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A estratégia de customização facultativa prevê a participação do cliente a partir do 

processo de manufatura (fabricação e montagem). Isto quer dizer que o projeto é padronizado, 

mas, devido às diferentes possibilidades de configuração dos componentes, pode-se ofertar 

uma grande variedade de opções aos clientes, produzindo em grandes volumes. Assim, esta 

seria a melhor abordagem a ser adotada pelas montadoras que perseguem a customização em 

massa. 

Por fim, a customização da aparência ocorre no ponto de venda, ou seja, o cliente 

apenas participa no processo de entrega do veículo. Neste caso, os consumidores têm 

possibilidades limitadas para efetuar mudanças no produto padrão, as quais são realizadas em 

conjunto com o revendedor, restringidas pelo número de peças opcionais dos respectivos 

veículos. Entretanto, como forma de diferenciar ainda mais os serviços prestados, os 

revendedores têm oferecido planos personalizados para os consumidores, incluindo descontos, 

promoções, opções de financiamento, garantia estendida, seguros, entre outros. 

Com o acirramento da competição na indústria, as montadoras de automóveis têm 

empreendido esforços em direção a customização em massa. Exemplo disto são os 

investimentos em desenvolvimento tecnológico, em particular no que diz respeito a projetos 

que utilizam a internet para permitir uma maior interação com o cliente e a comercialização 

dos produtos. 

Apesar das estratégias supracitadas já estarem sendo implementadas no âmbito da 

indústria automobilística, o desafio para o setor continua sendo encontrar o melhor meio de 

satisfazer às necessidades individuais dos consumidores, sem comprometer os custos de 

produção e comercialização, qualidade e o prazo de entrega. O problema central, todavia, está 

relacionado ao fato de que, para a maioria dos veículos, apenas um número limitado de 

atributos pode, atualmente, ser personalizado, sugerindo que são necessários maiores esforços 

para atender às exigências dos consumidores, sem afetar o desempenho do sistema produtivo. 
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Os trabalhos de Spira (1993), Pine (1994), Lampel e Mintzberg (1996) e Gilmore e 

Pine (1997) foram analisados por Silveira, Borestein e Fogliatto (2001), o que possibilitou o 

desenvolvimento de uma classificação genérica, envolvendo oito diferentes níveis de 

customização em massa, conforme apresentado no quadro 2, a seguir. 

 

 Abordagens de Customização em Massa 
Níveis de 

Customização em 
Massa 

Spira (1993) Pine (1994) Lampel e Mintzberg 
(1996) 

Gilmore e 
Pine(1997) 

Projeto - - Customização pura Transparente; 
Colaborativo 

Fabricação - - Customização sob 
medida - 

Montagem 
Montagem de 
componentes 
padronizados 

Produção Modular Padronização 
Customizada - 

Trabalho Customizado 
Adicional 

Realizando 
trabalhos adicionais 

de customização 

Pontos de entrega 
de customização - - 

Serviço Adicional Providenciando 
serviços adicionais

Customizar serviços 
em torno de 

produtos e serviços 
padronizados; 

Prover resposta 
rápida 

- - 

Embalagem e 
Distribuição 

Customizando 
embalagens - Padronização 

Segmentada Cosmético 

Utilização - Produtos e serviços 
customizáveis - Adaptativo 

Padronização - - Padronização pura - 

Quadro 2 - Níveis genéricos de customização em massa 
Fonte: Silveira, Borestein e Fogliatto, 2001, p.3 

 

Como se pôde observar no quadro 2, os níveis genéricos de customização em massa 

destacados foram: projeto (refere-se ao projeto colaborativo, além da possibilidade da 

fabricação e da entrega atuarem de forma a atender às necessidades dos clientes); fabricação 

(refere-se à fabricação de produtos por encomenda, a partir de projetos padronizados); 
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montagem (refere-se ao uso de componentes modulares para gerar configurações variadas); 

trabalho customizado adicional (oferecimento de trabalho adicional para atender necessidades 

específicas); serviço adicional (oferecimento de serviço adicional para atender necessidades 

específicas); embalagem e distribuição (customização das embalagens e formas de distribuir 

os produtos); utilização (a customização é realizada após a entrega do produto, sendo efetuada 

pelo próprio cliente); e, por fim, padronização (disponibilização de produtos padronizados). 

Observa-se, novamente, a adoção da perspectiva da cadeia de valor para distinção 

entre os níveis sugeridos. A apresentação dos níveis de forma individualizada pode dar a falsa 

impressão de que eles são mutuamente excludentes. Não é o caso. Conforme alertam Carmo e 

Gavronski (2002, p.12), assim como MacCarthy, Brabazon e Bramham (2003, p.295), pode 

haver mais do que um nível de customização oferecido por uma empresa a seus clientes. 

A este respeito, Amaro, Hendry e Kingsman (1999, p.357) confirmaram, por meio de 

dados coletados em 22 empresas de três países distintos, que a maioria delas oferecia, pelo 

menos, dois níveis de customização para o mercado. Além disso, os mesmos autores 

salientam que empresas que oferecem um maior grau de customização têm potencial para 

conseguir maiores vantagens competitivas sobre seus rivais. 

Ademais, a localização de diferentes pontos a partir do qual será executada a 

customização está associada ao conceito de postergação (postponement), isto é, o 

retardamento de certas atividades de diferenciação do produto ou do serviço até o recebimento 

do pedido do cliente (VAN HOEK, 2001, p.161). 

Nesta perspectiva, diferentes níveis de postergação podem ocorrer de acordo com o 

local na cadeia de suprimentos em que o produto é customizado, tais como postergação da 

manufatura (ZINN, 1990, p.54; FEITZINGER; LEE, 1997, p.116; VAN HOEK; 

COMMANDEUR; VOS, 1998, p.37; PAGH; COOPER, 1998, p.16; VAN HOEK; PEELEN; 

COMMANDEUR, 1999, p.14; VAN HOEK; 2001, p.170; BOWERSOX; CLOSS, 2001, 
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p.394; CARMO; GAVRONSKI, 2002, p.10; HERMANSKY; SEELMANN-EGGEBERT, 

2003, p.39; YANG; BURNS; BACKHOUSE, 2004, p.472) e da logística (PAGH; COOPER, 

1998, p.18; BOWERSOX; CLOSS, 2001, p.395; YANG; BURNS; BACKHOUSE, 2004, 

p.470) ou distribuição (WALLER; DABHOLKAR; GENTRY, 2000, p.138). 

O objetivo da postergação da manufatura é manter o produto em estado neutro até o 

último momento possível no processo de adição de valor. Isto permite que sejam executados 

diferentes tipos de postergação: fabricação, montagem, embalagem e etiquetagem (ZINN, 

1990, p.54). 

A postergação da fabricação significa que a fabricação só é concluída após o 

recebimento de um pedido do cliente. A postergação da montagem, por sua vez, está 

associada ao retardamento das tarefas de montagem do produto até que se receba o pedido do 

cliente. Isto é possível quando um produto básico é vendido em configurações diferentes, mas 

semelhantes, que refletem as preferências individuais dos clientes. 

A postergação de embalagem, por seu turno, significa adiar a tarefa de embalar o 

produto até a definição das necessidades do cliente, sendo viável para produtos vendidos em 

embalagens de características físicas (tamanhos, volumes e formas) diferentes. Outra utilidade 

deste tipo de postergação está na diferenciação dos manuais de utilização do produto, de 

acordo com o idioma corrente do mercado consumidor, por exemplo. 

A postergação de etiquetagem diz respeito ao armazenamento de produtos sem 

qualquer rótulo ou identificação da marca, os quais apenas são afixados mediante a chegada 

de um pedido do cliente especificando a merca desejada. 

A postergação da logística ou distribuição, por seu turno, consiste em manter produtos 

acabados estocados em apenas um ou alguns locais estratégicos, onde os produtos são 

deslocados a partir do pedido do cliente. Apesar deste tipo de customização não influir na 

customização do produto, é por meio dele que se obtém redução dos níveis dos estoques ao 
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longo da cadeia de suprimentos (PAGH; COOPER, 1998, p.18; YANG; BURNS; 

BACKHOUSE, 2004, p.471; WALLER; DABHOLKAR; GENTRY, 2000, p.138), e 

diminuição do tempo compreendido entre o pedido e a entrega dos produtos para os clientes 

(BOWERSOX; CLOSS, 2001, p.396). 

Por outro lado, caso a empresa realize tanto as atividades de manufatura quanto de 

logística ou distribuição contra-pedidos dos clientes, significa que ela executa a estratégia de 

postergação plena, a qual representa o mais alto nível de aplicação da postergação (PAGH; 

COOPER, 1998, p.19). 

Desta forma, a execução do conceito de postergação ao longo da cadeia de 

suprimentos permite obter benefícios associados às economias de escopo e redução da 

complexidade da manufatura (DORNIER et al, 2000, p.423), menor dependência do sistema 

de distribuição em relação à previsão da demanda, aumento da flexibilidade e redução tanto 

dos custos de transporte como de manutenção de estoques (ZINN, 1990, p.54). 

Neste contexto, a postergação de tarefas ao longo da cadeia de suprimentos constitui 

uma das estratégias passíveis de ser adotadas para o alcance dos objetivos da customização 

em massa (FEITZINGER; LEE, 1997, p.116; VAN HOEK; COMMANDEUR; VOS, 1998, 

p.36; VAN HOEK; PEELEN; COMMANDEUR, 1999, p.4; VAN HOEK; 2001, p.163; 

CARMO; GAVRONSKI, 2002, p.12; BERMAN, 2002, p.55-56; HERMANSKY; 

SEELMANN-EGGEBERT, 2003, p.38; YANG; BURNS; BACKHOUSE, 2004, p.468). 

Evidencia-se assim, após a revisão bibliográfica sobre as estratégias de customização 

em massa, que a adoção de componentes padronizados modulares, associado à postergação da 

montagem, parece ser a abordagem mais apropriada para conseguir alcançar, 

concomitantemente, maior variedade de produtos, menores custos e volumes elevados de 

produção. 
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O uso de módulos otimiza não apenas as atividades de montagem, mas também 

favorece a disponibilização de produtos que possam ser configurados pelos próprios 

consumidores, de modo a atenderem suas próprias necessidades. Esta abordagem, contudo, 

pressupõe que o número de atributos passíveis de ser customizados seja limitado ao resultado 

das possíveis permutações de componentes modulares projetados e os produtos aos quais 

serão agregados. 

Por outro lado, observa-se que, ao adotarem a perspectiva da cadeia de valor para 

operacionalizar o raciocínio sobre as estratégias de customização em massa, os pesquisadores 

não distinguem atividades primárias das atividades de apoio. Além disto, interpretam de 

forma limitada o conceito de cadeia de valor, na medida em que contemplam apenas uma 

pequena parcela das atividades físicas e tecnologicamente distintas, por meio das quais a 

empresa cria um produto único para seus clientes. 

A justificativa para esta atitude parece estar relacionada à lógica de seleção das 

atividades. Ou seja, os autores optaram por se deter, especificamente, nas atividades 

diretamente envolvidas com a criação de valor para o comprador, e nas quais este pudesse 

interagir com a empresa na delimitação das especificações do produto ou do serviço a ser 

consumido. 

Por fim, os estudos empreendidos não dão a devida atenção à importância das relações 

(elos) entre o modo como uma atividade de valor é executada e o custo ou o desempenho de 

uma outra. Afinal, “a vantagem competitiva freqüentemente provém de elos entre atividades, 

da mesma forma que provém das próprias atividades individuais” (PORTER, 1989, p.44). 

Para a execução da estratégia de customização em massa, por sua vez, faz-se 

necessário a adoção de certos habilitadores, os quais devem ser geridos de forma a alcançar os 

objetivos pretendidos. A próxima seção tem o propósito de discutir as características dos 

habilitadores desta estratégia. 
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2.4  Habilitadores para implementação da customização 
em massa 

 

Ao se tentar identificar os fatores por meio dos quais uma empresa poderá 

implementar a estratégia de customização em massa, percebe-se que eles têm sido tratados de 

uma forma fragmentada pela literatura. Assim, no intuito de congregar o conhecimento a 

respeito deste assunto, sete habilitadores foram selecionados e serão apresentados nas 

próximas subseções. Eles são: manufatura baseada no tempo; produção enxuta; cadeia de 

suprimentos; flexibilidade do sistema produtivo; projeto do produto; aspectos organizacionais; 

e tecnologia de informação. 

O critério de seleção dos habilitadores se fundamentou nas características necessárias 

e a serem agregadas ao sistema produtivo para atender às exigências de customização em 

massa, tais como eficiência, qualidade, rapidez, responsividade, adaptabilidade e 

confiabilidade. Além disto, também foram investigados os fatores mais contemplados pelos 

estudiosos sobre o tema em tela. Embora cada um dos habilitadores seja discutido 

individualmente, é a interação entre eles que capacita a empresa a obter sucesso na adoção da 

estratégia. 

 

 

2.4.1  Manufatura baseada no tempo 

Um dos fundamentos da customização em massa envolve a entrega rápida de produtos 

personalizados. Nesta perspectiva, resultados de pesquisas sugerem que o seu desempenho é 

afetado pela habilidade da empresa de implementar certas práticas de manufatura baseadas no 

tempo, as quais incluem: 1- a participação dos empregados do chão de fábrica na resolução de 

problemas; 2- reengenharia de setup, 3- manufatura celular; 4- manutenção preventiva; 5- 
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esforços para melhoria da qualidade; 6- fornecedores confiáveis; e 7- produção puxada (TU; 

VANDEREMBSE; RAGU-NATHAN, 2001, p.213). 

A participação efetiva dos empregados constitui um requisito crítico para o sucesso 

das demais práticas, afinal eles são os agentes responsáveis pela implementação do sistema de 

produção. A reengenharia de setup, em termos da redução dos tempos relacionados à 

preparação de máquinas, qualifica os processos a fabricar uma maior variedade de produtos 

em pequenos lotes, consumindo curtos espaços de tempo, de forma a atender rapidamente aos 

diferentes requisitos impostos pelos clientes (OHNO, 1997, p. 107-108; SHINGO, 1996, 

p.236). Como conseqüência dos lotes menores, reduz-se o estoque de produtos, tanto 

intermediários, quanto finais.  

Por outro lado, diminuindo o setup, aumenta-se a disponibilidade para operação das 

máquinas e equipamentos, elevando, por conseguinte, a taxa de utilização destes recursos 

(MONDEN, 1984, p.43). A manufatura celular (que corresponde a um conjunto heterogêneo 

de máquinas projetadas e organizadas para produzir uma família específica de componentes 

ou produtos), por sua vez, permite abreviar o tempo de setup, o tempo de espera em fila, o 

tempo de processamento, o tempo de manuseio e deslocamento de materiais e os custos 

relacionados a estoques (DAVIS; AQUILAN; CHASE, 2001, p.276; GAITHER; FRAZIER, 

2001, p.200, SEVERIANO FILHO, 1999, p.45; TUBINO, 1999, p.49). 

A intensificação de ações relacionadas à manutenção preventiva contribui para 

minimizar as ocorrências não planejadas em máquinas e equipamentos, evitando o incremento 

de custos com ações corretivas e diminuição da capacidade de produção, ao mesmo tempo em 

que reduz a fabricação de produtos defeituosos. Como resultado, obtém-se um processo mais 

confiável e reduzem-se os custos produtivos (SLACK et al, 1996, p.635). 

Os esforços voltados para a melhoria da qualidade têm o objetivo principal de eliminar 

as perdas decorrentes do processamento de produtos não conformes, reduzindo, por 
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conseguinte, os custos e os tempos de processamento. Tais esforços podem ser baseados em: 

treinamento de pessoal, utilização de círculos de controle de qualidade, técnicas estatísticas de 

controle de qualidade; dispositivos para detecção de defeitos; inspeção na fonte; automação, 

entre outros. 

Selecionar fornecedores confiáveis, por seu turno, permite à empresa cliente diminuir 

seus estoques, reduzir custos decorrentes de materiais recebidos fora de especificação e 

agilizar seus processos produtivos. A este respeito, evidências de estudos empíricos 

mostraram que a confiabilidade dos fornecedores ajuda a melhorar a qualidade, reduzir 

tempos de colocação de produtos no mercado e incrementar a competitividade da manufatura 

(CUSUMANO; TAKEISHI, 1991, p.582 ; HANDFIELD, 1993, p.7). 

Por fim, a adoção da produção puxada, entendida como aquela em que o volume e as 

especificações do que deve ser feito são estabelecidos pela operação subseqüente, evita a 

transmissão de flutuações ampliadas de demanda ou volume de produção de um processo 

posterior para um anterior; minimiza a flutuação de estoque em processo e eleva o nível de 

controle da fábrica, por meio da descentralização das decisões operacionais (MONDEN, 

1984, p.129; SLACK, 1996, p.334; STEVENSON, 2001, p.514). Este tipo de produção é, 

pois, aquele adotado pela customização em massa, uma vez que, por meio dele, os recursos só 

são ativados a partir da existência de uma demanda para os produtos a serem fabricados. 

A manufatura baseada no tempo, além de habilitar a empresa a atender aos desejos dos 

clientes num tempo mais curto, permite postergar o início dos esforços para atendimento a 

uma ordem de produção até o momento mais próximo da data de entrega do produto 

solicitado, diminuindo os custos para adequar os pedidos às possíveis mudanças (de última 

hora) nas necessidades dos clientes. 

Ademais, a fabricação mais rápida torna possível melhorar a qualidade das previsões e 

reduzir os custos associados a estoques, especialmente aqueles que se relacionam a materiais 
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em processo, resultando, por conseguinte, em um menor comprometimento do capital de giro. 

Como decorrência do aumento da velocidade do fluxo de operações e do baixo nível de 

estoques, cada parte da operação é submetida a um grau elevado de exposição a problemas 

que poderiam estar encobertos pela existência de estoques e procedimentos ineficientes, 

permitindo, desta forma, identificar gargalos e elos fracos da cadeia que devem ser 

melhorados. 

A importância da redução dos períodos de tempo não se restringe, apenas, às 

atividades de manufatura. Este objetivo também deve ser perseguido no desenvolvimento e no 

lançamento de novos produtos, nas atividades de vendas e distribuição, como meio para 

alcançar vantagens competitivas (STALK, 1998, p. 43-65). 

Em relação à redução do tempo compreendido entre o desenvolvimento e o 

lançamento de novos produtos, percebe-se a necessidade de alinhar princípios 

contemporâneos às abordagens de fabricação flexível. Neste sentido, Stalk (1998, p. 52-57) 

destaca a adoção de equipes interfuncionais, atribuição de maior autonomia ao pessoal 

envolvido e descentralização de informações. 

Outras ações também podem ser executadas no intuito de permitir a aceleração do 

tempo de introdução de novos produtos, tais como: simplificar a tomada de decisão (por meio 

de ações implementadas em paralelo), adotar estruturas matriciais (a fim de melhorar a 

comunicação e a tomada de decisões); eliminar atividades que não agregam valor; e acentuar 

a confiabilidade e estabilidade dos processos (SLACK, 1993, p.62-64, 150-152). 

No que diz respeito às vendas e distribuição baseadas no tempo, o não 

empreendimento de esforços nestas duas atividades pode levar à dissipação das melhorias 

alcançadas pelas atividades precedentes, uma vez que seu baixo desempenho pode afetar não 

só o planejamento da produção, mas também o nível de percepção do cliente em relação à 

organização (STALK, 1998, p.58). Assim, para responder eficientemente às exigências do 
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mercado, a integração do fluxo de informações entre as áreas funcionais representa um 

objetivo fundamental a ser atingido. 

 

 

2.4.2  Produção enxuta 

Enquanto a manufatura baseada no tempo enfatiza rápidas respostas às mudanças nas 

necessidades dos clientes, a produção enxuta (lean production) visa aumentar o desempenho 

da empresa por meio da eliminação de perdas e agregação de valor aos produtos 

disponibilizados. Desta forma, Kotha (1995, p.35), Ross (1998, p.79), Mann (2000, p.16) e 

Silveira, Borenstein e Fogliatto (2001, p.6) destacam a importância da adoção de práticas 

relacionadas à produção enxuta para habilitar a empresa a implementar com sucesso a 

estratégia de customização em massa. 

A produção enxuta, expressão cunhada pelo pesquisador John Krafcik e utilizada por 

seus colegas Womack, Jones e Roos (1992, p.3) para referenciar o Sistema Toyota de 

Produção (STP), corresponde, sob a ótica de Monden (1984, p.1), a “um método racional de 

fabricar produtos pela completa eliminação de elementos desnecessários na produção, com o 

propósito de reduzir custos”. Nesta perspectiva, a base do sistema consiste na absoluta 

eliminação de perdas, de modo a produzir os tipos de unidades necessárias no tempo e na 

quantidade certa. Para tanto, Womack e Jones (2004, p.16) selecionaram cinco princípios 

básicos para orientar a configuração de um sistema enxuto de produção, quais sejam: 

especificar o valor; identificar o fluxo de valor; garantir o fluxo; adotar uma produção; e 

implementar melhorias contínuas. Ohno (1997, p.25), por sua vez, estabeleceu que dois 

pilares são necessários à sustentação do sistema: autonomação e just in time. 

A autonomação consiste em dotar as máquinas com dispositivos capazes de parar 

automaticamente a produção sempre que for detectada qualquer anormalidade no 
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processamento. Por outro lado, também significa atribuir autonomia aos empregados para 

interromper o fluxo produtivo no momento em que se perceber problemas relacionados à 

qualidade, segurança, ou, ainda, se o ritmo da produção estiver acima do estipulado para 

atender à demanda necessária. Desta forma, a autonomação desempenha um triplo papel: 

evita as perdas decorrentes da superprodução; não permite a produção de produtos 

defeituosos; e dispensa a presença do operador observando o processo para detectar 

anormalidades, liberando-o, assim, da tarefa de controle (GHINATO, 1995, p.176-177). 

O just in time (JIT) significa que cada processo deve produzir somente a quantidade 

certa, para satisfazer a demanda no momento necessário, com as unidades desejadas. Os 

objetivos principais consistem em identificar, localizar e eliminar as perdas, garantindo um 

fluxo contínuo de produção. Talvez, por seu impacto sobre os tradicionais métodos de 

gerenciamento, tenha se criado uma identidade muito forte com o próprio STP. No entanto, o 

STP não deve ser interpretado como sendo essencialmente o JIT, o que por certo limitaria sua 

verdadeira abrangência e potencialidade. A viabilização do JIT depende de três fatores 

intrinsecamente relacionados: fluxo contínuo, takt time e produção puxada. 

O fluxo contínuo significa produzir uma peça de cada vez, com cada item sendo 

passado imediatamente de um estágio para outro do processo sem nenhuma parada entre eles. 

Representa, pois, uma resposta à necessidade de redução do lead time de produção. A 

implementação de um fluxo contínuo requer a reorganização e rearranjo do layout fabril, 

somado à realização de um efetivo balanceamento das operações, que está fundamentalmente 

ligado ao conceito do takt time. 

O takt time é o tempo necessário para produzir uma peça ou um produto completo, 

baseado no ritmo das vendas, para atender a demanda do cliente (ROTHER; SHOOK 1998, p. 

40). Em outras palavras, ele associa e condiciona o ritmo de produção ao ritmo das vendas, 
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uma vez que na lógica da produção puxada pelo cliente o fornecedor produzirá somente 

quando houver demanda de seu cliente. 

No STP, o ritmo da demanda do cliente final deve repercutir desde o armazém de 

produtos acabados até os fornecedores de insumos. A informação de produção deve fluir de 

processo em processo, em sentido contrário ao fluxo dos materiais, isto é, do processo-cliente 

para o processo-fornecedor, sob a lógica da produção puxada, produzindo somente o que for 

demandado. A viabilização deste objetivo é alcançada por meio do uso do Kanban, que 

controla os fluxos de informação e produção ao longo dos processos. 

Além do que foi mencionado, Ghinato (2000, p.40) alerta que, para o sucesso da 

adoção da manufatura enxuta, os pilares JIT e autonomação devem estar assentados sobre 

uma base formada pelo heijunka (nivelamento da produção), operações padronizadas e kaizen 

(melhoria contínua), alicerçados por processos estáveis. Em relação a este último aspecto, o 

autor supracitado afirma que a estabilidade representa um pré-requisito para a implementação 

do STP, pois “o planejamento da produção e das próprias ações de melhoria só podem ser 

executados em um ambiente sob controle e previsível”. 

 

 

2.4.3  Cadeia de suprimentos 

Nenhuma operação ou parte da operação existe isoladamente. Cada pedaço é parte de 

uma rede mais ampla e interconectada de operações. Materiais, partes, montagem, 

informações, tecnologia e capital fluem através de ligações entre fornecedores de insumos e 

fabricantes de produtos até os consumidores finais. Logo, cada operação é apenas um elo de 

uma rede complexa e se qualquer parte da rede apresenta um desempenho abaixo das demais, 

reduz a eficácia do restante. 
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Como destacam Wood Jr. e Zuffo (1998, p.61), “não basta o fabricante ter buscado a 

excelência operacional se os distribuidores, os atacadistas e os varejistas continuam operando 

em condições precárias. Diante do consumidor final, o produto   e/ou serviço   será 

penalizado pela ineficiência sistêmica da cadeia”. 

Neste contexto, para garantir a satisfação dos clientes em relação às suas necessidades 

individuais, não é possível apenas assegurar que a empresa será eficiente em seus processos 

internos. Mais do que o alcance desse objetivo, será necessário maximizar potenciais sinergias 

entre os elos da cadeia de suprimentos, de forma a reduzir custos e agregar mais valor aos 

produtos finais. Esta atitude introduz, na visão de Pires (1998, p.6), uma interessante mudança 

no paradigma competitivo, pois considera que a competição no mercado ocorre, de fato, no 

nível das cadeias produtivas e não apenas no das unidades isoladas de negócios. 

Assim, a cadeia de suprimentos corresponde ao conjunto de processos logísticos 

integrados, requeridos para obter insumos, agregar-lhes valor (de acordo com a concepção dos 

clientes) e disponibilizar os produtos no lugar e momento corretos (ARAVECHIA; PIRES, 

2000, p.1; BERTAGLIA, 2003, p.4). 

A gestão eficaz da cadeia de suprimentos, por sua vez, acarreta uma série de resultados 

positivos, tais como o aprofundamento das relações com o conjunto de empresas com as quais 

realmente se deseja desenvolver relacionamentos colaborativos; possibilidade de implementar 

com sucesso certas práticas de gestão, como just in time e reposição automática de insumos e 

produtos; resolução conjunta de problemas e envolvimento dos fornecedores desde os estágios 

iniciais de desenvolvimento de novos produtos; concepção de produtos que facilitem o 

desempenho da logística da cadeia produtiva; e compatibilização da estratégia competitiva à 

realidade e aos objetivos da cadeia produtiva (PIRES, 1998, p.6-7). 

Uma vez que a customização em massa prevê a fabricação e entrega de produtos 

únicos, no menor tempo e custo possíveis, a cadeia de suprimentos assume um papel de 
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extrema relevância para o sucesso desta estratégia (HART, 1995, p.41; KOTHA, 1996, p.447; 

EASTWOOD, 1996, p.173; FEITZINGER; LEE, 1997, p.117; ZIPKIN, 2001, p.82; 

SILVEIRA; BORENSTEIN; FOGLIATTO, 2001, p.4; TU, VANDEREMBSE; RAGU-

NATHAN, 2001, p.205; HERMANSKY; SEELMANN-EGGEBERT, 2003, p.38). 

Projetar uma cadeia de suprimentos ágil e flexível, no entanto, não é uma tarefa 

simples. Alford, Sackett e Nelder (2000, p.105), por exemplo, listam uma série de restrições 

envolvidas ao desempenho da cadeia de suprimentos para a implementação da customização 

em massa, tais como: a qualidade do material fornecido; a capacidade de produção (em 

termos de mix e volume) e controle de estoques. 

Além disso, outro elemento complicador está na logística de entrega de cada produto à 

pessoa certa, no lugar certo e no prazo prometido. Essa habilidade, segundo Rebouças (2000b, 

p.130), constitui o ponto nevrálgico, principalmente, nos empreendimentos digitais. O 

problema é que, para praticá-la, parece ser necessário combinar na medida certa dois 

ingredientes: estoque e entrega. 

Como numa estratégia de customização em massa cada produto é diferente do outro, 

não existe estoque de produto acabado para ser entregue ao cliente de forma rápida. Em 

relação aos estoques de matérias-primas e itens componentes, a grande variedade de produtos 

a serem fabricados envolve, normalmente, diferentes fornecedores, com prazos e 

características distintos. Muitos fornecedores brasileiros, por exemplo, mantêm estoques no 

limite para garantir o giro do capital no atual cenário de juros. Isso comprime o prazo de 

reposição de mercadorias e desafia ainda mais a logística da cadeia de suprimentos. 

A eficiência na entrega, o segundo ingrediente para o sucesso logístico, depende da 

infra-estrutura dos meios para escoamento da produção, e esta nem sempre é adequada. No 

Brasil, sempre foram privilegiados os meios mais caros de transporte - rodoviário e aéreo - em 
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detrimento de ferrovias e hidrovias, capazes de atravessar as longas distâncias do país a custos 

menores. 

Há uma legião de transportadoras rodoviárias, especializadas em tipo de carga e região 

atendida. Poucas cobrem sozinhas o país inteiro. Além disso, um dos maiores gargalos para a 

logística é a reta final até a casa do consumidor, chamada de “última milha”. Se não for bem 

planejada, ela pode custar muito caro, principalmente em regiões de baixa densidade de 

entrega, fora das metrópoles. 

Para contornar tais problemas, os fabricantes esforçam-se para estreitar os 

relacionamentos com as partes integrantes da cadeia de suprimentos, a fim de desenvolver 

uma política de parceria que se traduza em vantagens cooperativas para os envolvidos. Nesta 

nova realidade, o fornecedor adquire uma importante função, participando ativamente no 

desenvolvimento do projeto de novos produtos e seus componentes; planejando e 

programando a produção conjuntamente com a empresa cliente (evitando-se atividades 

especulativas que não agregam valor ao cliente final); e garantindo a qualidade e os prazos de 

entrega dos produtos aos clientes. Em contrapartida, os clientes mantêm uma relação de 

exclusividade, no sentido de redução do número de fornecedores e elaboração de contratos de 

longo prazo, privilegiando aquelas empresas que mais colaboram para o sucesso da parceria 

(TUBINO, 1999, p.162). 

A proximidade física entre o fabricante e os principais fornecedores (KOTHA, 1996, 

p.447) e a desintegração vertical (ALFORD; SACKETT; NELDER, 2000, p.107) também são 

dois fatores que têm contribuído para reduzir as restrições observadas na cadeia de 

suprimentos relacionada com a customização. No primeiro caso, a diminuição das distâncias 

possibilita a entrega de materiais em tempos mais curtos e em pequenos lotes, favorecendo a 

redução de estoques, a diminuição dos custos com transporte e o aumento da flexibilidade do 

sistema produtivo. A utilização de subcontratados e fornecedores no lugar da produção 
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vertical integrada, por sua vez, tem transferido a responsabilidade (e a complexidade) por 

atividades que, tradicionalmente, faziam parte das atribuições dos produtores, para as mãos de 

terceiros. 

O setor automobilístico é um bom exemplo das transformações pelas quais está 

passando a administração da cadeia de suprimentos. A pressão da concorrência, a capacidade 

excessiva de produção, a demanda global estável ou declinante, o intenso processo de 

concentração (marcado por fusões e aquisições), e a maior sofisticação e exigência dos 

consumidores têm pressionado os preços e a rentabilidade da indústria (CRISPIN; TOLEDO, 

2003, p.3). 

Para contornar tais dificuldades, as montadoras têm adotado um novo formato de 

manufatura de veículos, caracterizado pela divisão de responsabilidades sobre as etapas de 

produção entre montadoras e fornecedores de primeiro nível e por sua maior proximidade 

física, traduzindo-se em três configurações: condomínio industrial, consórcio modular e 

condomínio modular (LACERDA, 2003, p.3). Tais configurações têm provocado uma série 

de mudanças na organização do trabalho e da produção (RESENDE et al, 2002, p.5-6; 

MACHADO, 2003, p.5), além de terem deslocado a competição para o âmbito das cadeias 

produtivas. 

 

 

2.4.4  Flexibilidade do sistema produtivo 

Um outro aspecto crítico e que determinará como a empresa se comportará em relação 

aos seus clientes está no grau de flexibilidade do sistema produtivo para atender às diferentes 

necessidades dos clientes. Nesse caso, quanto mais diferenciáveis forem os clientes em 

relação ao que demandam da empresa, tanto mais importante será que os sistemas sejam 

flexíveis. Assim, de acordo com Pine (1994, p.181); Ross (1996, p.262); Ahlstrom e 
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Westbrook (1999, p.271); Lee e Chen (2000, p.6); Jiao, Ma e Tseng (2001, p.2); e Zipkin 

(2001, p.82), a flexibilidade assume uma posição de destaque no contexto da customização 

em massa. 

Observa-se, contudo, que em muitas empresas, apenas certos estágios do processo de 

produção são suficientemente flexíveis. Como decorrência deste fato, apenas alguns atributos 

dos produtos podem ser customizados. A Levi Strauss, por exemplo, não oferece cores 

personalizadas porque ainda não desenvolveu uma tecnologia que fosse suficiente para tingir, 

em grande escala, os produtos oferecidos (ZIPKIN, 2001, p.84). 

A flexibilidade da manufatura pode ser entendida como a capacidade do sistema 

produtivo para se adaptar, rapidamente, às mudanças impostas pelo ambiente, bem como às 

solicitações internas dos processos, de forma econômica e competitiva (ZELENOVIC, 1982, 

p.323; AGOSTINHO; MAESTRELLI, 1988, p.93; PORTO, 1990, p.49; SALERMO, 1991, 

p.76; NAGARUR, 1992, p.799). Por meio da desagregação deste conceito, pode-se 

estabelecer que a necessidade de responder às variações implica em mudar variáveis de 

estado, no menor tempo possível, a um custo mínimo. Observa-se, portanto, o caráter 

multidimensional da flexibilidade. 

A exigência de ser flexível, no entender de Maramatsu, Ishii e Takahashi (1985, 

p.692), Gupta e Buzacott (1989, p.89), Mandelbaum e Buzacott (1990, p.18), Slack (1993, 

p.80-81) e Corrêa e Slack (1994, p.33), é normalmente atribuída a dois fatores principais, a 

saber: incertezas ambientais e necessidades do sistema de manufatura de prover variabilidade 

de saída. 

No primeiro caso, a flexibilidade corresponde à habilidade de lidar com situações 

imprevisíveis (sejam provenientes do meio interno ou do externo) com relação a atrasos no 

fornecimento de insumos, bem como da má qualidade do material entregue pelos 

fornecedores; absenteísmo da mão-de-obra; quebras de máquinas; erros na previsão de 
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demanda; duração do ciclo de vida do produto; greves e paralisações; política governamental, 

à medida que a interferência do governo afete o posicionamento estratégico das empresas 

situadas no mercado por meio de medidas regulatórias, concessões, exigências de rígidos 

padrões para funcionamento (padrões de higiene, qualidade e controle ambiental, por 

exemplo); e variação no mix de demanda. 

Assim, diante da diversidade de circunstâncias enfrentadas por um sistema produtivo, 

é necessário identificar a natureza da incerteza que deve ser considerada para entender qual 

aspecto de flexibilidade deve ser incorporado. Essa decisão precisa ser considerada sob uma 

perspectiva dinâmica, pois, como chama atenção Gerwin (1986, p.40), os fatores geradores de 

incerteza podem se modificar ao longo do tempo, exigindo, por conseguinte, uma redefinição 

das habilidades de flexibilidade em vigor. 

No segundo caso, a flexibilidade corresponde à habilidade de lidar com situações 

previsíveis inerentes à rotina das atividades de manufatura, envolvendo, por exemplo, 

variações no volume de saída, níveis de capacidade, prazos de entrega e tipos diferentes de 

produtos a serem elaborados. 

Logo, a manufatura precisa ser flexível porque ela tem de administrar a operação sob 

condições de variedade e incertezas de longo e de curto prazo. Uma operação flexível é 

aquela que mantém e melhora seu desempenho, apesar do impacto e das turbulências de um 

ambiente incerto e de uma variedade sob os quais ela tem de operar. Segundo Gaither e 

Frazier (2001, p.158), "a flexibilidade de manufatura tornou-se a pedra angular da estratégia 

de operações na década de 1990, e os processos de produção projetados atualmente estão cada 

vez mais ancorados nessa pedra angular". 

A partir do entendimento dos fatores que levam um sistema de manufatura a buscar 

agregar flexibilidade às suas características funcionais, é possível identificar os tipos de 

flexibilidade a serem desenvolvidos e o tratamento a ser dado às decisões relacionadas ao 
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planejamento e gerenciamento dos recursos envolvidos para atingir os níveis de desempenho 

desejados. 

A análise das considerações a respeito dos diversos tipos de flexibilidade encontrados 

na literatura (BROWNE et al., 1984, p.116; GERWIN, 1986, p.39; AZZONE; BERTELÈ, 

1989, p.738; SETHI; SETHI, 1990, p.310; SLACK, 1993, p.85; KOSTE; MALHOTRA 1999, 

p.81), permite concluir que uma das maiores dificuldades no estudo da flexibilidade dos 

sistemas produtivos, encontra-se na existência de múltiplas taxionomias. Observa-se que 

muitas definições possuem a mesma denominação, mas desenvolvimentos sob perspectivas 

particulares para cada autor, dificultando sobremaneira o entendimento das relações 

qualitativas e quantitativas entre os diversos tipos de flexibilidade e sua associação com o 

desempenho da manufatura. 

Os tipos descritos no quadro 3 correspondem àqueles mais comumente encontrados na 

literatura, que são mais consensuais e que sintetizam as necessidades que têm os sistemas 

produtivos em relação à flexibilidade. Neste sentido, serão utilizadas como base as tipologias 

sugeridas por Gerwin (1986, p.39) e Koste e Malhotra (1999, p.81), por meio de onze tipos de 

flexibilidade: máquina, roteiro, volume, novos produtos, modificação do produto, operação, 

mix, expansão, sequenciamento, movimentação de material e mão de obra. 

Neste contexto, a importância de se adotar Sistemas Flexíveis de Manufatura nas 

operações industriais tem se acentuado. Como afirmam Pine, Victor e Boynton (1993, p.114); 

Lau (1995, p.19); Duray et al. (2000, p.608); e Berman (2002, p.56), a utilização destes 

sistemas pode contribuir para o sucesso de uma estratégia de customização em massa. 

Os Sistemas Flexíveis de Manufatura (Flexible Manufacturing Systems — FMS) 

podem ser conceituados como um agrupamento de máquinas, interligadas por um sistema 

automatizado de transporte e transferência de materiais, integrados por um sistema central de 

controle por computador, capaz de produzir uma determinada variedade de tipos de 
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produtos/peças (KUSIAK, 1985, p.1061; CAULLIRAUX; MARIETTO; COCA-BALTA, 

1992, p.134; MacCARTHY; LIU, 1993, p.302; MARTINS; LAUGENI, 1999, p.298; 

GAITHER, FRAZIER, 2001, p.148). 

 

Tipo de Flexibilidade Conceito 
Máquina Corresponde à facilidade de realizar mudanças requeridas para 

produzir um dado conjunto de tipos de peças em razão dos baixos 
tempos de setup e custos associados. Ademais, as máquinas e 
equipamentos que agregam automação flexível têm uma maior 
probabilidade de absorver a carga de outros pontos que, por algum 
motivo, tiveram distúrbios, além de contribuir para o processamento 
de uma peça através de processos alternativos. 

Roteiro Habilidade de mudar a seqüência das visitas às máquinas (mudar as 
rotas), sem ter que modificar o conjunto de itens que está sendo 
processado. 

Volume Habilidade de operar o sistema lucrativamente, mesmo diante de 
mudanças nos volumes de produção. 

Produtos Habilidade de introduzir um novo produto no sistema produtivo de 
forma rápida e econômica. 

Modificação do Produto Consiste em realizar rápidas modificações no projeto atual do produto 
em vigor para satisfazer as necessidades específicas do cliente, sem 
incorrer em elevadas penalidades de transição ou grandes mudanças 
nos resultados de desempenho. 

Operação Habilidade de mudar a ordem das operações no processamento de um 
tipo de item, sem afetar o desempenho do sistema produtivo.  

Mix Habilidade de fabricar produtos diferentes (em lotes), simultânea ou 
periodicamente, a fim de absorver rápida e economicamente 
mudanças no mix de produtos exigidos pelo mercado. 

Expansão Capacidade do sistema de ser expandido de maneira fácil e modular. 
Pode ajudar a reduzir o tempo e os custos para introduzir novos 
produtos, variar os produtos existentes e adicionar mais capacidade. 

Sequenciamento Corresponde à habilidade de alterar a sequência das ordens de 
fabricação dos produtos de forma rápida e com baixos custos. 

Movimentação de Material Representa possuir um sistema de movimentação/transporte de 
materiais capaz de mover diferentes tipos de peças através do sistema 
de produção, utilizando-se de diferentes rotas. 

Mão de Obra Corresponde ao número e heterogeneidade de tarefas que um 
trabalhador pode executar sem incorrer em elevadas penalidades de 
transição ou grandes mudanças nos resultados de desempenho. Além 
disso, pode ser também entendida como a capacidade de hora extra, 
isto é, a disponibilidade do trabalhador para continuar executando 
suas funções além da jornada diária inicialmente estipulada pelas 
partes envolvidas. Este tipo de flexibilidade pode ser explicitado 
através do grau de polivalência ou multifuncionalidade dos 
operadores. 

Quadro 3 – Tipos de Flexibilidade 
Fonte: adaptado de Gerwin, 1986, p.39; Koste e Malhotra, 1999, p.81 

 

A análise do conceito de FMS permite realizar algumas considerações a respeito de 

sua configuração, quais sejam: usualmente, as máquinas utilizadas são de controle numérico 
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computadorizado (CNC), com capacidade para troca de ferramentas; o sistema de transporte e 

transferência move peças entre as máquinas, além de ser responsável pelo carregamento e 

descarregamento das peças dos meios de transporte para as máquinas e vice e versa. Para 

tanto, são utilizados veículos guiados automaticamente (Automated Guided Vehicles — 

AGVs), esteiras ou trilhos transportadores, ou ainda robôs; o papel do computador é essencial 

para efetuar o controle operacional do conjunto do sistema, o planejamento e o 

sequenciamento da produção e a otimização dos roteiros por onde devem fluir as peças. 

Assim, as duas mais importantes propriedades encontradas em qualquer FMS são a 

integração por computador e a flexibilidade. No primeiro caso, o computador desempenha 

diversas funções, como a programação e o monitoramento das operações, controle dos 

materiais, redução do tempo na execução de ações no caso de mudanças súbitas no sistema, 

além de conectar as diversas etapas da operação de manufatura. No segundo caso, a 

flexibilidade permite que o sistema se ajuste rapidamente para responder a qualquer mudança 

em fatores pertinentes ao produto, processo, capacidade de trabalho e falhas nas máquinas. 

Os FMSs correspondem, portanto, a uma resposta ideal para problemas relacionados 

com o baixo nível de desempenho do processo produtivo causado pela freqüente modificação 

nas necessidades dos consumidores e, particularmente, à redução do volume de produção, à 

medida que aumenta a variedade dos produtos disponibilizados (NAGARUR, 1992, p.799). 

Desta forma, os Sistemas Flexíveis de Manufatura apresentam um elevado valor 

estratégico, por causa da sua flexibilidade intrínseca, ou seja, a capacidade para responder 

rápida e eficientemente às mudanças ambientais, tais como variações de demanda, mudanças 

nas especificações dos produtos e na qualidade dos insumos, como também às situações 

dinâmicas inerentes ao sistema produtivo, como gargalos e colapsos das máquinas 

(KOCHIKAR; NERENDRAN, 1992, p. 2873). 
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Wilhelm e Shin (1985, p.77); Maratmatsu, Ishii e Takashi (1985, p.702) e Gupta e 

Buzacott (1989, p.89); Chen e Adam (1991, p.35), Aly e Subramaniam (1993, p.2268), 

Hutchinson e Pflughoeft (1994, p.718); Pires (1995, p.161); e Slack (1996, p.260) listam 

também algumas vantagens atribuídas ao uso de FMS, tais como a redução do tempo de 

setup; redução do lead time; redução dos custos com estoque; níveis elevados de utilização 

dos equipamentos; rápido desenvolvimento de novos produtos; personalização ou adaptação 

dos mesmos para atender às exigências do mercado; redução dos custos relacionados à 

utilização da mão-de-obra direta; necessidade de menos espaço no chão de fábrica; melhoria 

da qualidade; aumento da capacidade de produção e do volume de produção real de saída; e 

aumento dos níveis de produtividade. 

 

 

2.4.5  Projeto do produto 

As decisões relacionadas ao projeto dos produtos têm sido consideradas decisivas para 

o alcance de vantagens competitivas, pois afetam diretamente os custos de produção; a 

qualidade; o número de fornecedores; a confiabilidade; os níveis de estoques; e a satisfação 

dos clientes (JIAO; MA; TSENG, 2001, p.4; STEVENSON, 2001, p.113; GAITHER; 

FRAZIER, 2001, p.101). Sob o ponto de vista da customização em massa, o projeto deve lidar 

com, pelo menos, três aspectos já discutidos: velocidade de fabricação; flexibilidade; e custo. 

A redução dos tempos envolvidos no processo, a rápida resposta às necessidades dos 

clientes e a diminuição dos custos, estão estreitamente relacionados com o ato de projetar para 

obter facilidade de produção (HANDFIELD, 1993, p.4), o qual está associado à especificação, 

simplificação e padronização (GAITHER; FRAZIER; 2001, p.101). No que toca à 

especificação, as características dos produtos, como tolerâncias e acabamento superficial, 

devem ser determinadas considerando as conseqüências da sofisticação no processo produtivo 
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e nos custos da produção. De maneira geral, peças produzidas com tolerâncias mais estreitas 

(menores desvios da dimensão visada) se encaixarão melhor, mas produzi-las pode custar 

mais se um equipamento mais preciso e caro for exigido ou se um tempo de processamento 

extra for necessário para atingir a precisão desejada. 

A busca pela simplificação envolve a eliminação de recursos complexos, otimização 

de operações, racionalidade no uso de ferramentas, componentes e materiais e melhoria nos 

métodos de trabalho. Significa, pois, realizar uma análise de valor nas diversas operações e 

atividades que compõem os processos, procurando desvendar de que maneira se pode eliminar 

perdas e agregar valor aos produtos. A padronização, por sua vez, significa reduzir a 

variedade de itens durante a fabricação e montagem, de tal modo que vários componentes e 

submontagens sejam comuns dentro da faixa de variedade de produtos oferecidos. 

A padronização e a redução do número de componentes necessários à fabricação de 

um determinado produto promovem significativas simplificações nos processos de 

manufatura e montagem, resultando na redução de custos e do lead time de produção, 

possibilitando, dessa forma, que a empresa seja mais flexível (GUSTAVSSON, 1984, p.807). 

Assim, sob a abordagem de customização em massa, deve-se permitir que o sistema 

produtivo ofereça uma grande variedade de escolha de produtos para os clientes, mas, ao 

mesmo tempo, racionalizar ao máximo a complexidade do sistema de fabricação destes 

mesmos produtos, de modo a reduzir o tempo e os custos envolvidos na produção. 

Nesta perspectiva, a eficiência da customização em massa está na utilização de 

módulos intercambiáveis para disponibilização das diferentes configurações de produtos 

demandadas pelos clientes de forma rápida e econômica (PINE, VICTOR; BOYNTON, 1993, 

p.109; PINE, 1993, p.24; LAU, 1995, p.19; FEITZINGER; LEE, 1997, p.117; DURAY et al, 

2000, p.606, 608; SILVEIRA, BORENSTEIN, FOGLIATTO, 2001, p.4; TU et al 2004, 

p.161). 
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A modularização é um método de projeto do produto no qual o mesmo é montado de 

diferentes formas, a partir de um conjunto de partes constituintes padronizadas. A essência do 

conceito modular, portanto, é projetar, desenvolver e produzir aquelas partes que possam ser 

combinadas o maior número possível de maneiras (STARR, 1986, p.18). Desta forma, o 

projeto modular consegue aumentar a flexibilidade do produto final por meio da padronização 

das partes componentes, fornecendo oportunidades para a exploração de economias de escopo 

e escala (DORNIER et al, 2000, p.423). 

Ademais, a adoção do projeto modular do produto traz também benefícios associados 

à redução do tempo requerido para sua fabricação, uma vez que se pode produzir diferentes 

módulos ao mesmo tempo (em paralelo); maximização do número de componentes 

padronizados usados em todos os produtos, pois permite que a adoção de componentes 

diferenciados se dê apenas nos últimos estágios do processo; e facilidade para diagnosticar 

problemas produtivos (FEITZINGER; LEE, 1997, p.117). 

Neste contexto, ao contrário da empresa de mercado de nicho, a empresa de 

customização em massa, sob a perspectiva da modularização, não fabrica todas as 

combinações potenciais de um produto para estocar (pois, além dos custos com estoque, em 

muitos casos, há tantas combinações possíveis para um dado produto que seria impossível 

adotar tal procedimento), no intuito de reduzir o prazo de entrega ao cliente. Ela espera 

receber um pedido de um dado cliente e depois cria o produto ou entrega o serviço 

encomendado, montando-o a partir de uma combinação de componentes. 

Para conseguir os ganhos associados à escala na customização em massa, a adoção de 

módulos permite que partes específicas dos produtos possam ser fabricadas com técnicas 

semelhantes àquelas adotadas na produção em massa. Desta forma, a partir de uma gama de 

variações de montagens de itens componentes, é gerado um número finito, mas muito grande 

de produtos finais. A indústria de computadores é um bom exemplo do sucesso dessa 
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estratégia. Por ser montado com base num conjunto de placas independentes, o computador 

permite naturalmente que o usuário escolha entre uma faixa de opções disponibilizada pelo 

fabricante, sem gerar maiores transtornos para a administração da produção. 

Uma outra similar diretriz a ser seguida seria montar as operações iniciais dos 

processos sem variação, abrindo um “leque” de alternativas para as operações finais com a 

introdução de acessórios, por exemplo. Essa solução, segundo Rebouças (2000a, p.128), tem 

proporcionado sucesso a algumas empresas, como à fabricante de brinquedos Mattel. A 

boneca Barbie, seu produto mais popular, é fabricada somente em um modelo, com o mesmo 

projeto. Contudo, a partir do mesmo item que sai da linha de produção, é possível acrescentar 

vários acessórios, gerando 6.000 combinações possíveis. 

Entretanto, o uso de componentes modulares, sem o retardamento das atividades de 

diferenciação do produto até o recebimento do pedido do cliente, não se configura em 

customização, mas sim em uma estratégia para propiciar o aumento da variedade de opções ao 

mesmo tempo em que reduz a complexidade do produto e do processo (BALDWIN; CLARK, 

1997, p.85). 

Assim, além da implementação da modularização por meio do projeto do produto, a 

adoção da postergação (postponement) (conforme abordado na seção 2.3), mediante certas 

características agregadas ao projeto do processo, também contribui para os objetivos da 

customização em massa. De acordo com Dornier et al (2000, p.424), as empresas que melhor 

implementarem, conjuntamente, os conceitos de modularização e postergação podem obter 

vantagem competitiva sustentável ao longo da cadeia de suprimentos. 

As vantagens parecem ser decorrentes, principalmente, do tempo e do compromisso 

organizacional necessário para a implementação das mudanças exigidas no projeto e no 

processo de fabricação e distribuição de produtos para alcançar os benefícios associados. As 

particularidades relacionadas às mudanças tornam as abordagens de modularidade e 
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postergação difíceis de serem imitadas pela concorrência e, portanto, fontes de vantagens 

competitivas duradouras. 

Assim, um importante requisito para a postergação da diferenciação da manufatura 

consiste na possibilidade de dividir o processo produtivo em, pelo menos, dois estágios: 

primário e secundário (VAN HOEK; COMMANDEUR; VOS, p.33, 1998). O estágio 

primário seria responsável pela produção de componentes padronizados, focando, pois, os 

benefícios da economia de escala. O estágio secundário, por sua vez, seria responsável pelas 

tarefas de diferenciação do produto para atender às necessidades individuais de cada cliente. 

O ponto no qual há a divisão entre a produção padronizada da customizada é 

denominado ponto de desacoplamento do pedido do cliente (customer order decoupling point) 

(VAN HOEK, 2001, p.170). Assim, as atividades desempenhadas a partir deste ponto seriam 

customizadas para atender aos pedidos específicos dos clientes, enquanto que as atividades 

executadas antes do ponto de desacoplamento seriam padronizadas. Desta forma, o ponto de 

desacoplamento revela quais atividades estão envolvidas na customização, bem como a 

extensão pela qual as operações são puxadas (pelos pedidos dos clientes) ou empurradas (por 

previsões de demanda). 

Caso os componentes fabricados no estágio primário sejam previamente projetados de 

modo que se crie módulos independentes que possam ser montados de diferentes formas no 

estágio secundário, aumenta-se sobremaneira a flexibilidade do sistema produtivo para 

customizar um produto de forma rápida e econômica. Observa-se, pois, a relação existente 

entre postergação e modularidade em prol da customização em massa. 

Todavia, apesar das decisões relativas a customização e postergação poderem estar 

relacionadas, o fato de atrasar o início das tarefas de manufatura ou logística até o 

recebimento do pedido de um cliente específico, não implica, necessariamente, que uma 

empresa esteja customizando seus produtos por meio de uma estratégia de postergação. Este é 
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o caso, por exemplo, de uma empresa que oferece produtos que permitem apenas uma 

determinada configuração (sem nenhuma variação) e executa a fabricação, montagem ou a 

distribuição sob pedido (WALLER; DABHOLKAR; GENTRY, 2000, p.139). 

Desta forma, os processos devem permitir um fluxo de passos discretos na cadeia de 

suprimentos que conduzam a criação de pontos de postergação (DORNIER et al, 2000, 

p.424). Neste sentido, a organização deve modularizar seus processos para que se engaje 

menos na fabricação de um produto e mais na produção de elementos desses produtos que 

possam ser reunidos em diferentes combinações, com base na solicitação individual dos 

clientes (FEITZINGER; LEE, 1997, p.119). 

A utilização de um projeto modular do processo permite fragmentar o processo de 

produção em subprocessos, com o intuito de permitir seqüências alternativas de 

processamento para lidar eficientemente com as incertezas ambientais e as variabilidades de 

saída (TU et al, 2004, p.151). 

Operacionalizar as tarefas de modularização e postergação, contudo, não é simples, 

pois envolve a coordenação eficaz de pessoas integrantes de diferentes áreas funcionais, em 

especial as de marketing, pesquisa e desenvolvimento, manufatura, distribuição e finanças, as 

quais devem desempenhar importantes papéis para o sucesso da estratégia pretendida. 

Nesta perspectiva, a área de marketing deve determinar a extensão pela qual a 

customização em massa agrega valor aos clientes. Pesquisa e desenvolvimento devem projetar 

o produto tal que possa ser customizado no ponto mais eficiente da cadeia de suprimentos. As 

áreas de manufatura e distribuição devem coordenar o suprimento e o projeto de 

componentes, além de situar os pontos de desacoplamento do pedido do cliente nas 

localizações mais eficientes do processo produtivo. Por fim, a área de finanças deve prover 

informações de custos e análise financeiras das alternativas selecionadas (FEITZINGER; 

LEE, 1997, p.117). 
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2.4.6  Aspectos organizacionais 

O sucesso da customização em massa requer mudanças na organização e em suas 

capacidades (KAY, 1993, p.14; PINE, 1994, p.232; LAU, 1995, p.19). O fato é que os 

compromissos da organização tradicional derivam de sua consciência hierárquica, da divisão 

detalhada e rígida do trabalho, e do estilo de supervisão que enfatiza o desempenho individual 

do empregado. Por outro lado, organizações adequadas para a customização em massa 

requerem maior flexibilidade na distribuição de tarefas, desenvolvimento de funções 

integradas (com limites dinâmicos), desempenho avaliado em termos do alcance de metas 

coletivas, mais aprendizagem contínua e maior autonomia do que os sistemas tradicionais de 

trabalho oferecem. Assim, 

Para ser bem sucedido na customização maciça, é necessário uma 
organização integrada, na qual toda função, unidade e pessoa estejam 
focalizadas no consumidor final, todos tenham eliminado desperdícios e, em 
particular, reduzido tempos de ciclos,e cada um faça o que for preciso para 
desenvolver, produzir, comercializar e entrega produtos e serviços a custos 
baixos e personalizados. (PINE, 1994, p.232). 
 

Logo, é preciso integrar as funções de negócios principais e diretamente envolvidas 

com este novo posicionamento. Neste sentido, aspectos culturais, políticos e de poder, além 

dos processos de negociação interna têm um papel importante para o sucesso das tarefas a 

serem desempenhadas conjuntamente, pois podem esconder agendas pessoais e modelos 

mentais que não estejam integrados com os objetivos do negócio. 

Ademais, a empresa precisa organizar-se internamente de modo a poder monitorar o 

progresso e delegar responsabilidades para que as pessoas possam responder por sucessos ou 

fracassos competitivos. Isto também significa atribuir aos gerentes a responsabilidade por 

clientes, em vez de meramente por produtos e programas. 

Neste contexto, uma importante questão a ser resolvida para se alcançar os resultados 

desejados diz respeito à capacitação e administração dos recursos humanos (HART, 1995, 
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p.44; LEE; CHEN, 2000, p.7). O pessoal de atendimento ao cliente, por exemplo, deve ter 

capacidade suficiente para compreender as necessidades individuais dos consumidores e para 

repassá-las adequadamente às demais áreas da organização.  

Ademais, como alertam Lau (1995, p.19) e Slack (1993, p.139), o desenvolvimento 

tecnológico aumentou a necessidade de que as pessoas envolvidas nas tarefas operacionais 

sejam mais habilidosas, comprometidas com os resultados e participantes da formulação das 

estratégias, seja de forma direta ou indireta. Para isto, precisam desenvolver a habilidade de 

traduzir objetivos competitivos em passos bem definidos. Precisam ainda possuir uma visão 

ampla de como seu setor de trabalho está inserido no sistema organizacional, identificar tanto 

os fornecedores como os clientes internos e externos, e qual a contribuição de suas tarefas 

para a conquista dos objetivos da área e da empresa como um todo. 

Outra questão consiste na otimização do acesso e compartilhamento de informações 

não só entre os elos da cadeia de valor, mas principalmente em toda a cadeia de suprimentos. 

Neste sentido, a existência de uma cultura organizacional cujos valores estimulem a geração 

de conhecimento e o livre fluxo de informações (SILVEIRA; BORENSTEIN; FOGLIATTO, 

2001, p.4); bem como a promoção de atitudes que conduzam ao melhoramento contínuo, ao 

aprendizado individual e organizacional, o desenvolvimento de novas capacidades e a difusão 

das melhores práticas (KOTHA, 1996, p.448); além da inovação tecnológica (PINE, 1994, 

p.50), representam importantes fatores para o sucesso da estratégia. 

A criação do conhecimento, o compartilhamento de informações e a difusão das 

melhores práticas, por sua vez, podem também ser favorecidas pela rotatividade do pessoal 

entre os postos de trabalho (KOTHA, 1995, p.36; TUBINO, 1999, p.153, MONDEN, 1984, 

p.65). A rotatividade, por outro lado, beneficia a obtenção de funcionários polivalentes, 

agregando flexibilidade ao sistema produtivo. 
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2.4.7  Tecnologia de informação 

A introdução da tecnologia de informação   TI nos processos industriais e nas 

atividades empresariais como um todo tem sido um importante suporte para a conquista de 

vantagens competitivas. Os benefícios advêm, sobretudo, da melhoria dos aspectos 

operacionais e estratégicos da organização, em termos de confiabilidade de entrega, 

estabilidade dos processos, redução do time to market, velocidade e otimização do fluxo de 

informações e materiais, integração da cadeia suprimentos, melhoria da qualidade, 

produtividade, flexibilidade, redução de custos, entrada em novos mercados, conquista de 

novos clientes e oferecimento de novos produtos. 

Para uma empresa obter os benefícios decorrentes do uso da tecnologia, entretanto, é 

imprescindível o alinhamento da estratégia tecnológica com a de negócios, de modo que a 

primeira possa facilitar o desenvolvimento dos fatores fundamentais para o sucesso 

empresarial no ambiente em que está inserida a organização. Como explicitou Porter (1991b, 

p.157), a tecnologia pode influir na vantagem competitiva se tiver um papel significativo na 

determinação da posição do custo relativo ou da diferenciação. 

Nesta perspectiva, a utilização de sistemas de informação e tecnologias avançadas de 

produção (Advanced Manufacturing Technologies — AMTs), estas últimas entendidas como 

hardwares e softwares avançados de manufatura, são fundamentais para capacitar os 

processos empresariais para a customização em massa (SPIRA, 1993, p.24; HART, 1995, p. 

40; KOTHA, 1995, p. 28; LAU, 1995, p.19; EASTWOOD, 1996, p.174; ROSS, 1996, p.262; 

KOTHA, 1996, p.448; QUINTELA; COSTA, 1997, p.36; DURAY et al, 2000, p.621; 

ZIPKIN, 2001, p. 83; SILVEIRA; BORENSTEIN; FOGLIATTO, 2001, p.4, 6-8; RUDY, 

2002, p. 60). 

Deste modo, para a construção de um eficiente sistema de customização em massa, 

deve-se analisar como a tecnologia pode dar suporte para o sucesso de, pelo menos, quatro 
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elementos: interação e acompanhamento do cliente; flexibilidade; maximização do projeto 

colaborativo; e integração entre os elos da cadeia de suprimentos. 

No primeiro caso, quanto mais a empresa permitir que o cliente participe das etapas de 

projeto e desenvolvimento de seu próprio produto, maior a probabilidade dele ficar satisfeito 

com o desempenho geral do produto final. Assim, a empresa precisa dispor de uma forma 

conveniente e ao mesmo tempo acurada de o cliente especificar exatamente aquilo de que 

necessita. Isto implica que se deve empreender esforços para prover mecanismos de interação 

que possibilitem a obtenção de informações específicas do cliente. 

A este respeito, Zipkin (2001, p. 83) afirma que existem muitos tipos de informações 

requeridas para sistemas de customização em massa que podem ser perfeitamente tratadas de 

forma rápida e econômica, por meio do uso do computador e da internet, podendo ainda ser 

auxiliadas por sistemas de gerenciamento do relacionamento com o cliente (Customer 

Relationship Management — CRM). Alguns sistemas de customização em massa, todavia, 

também requerem informações sobre medidas físicas (para ajustar um artigo de vestuário a 

um determinado corpo, por exemplo) e quase todos esses sistemas usam métodos manuais 

caros. 

Sob o enfoque do acompanhamento do cliente, que constitui um dos aspectos que 

diferenciam a empresa orientada para o cliente da empresa orientada para o mercado, os 

sistemas de informações permitem que as organizações possam analisar seus consumidores 

por meio de modelos, gostos e preferências para, então, lançarem campanhas eficientes de 

comunicação e marketing para os mercados alvos cada vez mais específicos. 

Nesta perspectiva, o uso de bancos de dados eletrônicos tem ajudado as empresas a 

acompanhar a trajetória de numerosas interações individuais com seus clientes, permitindo 

examinar todo o seu histórico de transações com eles, registrar suas particularidades, traçar 

um perfil de consumo e entender como agregam e obtêm valor da empresa. De posse desses 
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dados, a empresa pode classificar seus clientes por ordem de valor e diferenciá-los com base 

em suas necessidades, agrupando-os em categorias específicas. O valor do cliente, por 

conseguinte, vai determinar o montante de tempo e investimento que deve ser alocado para 

ele, e as suas necessidades representam a chave para reter, desenvolver e alcançar sua 

fidelização (PEPPERS; ROGERS,1997, p.19). 

O segundo elemento, flexibilidade, consiste em permitir que o sistema de produção 

tenha a capacidade de atender, rápida e economicamente, às necessidades individuais dos 

clientes. Para tanto, normalmente são necessários investimentos não só em automação, mas 

também em capacitação de pessoal, e controles mais precisos dos processos. O papel da 

tecnologia na integração, gerenciamento e operacionalização das tarefas que se relacionam 

aos sistemas de manufatura, no entanto, é fundamental. 

Neste sentido, a utilização adequada de tecnologias avançadas de produção, como 

Projeto Auxiliado por Computador (Computer Aided Design — CAD), Manufatura Auxiliada 

por Computador (Computer Aided Manufacturing — CAM), Garantia da Qualidade Auxiliada 

por Computador (Computer Aided Quality Assurance — CAQ), Planejamento do Processo 

Auxiliado por Computador (Computer Aided Process Planning — CAPP), Engenharia 

Auxiliada por Computador (Computer Aided Engineering — CAE), Sistemas Flexíveis de 

Manufatura (Flexible Manufacturing Systems — FMS), Planejamento das Necessidades de 

Material (Material Requirements Planning — MRP), Planejamento dos Recursos da 

Manufatura (Manufacturing Resource Planning — MRP II), Planejamento dos Recursos da 

Empresa (Enterprise Resource Planning — ERP), Manufatura Integrada por Computador 

(Computer Integrated Manufacturing — CIM), robôs, demais equipamentos e sistemas 

automatizados de produção, constituem importantes suportes para a conquista de vantagens 

competitivas. 
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O terceiro elemento destacado por Pine, Victor e Boynton, (1993, p.112-113); Hart 

(1995, p. 40); Kotha (1995, p.39); Lau (1995, p.19); Ross (1996, p.262) e Rudy (2002, p.61), 

envolve em dar aos membros do time de projetos (os quais devem ser compostos por 

profissionais de diferentes áreas funcionais, podendo estar localizados em regiões geográficas 

distintas, pertencentes à mesma empresa ou de empresas diferentes), ferramentas que 

permitam trabalhar efetivamente juntos (de forma cooperativa), de modo a minimizar os 

tempos envolvidos durantes as fases do trabalho e reduzir custos. 

Neste sentido, responder eficientemente às exigências do mercado, em termos de 

novos produtos, exige um esforço conjunto das equipes de produção, pesquisa e 

desenvolvimento, marketing e finanças, além da integração entre o planejamento do processo 

e do projeto do produto, de forma a reduzir o tempo para colocação do produto no mercado. 

Assim, vez que o principal insumo numa empresa de customização em massa é a 

informação, as organizações precisarão dar atenção especial ao planejamento dos seus 

sistemas de informações, de modo a alcançarem uma maior flexibilidade em seus bancos de 

dados, redes de comunicação e sistemas CAD/CAM que compõem suas infra-estruturas 

(LAU, 1995, p.19; BYRD, 2001, p.35). 

Por fim, o quarto elemento consiste em selecionar a tecnologia que potencialize a 

integração entre os elos da cadeia de suprimentos. Neste sentido, sistemas de informação 

podem ser utilizados estrategicamente para a formação de parcerias, que cruzam seus sistemas 

para criar sinergias únicas. Desta forma, as empresas podem juntar forças para compartilhar 

informações, auxiliando a atingir novos consumidores, criar novas oportunidades para vendas 

e produtos alvos, podendo também compartilhar os investimentos em hardware e software. 

Ademais, as empresas estão cada vez mais utilizando a transmissão eletrônica de 

dados, por meio de ferramentas de intercâmbio eletrônico de dados (Electronic Data 

Interchange — EDI) e internet, para tornarem mais eficientes suas operações, conseguindo 
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reduzir custos com estoques; diminuir o lead time de reposição e sincronizar pedidos (SILVA; 

FISCHMANN, 2000, p.10), habilitando-as a implementar técnicas avançadas de logística, 

como just in time e milk run (o qual envolve a coleta programada de insumos realizada pela 

empresa cliente junto a seus fornecedores), por exemplo. 

Por outro lado, o conceito de estratégia de customização em massa foi desenvolvido 

no contexto de países industrializados, para lidar com características ambientais específicas 

destes países. A seção a seguir tem por objetivo discutir as especificidades encontradas no 

contexto brasileiro para o desenvolvimento e aplicação do conceito acima referido. 

 

 

2.5  Especificidades para implementação da estratégia de 
customização em massa no contexto brasileiro 

 

A competitividade empresarial depende dos atributos reunidos no ambiente nacional, 

os quais podem influenciar os meios para acumulação de recursos e habilidades 

especializadas; as informações que dão forma às oportunidades percebidas pela empresa; as 

metas perseguidas; e as pressões para inovação e investimentos (PORTER, 1998, p.150). Tais 

atributos, entendidos como: condições de fatores; condições de demanda; setores industriais e 

correlatos; e estratégia, estrutura e rivalidade das empresas, compõem o que o autor 

denominou de diamante da vantagem competitiva nacional. 

Para Porter (1998, p.162), um ambiente competitivo nacional que reúna os quatro 

atributos supracitados favorece as condições para inovação, a qual constitui a base para 

construção de vantagens competitivas. Assim, torna-se relevante averiguar se as condições 

vigentes no Brasil são propícias para o desenvolvimento de vantagens competitivas, em 

particular aquelas decorrentes de estratégias de customização em massa. 
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Neste sentido, esta seção tem o intuito de discutir as especificidades encontradas no 

contexto brasileiro para a implementação dos conceitos da estratégia de customização em 

massa. Inicialmente, serão apresentadas algumas considerações a respeito da posição do 

Brasil no ranking de competitividade mundial, destacando a inovação tecnológica e o nível de 

educação como bases para construção de vantagens competitivas. 

Logo depois, serão abordados aspectos relativos aos fatores externos necessários para 

a viabilização desta estratégia. Por fim, são discutidas as condições vigentes para o uso de 

habilitadores por meio dos quais uma empresa poderá implementar a estratégia de 

customização em massa no país. 

 

 

2.5.1  Inovação tecnológica e educação 

Um levantamento realizado pelo Fórum Econômico Mundial, abrangendo 104 países, 

apresentou resultados preocupantes: o Brasil ocupa o 57o lugar no ranking de competitividade 

mundial. A pesquisa do Fórum analisa macroeconomia, instituições públicas e o grau de 

inovação tecnológica, fatores os quais, quando tomados separadamente, demonstram que o 

país ocupa o 80o; 50o e 42o lugares, respectivamente (MUNIZ, 2004). 

A respeito da inovação tecnológica, cuja implementação representa uma regra vital no 

sistema de customização em massa (PINE, 1994, p.50), o Ministério da Ciência e Tecnologia 

(2005) divulgou resultados de uma pesquisa comparativa, apresentando indícios que 

contribuem para explicar a má colocação do Brasil no ranking mundial. Segundo a pesquisa, 

o país investe apenas 1% do Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa e desenvolvimento, 

enquanto nos países industrializados este índice atinge valores entre 1,89% e 3,06%. 

Outra pesquisa feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) também contribui para o entendimento das causas da baixa 
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competitividade brasileira. Segundo os resultados apurados, o país responde por apenas 0,5% 

das citações nas melhores revistas científicas do mundo, tem 0,2% dos pedidos internacionais 

de patentes e ocupa a 43ª posição num ranking de 72 países que mede o nível de 

desenvolvimento tecnológico, feito pela Organização das Nações Unidas (WEINBERG, 

2004). 

Reconhecendo-se que a competitividade de uma nação depende da capacidade de seus 

setores industriais para inovar e modernizar, constata-se a necessidade de maiores esforços 

para expansão da capacidade inovadora, principalmente em áreas cuja demanda por novas 

tecnologias e capacitação possa sustentar o esforço. 

Por outro lado, produzir e aplicar novas tecnologias que permitam construir um 

eficiente sistema de customização em massa depende do nível de educação que os cidadãos 

têm contato. No Brasil, entretanto, o quesito educação não tem tirado boas notas. Uma 

pesquisa realizada pelo Monitor Group, empresa de consultoria estratégica especializada em 

competitividade, que acompanha o desempenho econômico e social de 23 países, entre eles o 

Brasil, concluiu que o país é o último colocado quando se compara o tempo médio de 

escolaridade dos adultos. Enquanto, na média, um brasileiro tem 4,88 anos de estudo, um 

coreano tem 10,84 (LIMA; SALGADO, 2003). 

Em um outro estudo, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) apresentou um relatório mundial sobre a educação, no qual o Brasil ocupa 

o 72o lugar num ranking formado por 127 países (VITÓRIA..., 2004). 

Em um ambiente onde os ciclos de vida de produtos diminuem, novos produtos e 

serviços são rapidamente desenvolvidos, variedade é constantemente proliferada e a 

customização ocorre em cada venda, persegue-se um tipo de profissional que seja capaz de 

compreender e transformar rapidamente as necessidades dos clientes em requisitos 

operacionais; trabalhe eficientemente em grupo; e que possua não só um amplo conhecimento 
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de novas e avançadas tecnologias, mas que perceba também o papel e o potencial de 

contribuição das mesmas para se atingir vantagens competitivas para a empresa. Neste 

contexto, uma importante questão a ser resolvida para se alcançar os resultados desejados diz 

respeito à capacitação e administração dos recursos humanos nas empresas brasileiras. 

 

 

2.5.2  Turbulência do mercado, demanda para produtos e serviços 
customizados e cadeia de suprimentos 
 

De acordo com Pine (1994, p.58), “quanto maior a turbulência no mercado, mais 

provável que o setor esteja se movendo em direção à customização em massa”. A este 

respeito, resultados de pesquisas empreendidas em empresas localizadas no Brasil, 

pertencentes a diferentes setores industriais, por meio da análise da turbulência do ambiente 

do mercado, dos processos e produtos, indicaram a ocorrência de um deslocamento para o 

novo paradigma produtivo-competitivo, isto é, variedade e personalização no plano 

mercadológico, implicando flexibilidade e responsividade no plano produtivo (QUINTELA; 

COSTA, 1997, p.35). 

No que se refere ao ambiente de mercado, a mesma pesquisa identificou que 

movimento em prol da customização em massa é verificado muito mais em termos das 

exigências dos consumidores (demanda de customização e mudanças nas necessidades e 

vontades) do que em fatores relacionados à competição via diferenciação e marketing via 

qualidade. 

Em contrapartida, foram identificados graus positivos (numa escala de –1 a 1) de 

turbulência em todos os fatores relacionados com os processos e produtos das empresas, com 

destaque para os fatores: capacidade de atender rapidamente às exigências dos consumidores 
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e capacidade de mudar rapidamente os produtos, os quais obtiveram índices de turbulência 

superior a 0,7. 

O alto nível de turbulência no país também pode ser corroborado pelos resultados 

da pesquisa realizada por Oliveira Junior e Borini (2003, p.11) em 114 subsidiárias das mil 

maiores empresas de capital estrangeiro instaladas no Brasil. Neste estudo, observou-se que 

80% dos executivos afirmaram que há uma alta intensidade da competição no país, um dos 

atributos elencados por Pine (1994, p.60) para medir o grau de turbulência. A rivalidade cria 

pressão sobre as empresas para inovarem e melhorarem, forçando a competição por melhores 

custos, maior qualidade e, conseqüentemente, a criação de novos produtos e processos. Custos 

baixos, necessidade de diferenciação e inovação são objetivos de desempenho os quais a 

estratégia de customização em massa busca alcançar. 

Além disto, na mesma pesquisa, Oliveira Junior e Borini (2003, p.11) 

identificaram que 61% das empresas compreendem que os consumidores brasileiros 

apresentam um elevado padrão de exigência. Compradores exigentes pressionam as empresas 

a inovar mais rapidamente e a atenderem a altos padrões nos requisitos de produção e entrega. 

Nesta perspectiva, cada vez mais, serviços de alta qualidade quer dizer serviços em que o 

prestador e o cliente interagem com base no conhecimento pessoal mútuo a respeito de 

antecedentes, experiências e necessidades. No limite, os clientes podem vir a desejar bens e 

serviços personalizados a preços semelhantes aos produzidos em massa. Neste sentido, a 

estratégia de customização em massa apresenta potencial para assumir uma posição de 

destaque no posicionamento das empresas de determinados setores produtivos. 

Por outro lado, no Brasil, as faixas C, D e E da população representam 31 milhões 

de lares, isto significa 72 de cada 100 domicílios urbanos. Em conjunto, têm capacidade de 

compra equivalente a 42% do consumo nacional (BLECHER; TEIXEIRA JUNIOR, 2003). 
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Este fato reduz drasticamente o mercado para produtos customizados, vez que a população de 

baixa renda não tem acesso a produtos com alto valor agregado. 

Outro aspecto contemplado na pesquisa de Oliveira Junior e Borini (2003, p.11) 

diz respeito às capacidades e à qualidade dos fornecedores. Neste caso, apenas 51% dos 

participantes consideraram tais atributos como sendo altos. Este resultado pode vir a 

comprometer a viabilização da estratégia de customização em massa no país, vez que o papel 

dos fornecedores é fundamental para o sucesso do modelo, por meio da implementação de 

certas práticas de gestão como just in time e reposição automática de insumos e produtos, 

resolução conjunta de problemas e envolvimento dos fornecedores desde os estágios iniciais 

de desenvolvimento de novos produtos. 

De forma mais ampla, percebe-se que projetar uma cadeia de suprimentos ágil e 

flexível (um dos pilares para a viabilização da customização em massa) não é uma tarefa 

simples em um país que não possui uma infra-estrutura que privilegie a logística. Sob a 

perspectiva do transporte de cargas, há, no país, uma dependência excessiva (que representa 

uma séria distorção) do modal rodoviário, em relação aos demais modais, fato que fica 

evidente quando se compara o Brasil com outros países de dimensões territoriais semelhantes. 

Enquanto no Brasil, o modal rodoviário participa com 60% no total da carga 

transportada, nos Estados Unidos esta participação é de 26%, na Austrália 24%, e na China 

8%. Esta alta dependência, somada ao fato de que, aproximadamente, 80% dos 47.000 

quilômetros de rodovias públicas são deficientes, ruins ou péssimas (SALOMÃO, 2004), 

contribui sobremaneira para que a produtividade do transporte no Brasil seja equivalente a 

22% da produtividade norte-americana (CEL, 2005). 

Por outro lado, o fim do processo inflacionário (desestimulando as práticas 

especulativas no processo de compras) induziu o crescente movimento de cooperação entre 

clientes e fornecedores na cadeia de suprimentos, tornando possível o objetivo de integrar os 
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elos constituintes da cadeia (FLEURY, 2005). Desta forma, tem-se observado, ainda que 

timidamente, a implementação de práticas avançadas de logística, como aquelas associadas ao 

fornecimento enxuto, com destaque para as montadoras de veículos, as quais lideram o 

processo de modernização (ARKADER, 1998, p.129). 

 

 

2.5.3  Aspectos organizacionais, manufatura baseada no tempo e 
produção enxuta 
 

Como já discutido anteriormente, a viabilização da implementação da customização 

em massa também depende de certos requisitos organizacionais que privilegiem a redução do 

tempo de tomada de decisão, a autonomia dos funcionários e o foco no atendimento das 

necessidades dos clientes (KAY, 1993, p.14; PINE, 1994, p.232; LAU, 1995, p.19). 

Neste contexto, resultados de pesquisa realizada por Hollanda e Moraes (1996), em 

26% das 500 maiores empresas privadas localizadas no Brasil, identificaram que houve uma 

diminuição no número de níveis hierárquicos, e crescente descentralização do processo 

decisório, entre os anos de 1980 e 1995. Além disto, foi possível constatar, no mesmo período 

de tempo considerado, a evolução de uma cultura organizacional orientada para produtos e 

processos em direção a uma cultura orientada para o mercado. Tais resultados demonstram 

que, sob a perspectiva organizacional, parece haver condições favoráveis para o sucesso da 

estratégia de customização em massa nas grandes empresas privadas brasileiras. 

Ademais, a customização em massa enfatiza rápidas respostas às mudanças nas 

necessidades dos clientes (manufatura baseada no tempo), bem como exige a eliminação de 

perdas e agregação de valor aos produtos disponibilizados (produção enxuta). Isto implica em 

empreender esforços que objetivem reduzir tempos de preparação de máquinas (tempos de 
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setup); enxugar estoques; extinguir defeitos e retrabalho; qualificar pessoal; e selecionar 

fornecedores confiáveis, por exemplo. 

Resultados de pesquisas realizadas com empresas brasileiras, no entanto, demonstram 

que seu desempenho encontra-se muito defasado do padrão mundial (REIS; FIGUEREDO, 

1995, p.39). Segundo estas pesquisas, no Brasil, a rejeição de produtos é quase de 26 mil 

unidades por milhão de peças produzidas, quando a média dos países industrializados é de 

menos de 200 unidades por milhão de peças. O tempo de setup nos países desenvolvidos é de 

menos de cinco minutos, enquanto no Brasil este índice é superior a 85 minutos. 

Ainda, os clientes das empresas brasileiras reclamam de 24 unidades em cada mil 

fabricadas, enquanto a média mundial situa-se em um patamar abaixo de dez. O giro médio 

dos estoques situa-se em dez vezes por ano, enquanto o padrão médio mundial é de 75 vezes 

por ano. Por fim, a indústria nacional leva, em média, 37 dias para atender ao pedido do 

cliente, enquanto o prazo médio nos países industrializados é de 48 horas (REIS; 

FIGUEREDO, 1995, p.39). 

Os resultados sobre os indicadores de desempenho da indústria brasileira chamam a 

atenção, pois, para os obstáculos, associados à gestão empresarial, que deverão ser transpostos 

no sentido de criar condições favoráveis ao sucesso da customização em massa no país. 

 

 

2.5.4  Tecnologia de informação e flexibilidade do sistema 
produtivo 
 

A utilização de sistemas de informação e tecnologias avançadas de produção também 

é fundamental para capacitar os processos empresariais para a customização em massa. A este 

respeito, um abrangente estudo encomendado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia sobre a 

competitividade da indústria brasileira (FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1995, p.164) 
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identificou que a intensidade do uso de automação, associada à busca da qualidade, redução 

dos prazos de entrega e renovação da linha de produtos por parte da indústria de bens 

duráveis, vem seguindo estratégias distintas. Os resultados do estudo revelaram maior 

agilidade por parte da indústria de eletrônicos de consumo, seguida de perto pelas autopeças, 

enquanto que as montadoras de automóveis apresentam uma resposta mais lenta. 

Ademais, resultados de pesquisa sobre a difusão de equipamentos de automação 

industrial de empresas localizadas no Estado de São Paulo (Estado mais industrializado do 

país), demonstraram que os maiores índices de automação encontram-se em empresas com 

mais de 500 empregados (FAPESP, 2005). De maneira geral, os resultados permitiram 

concluir que as unidades produtivas realizaram maiores investimentos em automação de 

manufatura, seguidos por automação de processo e, por fim, em sistemas CAD/CAE. 

Observou-se ainda que, grosso modo, menos de 60% das grandes empresas investem em 

automação, sendo que este percentual cai para menos de 15% quando a amostra é de empresas 

com menos de 100 empregados. 

Na mesma pesquisa, quando questionadas sobre o uso da internet, menos de 60% das 

empresas informaram que adotavam a rede mundial para troca de informações com clientes e 

fornecedores. Ainda, menos de 20% das empresas afirmaram que usavam a internet para 

implementar as vendas dos seus produtos e serviços (FAPESP, 2001). 

Tais resultados demonstram que as empresas brasileiras, grosso modo, apresentam 

uma deficiente capacidade tecnológica para implementação dos conceitos referentes à 

customização. Afinal, como já abordado, a construção de um eficiente sistema de 

customização em massa depende de como a tecnologia é utilizada para dar suporte à interação 

e acompanhamento do cliente; flexibilidade; maximização do projeto colaborativo; e 

integração entre os elos da cadeia de suprimentos. 
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Dois outros aspectos também podem dificultar o desempenho das empresas que 

adotam uma estratégia de customização em massa e que utilizam a internet como meio para 

interagir com os clientes e comercializar seus produtos: a barreira cultural e o baixo índice de 

inclusão digital dos consumidores brasileiros. 

Enquanto que no Brasil o comércio eletrônico entre as empresas, ainda que incipiente, 

apresenta um crescimento consistente ao longo dos anos, o consumidor resiste a comprar 

virtualmente, seja pela falta de confiança, seja por não possuir, ainda, hábitos que favoreçam 

o consumo on-line (UM AVANÇO..., 2003). A reduzida parcela da população que tem acesso 

a computador, todavia, parece ser o principal desafio a ser transposto para a interação e 

consumo digitais. Dados referentes a um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), denominado de Mapa de Exclusão Digital, esclareceu que, do total da população 

brasileira, 12,46% têm acesso, em casa, a computador e apenas 8,31% à internet (FGV..., 

2003). 

Para implementação do conceito de flexibilidade nos sistemas produtivos, por sua vez, 

normalmente é necessário que haja investimentos não só em automação, mas também em 

capacitação de pessoal e desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos eficiente e flexível 

(SLACK, 1993, p.87). 

Aspectos relacionados à automação e à cadeia de suprimentos, no contexto brasileiro, 

já foram anteriormente discutidos. A necessidade de profissionais mais capacitados, por seu 

turno, é decorrente não apenas do desenvolvimento tecnológico. A flexibilidade dos sistemas 

produtivos tem por base a distribuição de trabalhos entre operadores polivalentes ou 

multifuncionais (TUBINO, 1999, p.152). Neste sentido, a função dos operadores polivalentes 

é a de absorver as variações da demanda pela mudança de sua rotina de operações padrão. 

Desta forma, além de os operadores terem de ser treinados para operar diferentes 

máquinas e equipamentos, os mesmos têm que possuir habilidades para executar 
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procedimentos distintos, de acordo com as necessidades do sistema de produção. Além disto, 

a multifuncionalidade permite a execução simultânea de operações secundárias ou 

selecionadas e a operação principal, utilizando-se os tempos de folga existentes, agregando 

flexibilidade ao sistema (GHINATO, 1999, p.5-6). 

Considerando que o baixo desempenho nacional em índices mundiais de educação 

dificulta sobremaneira a introdução de programas de melhoria nos processos de trabalho, as 

empresas brasileiras que alcançaram sucesso em seus mercados, ao longo da década de 90, 

privilegiaram ações associadas à qualificação da mão de obra em suas estratégias de recursos 

humanos. É o que se depreende dos resultados de pesquisa realizada por Moraes; Florêncio e 

Omaki (2001, p.4) em 256 empresas, distribuídas por 41 setores econômicos. Ao todo, 204 

estratégias de recursos humanos foram utilizadas pelas empresas pesquisadas. Tais 

estratégias, por seu turno, foram agrupadas em onze tipos, destacando-se, em primeiro lugar, 

Treinamento e Desenvolvimento, com 36,3% de utilização. 

O fato de o ambiente industrial nacional possuir um alto nível de incerteza, por sua 

vez, exige que as empresas priorizem objetivos que aumentem as características de 

flexibilidade em seus sistemas produtivos. Entretanto, aspectos relacionados ao país de 

origem parecem não ser determinantes em termos da ênfase dada a determinado tipo de 

recurso para o alcance da flexibilidade, mas sim aos meios para lidar com as mudanças 

inesperadas. Empresas localizadas no Brasil e na Inglaterra, por exemplo, não se 

diferenciaram em relação aos recursos (tecnológicos; humanos; e infra-estruturais) adotados, 

mas sim ao conjunto de práticas e procedimentos mais flexíveis para continuar funcionando 

eficazmente, apesar da ocorrência de mudanças imprevistas, tanto ambientais, como internas 

(CORRÊA, 1993, p.31). 

A seção, a seguir, tem como objetivo realizar as últimas considerações sobre este 

capítulo. 
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2.6  Considerações finais 

O ambiente competitivo brasileiro, a exemplo das principais nações industrializadas, 

tem sofrido intensas transformações, marcadas principalmente pela instabilidade da demanda, 

fragmentação dos mercados, redução do ciclo de vida dos produtos e rápidas mudanças 

tecnológicas. 

Tais fatores, somados à imprevisibilidade das condições macroeconômicas, político-

institucionais e legais-regulatórias, têm exigido que as empresas nacionais elaborem planos e 

projetem operações que sejam flexíveis o suficiente para lidar com os eventos inesperados, de 

forma adaptativa, provendo a organização com alternativas estratégicas diferenciadas, 

contingenciais, que permitam ao corpo gerencial reagir de forma rápida (e menos custosa) às 

imposições ambientais. 

Ademais, na medida em que os clientes tornam-se mais exigentes e a rivalidade entre 

os concorrentes se torna mais acirrada, surge a necessidade de as empresas não só agregarem 

mais valor aos seus produtos e serviços, mas também desenvolverem uma relação duradoura 

com seus clientes. Neste sentido, a customização em massa pode contribuir para atingir estes 

objetivos. 

Ao se analisar as especificidades do contexto brasileiro, todavia, percebe-se que as 

empresas instaladas no país se defrontam com diferentes obstáculos para aplicar o conceito de 

customização em massa, tais como baixos índices de inovação tecnológica, analfabetismo e 

baixo nível de escolaridade do trabalhador brasileiro, limitação do mercado consumidor para 

produtos com alto valor agregado, e falta de qualificação dos fornecedores para lidar com 

técnicas de logística avançada. 

Além disto, há baixa difusão de tecnologia de informação no meio empresarial, em 

particular no que tange à automação industrial, projeto auxiliado por computador e uso da 

internet para integração com clientes e fornecedores. Por outro lado, o país ainda apresenta 
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um alto índice de exclusão digital da sua população, somado ao fato de que ainda há certa 

barreira cultural para a aquisição de produtos pela internet. 

Assim, como se pode constatar, muitos são os desafios a serem vencidos para o 

desenvolvimento e aplicação dos conceitos associados à customização em massa no contexto 

nacional, indicando que pesquisas devam ser empreendidas no sentido de melhor conhecer 

como este fenômeno está sendo tratado pelas empresas brasileiras. 

Por sua vez, diante das considerações realizadas ao longo deste capítulo, observa-se 

que a teoria sobre o tema da customização em massa ainda se encontra em fase de 

desenvolvimento, existindo certas lacunas a serem preenchidas. Tais lacunas dizem respeito, 

principalmente, a uma orientação adequada em relação aos esforços que conduzam à 

execução das estratégias de customização em massa e seus elementos constituintes. 

Nesta perspectiva, a contribuição deste trabalho para o desenvolvimento da teoria pode 

advir de diversas formas, tais como a identificação dos principais habilitadores da 

customização em massa e como eles estão sendo implementados, a identificação dos critérios 

utilizados pelas empresas para seleção dos componentes dos produtos a serem customizados, 

a identificação de meios que promovam melhorias no desempenho das atividades envolvidas, 

e o entendimento de como as atividades devem ser compatibilizadas para o alcance dos 

objetivos pretendidos. 

Finalmente, as contribuições à teoria também podem se dar por meio da identificação 

de fatores que influenciam as decisões das empresas em customizar em massa os produtos 

ofertados, a identificação da extensão da customização ao longo das atividades da cadeia de 

valor das empresas, o exame das estratégias adotadas para prover produtos customizados em 

massa, e as dificuldades encontradas para a execução de tais estratégias. 

O capítulo seguinte tem o objetivo de discriminar os procedimentos metodológicos 

adotados na presente pesquisa. 



 94

 

 

3  Procedimentos metodológicos  

Como forma de estabelecer diretrizes para a execução do estudo foram elaboradas 

algumas questões, as quais são resultantes do desdobramento dos objetivos da pesquisa. São 

elas: a) Qual a extensão da customização ao longo das atividades da empresa? b) Como ocorre 

o processo de customização em massa nas empresas selecionadas? c) Como são selecionados 

os componentes dos produtos a serem customizados? d) Quais os habilitadores da estratégia 

de customização em massa? e) Como os habilitadores estão sendo implementados? 

Assim, teve-se o intuito de compreender como são executadas as estratégias de 

customização em massa nas empresas objeto de estudo. No âmbito desta pesquisa, como já 

esclarecido anteriormente, a customização em massa diz respeito à capacidade de oferecer 

rapidamente bens ou serviços customizados, em grandes volumes, a custos similares aos de 

produtos padronizados e disponibilizados por meio da produção em massa. Requere-se, pois, 

que os clientes estejam envolvidos diretamente na especificação do produto. 

Neste sentido, investigou-se a extensão e o processo de customização em massa, os 

critérios para seleção dos componentes dos produtos a serem customizados, e os habilitadores 

da estratégia de customização em massa. De posse destas informações, foi possível elaborar 

um framework para implementação da customização em massa. 

Um framework, por sua vez, é entendido como um “conjunto particular de regras, 

idéias ou crenças que se usa para lidar com problemas ou tomar decisões” (SINCLAIR, 1990, 

p.576). Neste sentido, frameworks têm o propósito de identificar variáveis relevantes, práticas 

a serem adotadas e questões que devem ser respondidas, assim como têm o potencial de 

contribuir para o desenvolvimento de teorias (PORTER, 1991b, p.98). 
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Em decorrência dos objetivos pretendidos, pode-se agrupar a pesquisa em três 

níveis, quais sejam: exploratório, descritivo e explicativo (GIL, 1999, p.43). No primeiro 

caso, uma vez que a teoria sobre a estratégia de customização em massa ainda está em fase de 

desenvolvimento, teve-se a finalidade de desenvolver e esclarecer conceitos e idéias pouco 

explorados sobre o tema. No nível descritivo, pretendeu-se delinear as características das 

estratégias de customização em massa na amostra de empresas selecionada, incluindo a 

extensão e o processo de customização. 

Por fim, no nível explicativo, a pesquisa teve como preocupação central identificar 

os fatores comuns entre empresas que determinam ou que contribuem para a definição dos 

critérios adotados para a seleção dos componentes a serem customizados, e do uso dos 

habilitadores. É, por conseguinte, neste nível que se aprofunda o conhecimento da realidade, 

na medida em que o esforço empírico do trabalho estará voltado para a explicação da razão da 

ocorrência de fenômenos cujas variáveis ainda não foram devidamente esclarecidas no âmbito 

da literatura. 

Antes de apresentar os procedimentos metodológicos, entretanto, é importante 

considerar a orientação ou o paradigma da pesquisa, o qual envolve o “[...] o sistema de 

crenças básicas, a visão de mundo que guia o investigador” (GUBA; LINCOLN, 1994, 

p.105), e que, portanto, influenciará na seleção e uso dos métodos de coleta e análise de 

dados. A importância de se realizar uma prévia reflexão sobre a natureza da realidade, a 

produção do conhecimento e suas implicações sobre a natureza metodológica também foram 

destacadas por outros autores (BURRELL; MORGAN, 1979, p.1-9; MORGAN; SMIRCICH, 

1980, p.492; CRESWELL, 1994, p.4-15; MERRIAM, 1998, p.3-5). 

Deste modo, assume-se o pressuposto de que a forma por meio da qual indivíduos, 

grupos e organizações percebem suas realidades é subjetiva e múltipla, resultante do conjunto 
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de crenças e valores constituídos e constituintes das experiências vividas e dos conhecimentos 

adquiridos. A realidade, por conseguinte, é entendida como uma construção social. 

Assim, compreende-se que o conhecimento produzido numa pesquisa é fruto das 

interações entre o pesquisador e o objeto pesquisado, de modo que o pesquisador tem uma 

postura ativa, negociando (por intermédio do diálogo) significados e valores, e construindo, 

por meio da reflexão sobre suas próprias experiências pessoais e dos relacionamentos com o 

meio e com os respondentes, suas próprias interpretações. 

Nesta perspectiva, as próximas seções visam esclarecer a estratégia de pesquisa, os 

métodos e as técnicas que serão utilizadas na coleta e análise dos dados. De modo a permitir 

uma melhor compreensão dos procedimentos metodológicos a serem adotados, são 

apresentados na figura 2, a seguir, os principais estágios do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Estágios metodológicos da pesquisa 

Seleção das Empresas 

Definição dos Instrumentos para 
Coleta de Dados 

Pré-teste do Roteiro de Entrevista

Realização dos Estudos Pilotos 

Execução dos Estudos de Casos 

Elaboração do Framework 

Conclusões do Estudo 

Aperfeiçoamento do Roteiro de 
Entrevista

Análise dos Dados 

Seleção da Estratégia e dos 
Métodos de Pesquisa

Definição das Variáveis de 
Pesquisa 



 97

3.1  Estratégia de pesquisa 

O pesquisador deve escolher uma estratégia de pesquisa que melhor permita responder 

suas questões ou testar suas hipóteses e o melhor tipo de modelo (CONTANDRIOPOULOS 

et al.,1999, p.35), e que esteja em consonância com seus pressupostos ontológicos e 

epistemológicos. Nesta perspectiva, “[...] os estudos de caso representam a estratégia 

preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os eventos e quando o foco se concentra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real” (YIN, 2001, p.19). A essência de um estudo de 

caso é, portanto, tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo 

qual foram tomadas, como foram implementadas e quais resultados. 

Além disto, o estudo de caso é apropriado quando o fenômeno a ser estudado está 

intrinsecamente delimitado; quando se está interessado em descrever e analisar processos 

(MERRIAM, 1998, p.27, 33); e quando há lacunas teóricas a serem preenchidas 

(EISENHARDT, 1989, p.548). 

Devido à natureza do problema e das questões de pesquisa, e tomando como referência 

a classificação das possíveis abordagens sugeridas pelos autores supracitados, esta pesquisa 

utilizará estudos de casos múltiplos. O estudo de casos múltiplos (ou coletivos) permite 

prover insights sobre um determinado assunto ou mesmo refinar uma teoria de forma mais 

consistente (STAKE, 1994, p.237); contribui para que o pesquisador perceba padrões e 

aspectos complementares sobre o fenômeno, corroborando para construção de novas teorias 

(EISENHARDT, 1991, p.620); e o resultado da replicação de casos individuais contribui 

sobremaneira para a validade externa ou generalização das suas descobertas (MERRIAM, 

1998, p.212). 
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3.2  Métodos de pesquisa 

Tendo como base a classificação proposta por Marconi e Lakatos (2000, p.90), o 

método de abordagem utilizado foi o indutivo, visto que, partindo da observação, 

interpretação e análise dos resultados alcançados no ambiente pesquisado, proporcionou-se 

condições à generalização das relações encontradas entre os fenômenos e fatos semelhantes às 

considerações teóricas. 

Tomando ainda como referência Marconi e Lakatos (2000, p.92), os métodos de 

procedimento foram o comparativo e o monográfico. No primeiro caso, foram realizadas 

comparações entre as abordagens realizadas pelas diversas empresas pesquisadas, com a 

finalidade de verificar similitudes ou divergências, analisar características específicas, e 

identificar a existência de requisitos comuns para o alcance de vantagens competitivas no 

mercado. Desta forma, foi possível gerar insumos que permitiram balizar os procedimentos de 

construção do framework contemplado nos objetivos da pesquisa. 

No segundo caso, o procedimento adotado consistiu em examinar o tema escolhido, 

observando os fatores que o influenciaram, analisando-os em seus variados aspectos, com a 

finalidade de obter generalizações teóricas. 

 

 

3.3  Critérios para escolha de casos e sujeitos da pesquisa 

Numa pesquisa de estudo de casos múltiplos não se deve utilizar a lógica da 

amostragem e de universos para escolha dos casos, mas sim a lógica de replicação, onde o 

pesquisador deve escolher cada caso cuidadosamente, de acordo com o reflexo do número de 

replicações de caso – literais ou teóricas – que gostaria de ter em seu estudo (YIN, 2001, p.68-

73). 
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Além disto, o processo de seleção dos casos dever ser determinado não apenas pelos 

propósitos e questões da pesquisa, contexto teórico e proposições, mas também deve ser 

levado em consideração o impacto de certas restrições, tais como acessibilidade, recursos e 

tempo disponível (ROWLEY, 2002, p.20). 

Não existe, contudo, um número ideal de casos a ser selecionado. Eisenhardt (1989, 

p.545), por exemplo, sugere que um estudo contemplando entre quatro e dez casos seja 

suficiente. Yin (2001, p.69) argumenta que se todos os casos vierem a ser previsíveis, seis a 

dez casos fornecerão uma base convincente para o estudo. Amaratunga e Baldry (2001, 

p.100), por seu turno, observam que a seleção de casos inevitavelmente envolve descrição e 

julgamento, de modo a selecionar aqueles que provejam acesso conveniente e as melhores 

informações para o propósito do estudo. Sob esta última perspectiva, Merriam (1998, p.61) 

destaca que a determinação de critérios de seleção é essencial para a escolha dos casos. 

No intuito de proporcionar uma visão ampla do fenômeno em estudo, foram 

selecionadas e pesquisadas 15 empresas (Quadro 4), sob a perspectiva da replicação literal, 

abrangendo dez diferentes divisões de atividades econômicas, conforme Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2004, p.36-64). Tais empresas estão localizadas, principalmente, em três 

estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

O número de empresas alvo do estudo decorreu da disponibilidade de acesso e 

recursos, bem como da complexidade envolvida para coleta e investigação apurada dos dados, 

que consistirá, como será oportunamente detalhado, de múltiplas fontes de evidência e fases 

de análise. O fato de estarem situadas no país, por sua vez, está associado à carência de 

estudos mais aprofundados, no âmbito nacional, sobre as estratégias de customização em 

massa, ao mesmo tempo em que tem o intuito de viabilizar, economicamente, a 

implementação da estratégia de pesquisa escolhida. 
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Empresa Atividade Econômica Cargo dos entrevistados 

Randon S. A. (Divisão 
de Implementos) 

Fabricação e montagem de veículos 
automotores, reboques e carrocerias 

Engenheiro de Produto; Especialista 
de Mercado 

Scania Fabricação e montagem de veículos 
automotores, reboques e carrocerias 

Gerente de Logística 

Vanbro Bombas 
Submersas 

Fabricação de motores, bombas, 
compressores e equipamentos de 
transmissão 

Gerente de Produção e sócio da 
empresa; Gerente Administrativo e 
sócio da empresa; Responsável pela 
Área de Engenharia de Processos 

Weg Fabricação de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos  

Diretor de Engenharia; Gerente de 
Engenharia Industrial; Gerente de 
Motores Industriais 

Tevah Confecção de artigos do vestuário e 
acessórios 

Vice-Presidente; Diretor Industrial 

Closet Confecção de artigos do vestuário e 
acessórios 

Diretor Executivo 

Capa Engenharia Construção Coordenador de Marketing;  
Assistente de Marketing; Técnica de 
Modificações; Gerente Técnico 

Klabin Segall 
Engenharia 

Construção Diretor Técnico; Gerente de 
Marketing; Supervisora de 
Arquitetura 

Empresa X 
(identificação sigilosa) 

Preparação de couros e fabricação 
de artefatos de couro, artigos de 
viagem e calçados 

Gerente Industrial; Gerente de 
Controladoria 

Felix Formas e 
Componentes 

Preparação de couros e fabricação 
de artefatos de couro, artigos de 
viagem e calçados 

Diretor Presidente; Diretor 
Administrativo; Responsável pela 
Área de CAD 

Killing S.A. Tintas e 
Solventes 

Fabricação de produtos químicos Diretor Presidente; Diretor Industrial 

Marsul Proteínas Ltda Fabricação de produtos químicos Gerente Geral; Consultor Técnico 

Empresa Y 
(identificação sigilosa) 

Fabricação de máquinas para 
escritórios e equipamentos de 
informática 

Executivo 

Todeschini  Fabricação de móveis e indústrias 
diversas 

Gerente Industrial;  Responsável pela 
área de Desenvolvimento do Produto; 
Analista técnico 

Happy Town Fabricação de móveis e indústrias 
diversas 

Proprietário da Empresa 

Quadro 4 – Empresas Pesquisadas 
Fonte: pesquisa de campo 

 

Além da localização, quatro outros critérios (não mutuamente exclusivos) foram 

empregados na seleção das empresas: pertencer às indústrias de transformação e construção 

civil; apresentar procedimentos documentados sobre o uso da estratégia de customização em 

massa; adotar, se possível, diferentes estágios de customização dos produtos; e serem 
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potenciais customizadoras na percepção de experientes pesquisadores convidados a opinar a 

este respeito. 

As razões da escolha pela indústria de transformação e construção civil já foram 

previamente explicadas na seção 1.2 (Justificativa da Pesquisa), e decorrem do fato de que 

evidências colhidas na literatura sobre o tema sugerem que a customização em massa é mais 

comumente adotada em processos empresariais prioritariamente geradores de bens. Por outro 

lado, a escassez de registros de pesquisas acadêmicas (em âmbito nacional e internacional) a 

respeito da adoção de estratégias de customização no setor da construção civil, estimula a 

busca por evidências da ocorrência deste fenômeno neste setor. 

Em relação ao segundo critério, certas empresas têm divulgado sua capacidade de 

customização em massa por meio de artigos publicados em periódicos. Neste sentido, as 

mesmas foram prioritariamente identificadas a fim de otimizar o processo seletivo. A seleção 

de empresas que adotam diferentes estágios de customização, por sua vez, teve a intenção de 

permitir a análise do fenômeno por diferentes perspectivas operacionais. Por fim, foram 

mantidos contatos com vinte acadêmicos (de diferentes instituições de ensino e pesquisa 

localizadas no país) envolvidos com estudos sobre estratégia e desempenho empresariais, para 

que pudessem sugerir possíveis empresas a serem estudadas. 

Para obtenção dos dados necessários, os sujeitos-alvo da pesquisa foram os executivos 

das empresas selecionadas, uma vez que, em princípio, os mesmos detêm a mais completa 

informação acerca do tema objeto da investigação. O número de integrantes da pesquisa, por 

sua vez, foi baseado na potencial de contribuição informacional de cada respondente para o 

desenvolvimento de insights e entendimento do fenômeno (MERRIAM, 1998, p.64, 83).  

Assim, de modo a se obter uma ampla percepção do fenômeno pesquisado, sempre 

que possível, foram escolhidos profissionais alocados em diferentes áreas funcionais, tais 

como produção, engenharia, logística, marketing e desenvolvimento de produto. Todavia, em 
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alguns casos (como na Scania e na Empresa Y), devido a restrições de acesso, não foi possível 

entrevistar um maior número de integrantes pertencentes a áreas funcionais distintas.  

 

 

3.4  Instrumentos de coleta de dados, pré-teste e estudo piloto 

A descrição detalhada dos procedimentos a serem utilizados na fase de coleta de 

dados, apresentada nesta seção, tem o intuito de contribuir para o alcance da confiabilidade. A 

este respeito, Yin (2001, p.60) alerta que “[...] a ênfase está em se fazer o mesmo estudo de 

caso novamente, e não em ‘replicar’ os resultados de um caso ao se fazer outro estudo de 

caso”. 

Inicialmente, para a coleta dos dados secundários, foi realizada uma extensa pesquisa 

bibliográfica em livros, monografias, dissertações, teses, artigos dispostos em anais de 

congressos e encontros, revistas e jornais nacionais e internacionais das áreas de 

administração, economia e engenharia de produção, de modo a propiciar um exame, o mais 

completo possível, referente ao estudo pertinente ao tema. Para dar o suporte necessário à 

obtenção de artigos internacionais, foram utilizadas as bases de dados EBSCO e ProQuest. 

Nesta perspectiva, exemplos de periódicos utilizados na pesquisa incluíram: Journal of 

Operations Management, International Journal Operations and Production Management, 

International Journal of Production Economics, Journal of Operations Management, IEE 

Manufacturing Engineer, Strategic Management Journal, The Academy of Management 

Review, Harvard Business Review, Journal of Customer Based Management, Sloan 

Management Review, Journal of Business Logistics, International Journal of Production 

Research, Revista de Administração de Empresas, Conjuntura Econômica, Revista de 

Administração, Revista Produção, entre outros. 
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Para a coleta de dados primários, por seu turno, foi realizada uma pesquisa de campo 

exploratória no parque fabril das empresas que contemplaram as características necessárias 

para a consecução do estudo. Neste caso, foram utilizadas várias fontes de evidência, tais 

como observação, documentos, registros e entrevistas (adotada como principal técnica de 

coleta de dados), as quais foram utilizadas no processo de triangulação de dados. 

O uso de múltiplas fontes de dados corresponde a uma das grandes forças do estudo de 

caso (ROWLEY, 2002, p.23), contribuindo para que as descobertas e conclusões decorrentes 

da análise sejam mais convincentes e acuradas (CHETTY, 1996, p.77; YIN, 2001, p.121). 

Além disto, a triangulação corrobora para garantir a validade interna e a confiabilidade da 

pesquisa (MERRIAM, 1998, p.204, 207). 

Neste sentido, o uso da observação permite que o pesquisador perceba os fatos 

diretamente, sem qualquer intermediação, reduzindo a subjetividade e permitindo coletar 

evidências complementares sobre o fenômeno estudado. Documentos e registros investigados, 

por seu turno, tiveram a principal função de fornecer detalhes específicos para corroborar e 

valorizar as informações obtidas por meio de outras técnicas. Desta forma, ambos foram 

explorados concomitantemente, ou após a realização das observações e entrevistas. 

A modalidade de entrevista empreendida foi aquela denominada: semi-estruturada 

(MERRIAM, 1998, p.74), a qual também é compreendida por Marconi e Lakatos (1999, p.96) 

como entrevista não estruturada focalizada. Assim, foi seguido um roteiro de tópicos relativos 

ao problema em enfoque, onde o pesquisador teve a liberdade de sondar razões e motivos que 

sustentassem determinadas decisões por parte da empresa. Para otimizar este procedimento, e 

com a devida permissão dos entrevistados, todas as entrevistas foram gravadas em fita cassete 

para posterior transcrição. 

A escolha por este instrumento foi motivada por sua flexibilidade, vez que o 

pesquisador teve a possibilidade de desenvolver cada situação em qualquer direção que 
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considerasse adequada, de forma a explorar mais amplamente uma questão, não obedecendo 

ao rigor de uma estrutura formal. Assim, em comum acordo com os entrevistados, o 

entrevistador realizou as entrevistas em locais e horários pré-agendados. 

O roteiro de entrevista elaborado, por seu turno, foi previamente testado. Os pré-testes 

se referem ao teste inicial de um ou mais aspectos do desenho do estudo, e diferem dos 

estudos de caso piloto, na medida em que estes últimos dizem respeito a exames em miniatura 

de todo o desenho da pesquisa (BABBIE, 2003, p.12). 

Neste sentido, o roteiro foi avaliado por um conjunto de cinco especialistas 

(professores do curso de graduação e pós-graduação de administração nas áreas de produção, 

marketing, organizações, e estratégia) que possuíam experiência no desenvolvimento de 

estudos qualitativos em organizações. Neste caso, foi entregue uma cópia do material a cada 

examinador e solicitado que os mesmos analisassem se as perguntas estavam claramente 

redigidas e se eram consistentes com as questões e objetivos da pesquisa. Os examinadores 

tiveram liberdade para fazer comentários acerca das questões, suprimirem algumas delas e 

sugerirem formulação de outras. Nesta oportunidade, os especialistas propuseram avaliar a 

substituição de termos técnicos e questões sobrepostas. 

Após ter analisado as sugestões dos especialistas a respeito dos diferentes aspectos do 

roteiro de entrevista e realizadas as devidas modificações, foram conduzidos estudos pilotos 

em duas empresas selecionadas segundo os critérios apresentados na seção anterior, em 

conjunto com a conveniência geográfica e a facilidade de acesso aos dados. 

Estudos de caso-piloto, no entender de Yin (2001, p.75, 100), auxiliam os 

pesquisadores a aprimorar o projeto inicial, podendo revelar inadequações ou necessidades de 

adaptá-lo. Em relação aos instrumentos de coleta de dados, o caso-piloto pode ajudar a 

desenvolver o alinhamento relevante das questões e identificar oportunidades de melhoria 

tanto no conteúdo dos dados, quanto nos procedimentos que devem ser seguidos. 
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A primeira empresa selecionada como caso-piloto foi a Tintas Iquine, localizada no 

distrito industrial de Jaboatão dos Guararapes, município do Estado de Pernambuco. A 

empresa, composta por 280 funcionários, fabrica tintas, vernizes, adesivos e complementos 

para o setor predial e industrial. Com um volume de produção de, aproximadamente, 30 

milhões de litros por ano, atua nas regiões norte e nordeste do Brasil. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de novembro e dezembro de 2004, e foi 

possível entrevistar profissionais alocados em quatro áreas distintas da empresa: Alan Souza 

(Gerente de Marketing), Delino Junior (Gerente de Produção e Infra-Estrutura), Romênio 

Alencar (Supervisor de Logística) e o senhor Fernando Pinheiro da Silva (Responsável pela 

Área de Desenvolvimento). 

A segunda empresa escolhida como caso-piloto foi a Polifrio do Nordeste Ltda., 

localizada no distrito industrial de Abreu e Lima, município do Estado de Pernambuco. A 

referida empresa é especializada na fabricação personalizada de câmaras frigoríficas e 

equipamentos industriais de refrigeração, apresenta certificado ISO 9001, possui 80 

funcionários e tem um volume de produção de 60 equipamentos por mês. Sua área de atuação 

abrange as regiões norte e nordeste do país. 

A coleta de dados foi realizada no mês de dezembro de 2004. Nesta oportunidade, foi 

possível entrevistar o senhor Naeldy Godoy, Coordenador de Projetos, Desenvolvimento e 

Treinamento da empresa, o qual também acompanhou o pesquisador numa visita à área fabril. 

Assim, por meio da execução dos casos-piloto, e em consonância com as observações 

de Marconi e Lakatos (2001, p.129), tornou-se possível evidenciar as reações dos 

entrevistados, suas dificuldades de entendimento, suas tendências para esquivarem-se de 

questões delicadas, além da ambigüidade das perguntas, existência de questões supérfluas, 

adequação ou não da ordem de sua apresentação, se eram muito numerosas ou, ao contrário, 

necessitavam ser complementadas. 
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A exemplo do pré-teste, mais uma vez o roteiro de entrevista foi revisado, de modo a 

tornar mais clara as questões para o entrevistado (APÊNDICE A). Além disso, a experiência 

com o caso-piloto permitiu que o pesquisador percebesse a necessidade de mudanças na sua 

atitude durante a coleta de dados, de modo a evitar perguntas que sugerissem respostas. 

Concluídos os procedimentos de planejamento da pesquisa, foram realizados, 

inicialmente, contatos telefônicos, e por e-mail, com representantes das empresas-alvo da 

investigação. Em seguida, as questões centrais envolvidas no roteiro de entrevista, juntamente 

com uma carta de apresentação (APÊNDICE B), foram enviados aos respondentes da 

pesquisa. A carta teve o objetivo de não só apresentar, formalmente, o pesquisador e solicitar 

a efetiva participação da empresa, mas também esclarecer os objetivos da pesquisa e destacar 

que os dados coletados serão usados com fins exclusivamente acadêmicos, além de ser 

garantido, se necessário, o sigilo e confidencialidade dos mesmos. Neste último caso, apenas 

duas das empresas pesquisadas exigiram confidencialidade das suas respectivas identidades e 

de seus integrantes. 

O envio das questões centrais constantes no roteiro de entrevista, por sua vez, teve 

dois objetivos. Em primeiro lugar, permitir que a empresa selecionasse os profissionais mais 

adequados para responder aos questionamentos. O segundo propósito implicou em otimizar o 

tempo despendido durante a realização da entrevista, vez que o entrevistado poderia colher 

previamente informações, documentos e registros relacionados às questões elaboradas. 

Ao final de cada entrevista, foi solicitado que o entrevistado respondesse a um 

pequeno questionário (APÊNDICE C) com questões que contemplavam informações básicas 

sobre a empresa e sua atividade como profissional. Além das entrevistas, também foi possível 

visitar a área fabril de todas as empresas contempladas na pesquisa, permitindo uma melhor 

compreensão das ações implementadas. 
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A coleta de dados nas 15 empresas selecionadas para a pesquisa foi realizada entre os 

meses de janeiro e fevereiro de 2005. O bom desempenho alcançado nesta fase foi decorrente 

do sistemático planejamento realizado (e já detalhado), além de intenso esforço empreendido 

pelo pesquisador desde o mês de novembro de 2004. Desde então, reiteradamente, foram 

realizados contatos com as diferentes empresas por meio telefônico e mediante e-mail, 

negociando-se a participação das mesmas na pesquisa doutoral. 

 

 

3.5  Definição das variáveis de pesquisa 

De acordo com Marconi e Lakatos (2000, p. 175), “Uma variável poder ser 

considerada uma classificação ou medida; uma quantidade que varia; um conceito, constructo 

ou conceito operacional que contém ou apresenta valores; aspecto, propriedade ou fator, 

discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração”. Neste contexto, a seguir, são 

apresentadas as definições teórica e operacional das variáveis que foram utilizadas na 

pesquisa. 

 

 

3.5.1  Definição teórica 

Na presente pesquisa, foram analisados quatro grupos de variáveis: (a) extensão da 

customização, (b) processo de customização, (c) habilitadores da estratégia de customização 

em massa, e (d) critérios adotados para seleção dos componentes dos produtos a serem 

customizados. A seguir, são apresentadas as definições teóricas das respectivas variáveis. 

a) A extensão da customização diz respeito ao conjunto de estágios da cadeia de valor 

nos quais ocorrem as atividades de customização do produto ou do serviço por parte da 

empresa. 
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b) O processo de customização diz respeito aos procedimentos adotados pela empresa 

para operacionalizar as tarefas associadas ao atendimento dos pedidos customizados. É a 

partir da compreensão do processo de customização que se tornará possível identificar as 

estratégias de customização em massa executadas pelas empresas selecionadas, o 

entendimento dos fatores que motivaram a empresa a empreender esforços para a 

customização dos produtos, bem como as dificuldades para a implementação da estratégia de 

customização em massa. 

c) Os habilitadores da estratégia de customização em massa representam o conjunto de 

fatores por meio dos quais a empresa irá implementar a estratégia de customização em massa. 

Desta forma, sete habilitadores foram selecionados: manufatura baseada no tempo, produção 

enxuta, flexibilidade do sistema produtivo, cadeia de suprimentos, projeto do produto, 

aspectos organizacionais, e tecnologia de informação. 

d) Os critérios adotados para seleção dos componentes dos produtos a serem 

customizados, por sua vez, dizem respeito aos atributos dos produtos que devem ser 

previamente considerados para otimizar o processo de customização. 

 

 

3.5.2  Definição operacional 

Sob a perspectiva de Babbie (2003, p.182), “A operacionalização é o processo pelo 

qual os pesquisadores especificam observações empíricas que podem ser tomadas como 

indicadores dos atributos contidos em algum conceito”. 

Desta forma, as variáveis apresentadas na seção anterior foram operacionalizadas por 

meio de uma série de questões dispostas ao longo do roteiro de entrevista, as quais foram 

elaboradas tomando como base o referencial teórico que fundamenta a pesquisa, conforme 

pode ser observado no quadro 5 , a seguir. 
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Variável Questão do Roteiro 

Entrevista 

Referencial Teórico 

Extensão da customização  2 Lampel e Mintzberg (1996) 

Processo de customização  1, 3, 4, 25 Zinn (1990), Spira (1993), Pine (1994), Lampel e 

Mintzberg (1996), Gilmore e Pine (1997), Duray et al 

(2000), Alford, Sackett e Nelder, (2000), Silveira, 

Borestein e Fogliatto (2001), Van Hoek (2001). 

Critérios adotados para seleção 

dos componentes dos produtos 

a serem customizados 

5 Pine, Victor e Boyton (1993), Amaro, Hendry e 

Kingsman (1999), Royer (2001), Silveira, Borestein e 

Fogliatto (2001); Feitzinger e Lee (1997), Hermansky e 

Seelmann-Eggebert (2003). 

Habilitadores da estratégia de 

customização em massa 

6 a 24 Tu; Vanderembse; Ragu-Nathan (2001), Hart, (1995), 

Kotha (1996), Eastwood (1996), Feitzinger e Lee (1997), 

Zipkin (2001), Silveira, Borenstein, Fogliatto (2001), 

Pine (1994), Ross (1996), Ahlstrom e Westbrook (1999), 

Lee e Chen (2000), Jiao, Ma e Tseng (2001), Carmo e 

Gavronski (2002), Berman, (2002), Hermansky e 

Seelmann-Eggebert (2003), Spira (1993), Kotha (1995), 

Lau (1995), Quintela e Costa (1997); Duray et al (2000), 

Ross (1998), Mann (2000). 

Quadro 5 – Operacionalização das variáveis de pesquisa 

 

 

3.6  Análise de dados 

Em estudo de casos múltiplos, há dois estágios de análise: a análise individual dos 

casos e a análise cruzada dos casos (MERRIAM, 1998, p.194; YIN, 2001, p.73). Para a 

execução da análise individual dos casos, inicialmente, foi realizada uma pré-análise dos 

dados coletados a fim de identificar a possibilidade de agrupá-los em categorias. 
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Neste sentido, emergiram oito categorias primárias de análise: caracterização da 

empresa, fatores que motivaram a empresa a empreender esforços para customização dos 

produtos, processo de customização, estágios onde ocorrem a customização, critérios para 

seleção dos componentes dos produtos a serem customizados, estratégias de customização em 

massa, habilitadores da customização em massa, e principais dificuldades para implementação 

da customização em massa. Em seguida, para cada empresa, foi realizada uma explanação a 

respeito das respectivas categorias. 

A análise individual dos casos, primeira tarefa empreendida, permite não só que o 

pesquisador se familiarize com as características operacionais específicas de cada empresa, 

mas também contribui para a identificação de padrões emergentes em cada caso 

(EISENHARDT, 1989, p.540). 

Concluída esta primeira fase, foram elaborados relatórios distintos, por empresa, 

contendo os resultados individuais da análise realizada. Cada relatório foi enviado (via e-mail) 

para os respectivos entrevistados de cada empresa pesquisada. Por meio de uma carta 

(APÊNDICE D), anexada a cada relatório, foi solicitado que se fizesse uma avaliação a 

respeito da análise dos dados desenvolvida, com o objetivo de verificar a conformidade dos 

resultados à realidade observada. Pretendeu-se, por meio deste procedimento, contribuir para 

o alcance da validade interna dos dados. 

De posse dos comentários realizados pelos entrevistados, o pesquisador revisou os 

resultados das análises individuais das empresas, de modo a torná-los mais realistas. Em 

seguida, as descobertas relacionadas a cada uma das categorias dos casos individuais foram 

comparadas entre si, por meio da análise cruzada dos casos, no intuito de identificar a 

existência de similaridades ou diferenças entre os padrões de respostas associados a cada 

empresa. Estes esforços estão vinculados à obtenção da validade externa dos resultados. 
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Os resultados emergentes das evidências empíricas, decorrentes da análise cruzada dos 

casos, por sua vez, foram confrontados com os elementos teóricos colhidos na literatura 

especializada, a fim de identificar oportunidades para o desenvolvimento da teoria sobre o 

tema da pesquisa. 

Por fim, como conseqüência das análises empreendidas, foi possível elaborar um 

framework que contemplou as estratégias de customização em massa utilizadas pelas 

empresas analisadas, seus principais habilitadores (e respectivas práticas implementadas), os 

fatores motivadores da estratégia de customização em massa, e os critérios adotados para a 

seleção dos produtos a serem customizados. 

O próximo capítulo tem o intuito de apresentar os resultados das análises individuais 

dos casos selecionados nesta pesquisa. 
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4  Análise individual dos casos 

Os resultados apresentados neste capítulo são decorrentes da análise de cada um dos 

quinze casos selecionados para pesquisa, quais sejam: Randon S. A. (Divisão de 

Implementos), Scania, Vanbro Bombas Submersas, WEG, Tevah, Closet, Capa Engenharia, 

Klabin Segall, Empresa X, Felix Formas e Componentes, Killing S.A. Tintas e Solventes, 

Marsul Proteínas Ltda., Empresa Y, Todeschini, Happy Town. Os casos foram seqüenciados 

de acordo com a similaridade entre as atividades econômicas e entre as estratégias de 

customização em massa desenvolvidas. 

Como explicado no capítulo anterior, após a coleta dos dados, foram elaborados 

relatórios distintos, por empresa, e enviados para os respectivos entrevistados, a fim de que 

estes avaliassem a conformidade dos resultados à realidade observada. Desta forma, as 

informações aqui dispostas contemplam as correções sugeridas, bem como o produto da 

análise das estratégias de customização em massa adotadas por cada empresa, sob a 

perspectiva de diversos autores (quais sejam: ZINN, 1990; SPIRA, 1993; PINE, 1994; 

LAMPEL; MINTZBERG, 1996; GILMORE; PINE, 1997; DURAY et al, 2000; ALFORD; 

SACKETT; NELDER, 2000; SILVEIRA; BORESTEIN; FOGLIATTO, 2001). 

Assim, como já mencionado, para a construção da explanação, os dados foram 

agrupados nas seguintes categorias: caracterização da empresa, fatores que motivaram a 

empresa a empreender esforços para customização dos produtos, processo de customização, 

estágios onde ocorrem a customização, critérios para seleção dos componentes dos produtos a 

serem customizados, estratégias de customização em massa, habilitadores da customização 

em massa, e principais dificuldades para implementação da customização em massa. 
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4.1  Randon S.A. (Divisão de Implementos) 

4.1.1  Caracterização da empresa 

As Empresas Randon atuam nas áreas de implementos rodoviários, veículos especiais, 

autopeças, sistemas automotivos e serviços, comercializando seus produtos no mercado 

interno e exportando para mais de uma centena de países. 

A Randon S.A. Divisão de Implementos, objeto do estudo, possui 55 anos de 

atividades, deu origem às demais empresas da holding (composta por sete empresas) e detém 

cerca de 42% do mercado brasileiro do segmento de reboques e semi-reboques, encerrando o 

ano de 2003 entre os cinco maiores fabricantes mundiais do setor. Dentre os produtos 

fabricados nesta divisão, destacam-se as carrocerias tipo: basculante, canavieiro, carga seca, 

silos, tanques, transporte de bebidas, graneleiras (responsável por 65% da produção), furgões, 

carrega tudo, frigoríficos, porta containers e sider. 

A instalação industrial pesquisada se localiza na cidade de Caxias do Sul-RS, possui 

2.100 empregados e apresenta um volume mensal de produção de, aproximadamente, 1.600 

produtos. Deste total, aproximadamente, 60% dos produtos são customizados. 

 

 

4.1.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 

 

No setor de implementos rodoviários a customização de produtos é uma imposição do 

mercado, sendo praticada pelas empresas que pertencem a este segmento. Desta forma, 

diferente das montadoras de automóveis, onde existe um pequeno número de variáveis para 

customização (sendo que a maioria delas é executada na concessionária), no setor em estudo 



 114

existe um número elevado de possibilidades de personalização (vez que não apenas envolve 

modulação, mas também o projeto), e ela ocorre quase que exclusivamente na fábrica. 

A este respeito, o senhor Juliano Pimentel, Especialista de Mercado, afirma: “Claro 

que preferiríamos que o grosso da customização ocorresse no distribuidor, mas no nosso setor 

há uma imposição do mercado para que o produto seja customizado na fábrica. É uma 

característica deste mercado”. 

 

 

4.1.3  O processo de customização 

A customização se inicia no ponto de venda do distribuidor. Neste momento, o cliente 

interage com o profissional de vendas, que irá identificar as necessidades específicas em 

termos de tipo de produto e características de utilização. Para dar suporte ao atendimento do 

cliente, o distribuidor faz uso de um Configurador de Produto. 

O Configurador de Produto é um software que funciona tanto nas dependências do 

distribuidor quanto internamente à fábrica. Neste último caso, ele funciona em conjunto com 

o MRP. A partir de uma série perguntas e respostas, monta-se, por meio de uma programação 

lógica de estrutura de itens, o produto final. 

A este respeito, comenta o senhor Fábio Tronca, Engenheiro de Produto: 

No passado, a lista de materiais de um produto possuía menos de 10 itens, 
tais como: chassi, suspensão, caixa de carga, instalação pneumática, 
instalação elétrica. Cada item continha centenas de peças, sendo 1.500 o 
número médio de peças por produto. A partir de 1998 começamos a utilizar 
um configurador de produtos (que possui uma lista de todos os componentes 
padronizados do produto) e o número de itens aumentou bastante, pois cada 
item foi desmembrado em vários subitens necessários para sua composição. 
Assim, aquele chassi que era formado por 50 peças e considerado um item 
único, transformou-se em uma série de conjuntos de itens menores de 10 a 
15 peças, de modo que se pudesse montar estes conjuntos separadamente. 
Com isto, não é mais necessário reprojetar todo o produto para realizar a 
modificação de um tipo de pára-choque, por exemplo. Deste modo, a partir 
de um chassi básico é possível agregar diferentes tipos de componentes no 
mesmo, sem maiores esforços, pois tudo é intercambiável. 
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Após a configuração do produto, as respectivas informações são enviadas para a área 

de vendas localizada na fábrica, a qual irá analisar se o pedido pode ser atendido a partir dos 

itens padronizados incluídos no Configurador. Caso seja possível, será gerado um projeto e 

este será encaminhado diretamente para o PCP. Caso as necessidades dos clientes não sejam 

atendidas por meio das combinações de itens padronizados, o software informa a necessidade 

de desenvolver um novo item. Assim, são disponibilizados, principalmente, dois tipos de 

customização: adequação do projeto e customização planejada. 

O primeiro tipo corresponde a customização de pouco volume (que pode ser de um 

produto ou um lote) e maior complexidade, pois serão necessários esforços da área de 

engenharia para adequar o projeto original às exigências do consumidor. Neste caso, as 

informações são repassadas para as áreas de marketing, engenharia e custos a fim de 

identificar a viabilidade mercadológica, técnica, legal e financeira de atender a um novo 

pedido. 

O tempo compreendido entre o primeiro contato do cliente e a finalização da 

fabricação de um produto que sofrerá adequação do projeto pode ser de nove semanas. Este é 

o período de tempo envolvido para a execução da análise de viabilidade e efetiva fabricação 

do produto. 

Isto significa que após passar inicialmente pelo marketing para uma avaliação 

mercadológica, a área de engenharia irá realizar uma análise técnica e elaborar um ante-

projeto, que será enviado para a área de custos. Daí é repassado para a área de marketing, a 

qual será responsável pelo apreçamento do produto. Caso seja viável, será enviada a 

informação para o distribuidor que consultará o cliente a fim de que este decida pela aquisição 

do novo produto. Estas atividades demoram pelo menos uma semana. 

Concretizada a venda, o produto é acrescentado à linha de produtos especiais. Neste 

momento, o tempo do pedido irá depender tanto do tamanho da fila de produtos programados 
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para serem desenvolvidos, que pode demorar, em média, um mês, quanto da complexidade da 

tarefa de adequação (que pode demorar uma semana), somado ao tempo para fabricação, que 

pode demandar mais três semanas. 

Ainda que a customização desde o projeto ocorra também para atender aos clientes 

nacionais, ela é mais comum para os produtos comercializados no mercado externo, pois cada 

país tem a sua particularidade, que envolve, principalmente, legislações diferentes. 

O segundo tipo corresponde a customização planejada, a qual é fruto da combinação 

de componentes padronizados modulares. Neste caso, o tempo compreendido entre o 

recebimento do pedido e a finalização da produção é de apenas sete dias, pois não será 

necessário realizar adequações do projeto. Como destaca o senhor Juliano Pimentel: 

O que nos viabiliza fazer a customização planejada é o volume de produção. 
Trabalhamos com um produto composto por componentes padronizados 
modulares, que permite realizar uma série de configurações, de modo que 
possamos atender a diferentes necessidades sem alterar o projeto inicial. É 
uma situação similar a um computador, que torna possível escolher diversas 
opções sem muita complexidade para a área produtiva. No nosso caso, 
existem milhares de possibilidades de combinação das variáveis que são 
oferecidas aos clientes. 

 

Além dos dois principais tipos de customização considerados, há ainda a possibilidade 

de desenvolvimento de novas famílias de produtos (em conjunto com suas respectivas 

variantes), as quais não foram anteriormente fabricadas. Neste caso, como destaca o senhor 

Juliano Pimentel, “[...] durante o desenvolvimento, já estamos pensando em modular os 

conjuntos que irão compor os produtos para que possamos utilizar o conceito de customização 

planejada”. 
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4.1.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização pode ocorrer em três estágios distintos: projeto (novos 

desenvolvimento de produtos), fabricação (adequação do projeto) e montagem (customização 

planejada). A customização no estágio do projeto exige esforços de diferenciação nos três 

estágios supracitados, vez que não se trata de tarefas e componentes totalmente padronizados. 

No estágio de fabricação, devido à grande variedade de componentes já catalogados, 

os esforços de adequação do projeto irão se concentrar em apenas 30% dos itens que irão 

compor o produto especial, pois o restante já se encontra projetado e disponível para 

fabricação. 

Na customização planejada, por sua vez, os esforços de customização irão se 

concentrar especificamente na montagem de componentes modulares. 

 

 

4.1.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Há o empreendimento de esforços para que seja realizado o desenvolvimento de 

componentes modulares e intercambiáveis para fabricação do produto, de modo que permita 

variações futuras sem muitas alterações no projeto original do produto. 

Apesar da empresa realizar muitas adequações do projeto de acordo com as 

necessidades dos clientes, procura-se evitar esta prática pois reduz a produtividade, uma vez 

que se consome mais tempo, retrabalho e aumenta-se a possibilidade de ocorrência de erros de 

projeto e na montagem. Ademais, pode exigir mais assistência técnica. Por isto, antes da sua 

execução, é realizada uma análise de viabilidade, a qual envolve aspectos técnicos, legais, 

financeiros e mercadológicos. 
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Sob a perspectiva técnica, observa-se, principalmente, a complexidade para elaboração 

e execução do projeto, discriminação de roteiros de produção e disponibilidade de máquinas e 

equipamentos. Em termos de processo, por exemplo, há limites impostos pelos gabaritos de 

montagem da estrutura do chassi. “Não é interessante atender a pedidos que não caibam nos 

gabaritos, pois isto implicaria em realizar montagens manuais, algo que evitamos, pois vai 

ocupar mão de obra de dois produtos para confecção de um só, podendo comprometer a 

qualidade”, ressalta o senhor Fábio Tronca, engenheiro de produto. 

Sob a perspectiva legal, não se pode ir de encontro à legislação, pois há critérios de 

dimensionamento, segurança, carga, capacidade etc. Financeiramente, são analisados os 

custos incorridos para executar um projeto em particular. Mercadologicamente, identifica-se a 

importância do atendimento do pedido a um cliente específico, seja porque ele é tradicional, 

formador de opinião ou será importante para a introdução de produtos em novos mercados. 

Ademais, também é analisado o potencial de vendas de um novo produto. 

 

 

4.1.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Randon 

sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 6), conclui-se 

que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias de customização em massa: 

modularização por bus e postergação da montagem. 

Autores Abordagens de Customização em Massa 

Zinn (1990) Postergação da fabricação e da montagem 
Spira(1993) Montagem por meio da combinação de componentes padronizados 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura;Customização sob medida; Padronização customizada
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) Montador 
Alford, Seckett e Nelder (2000) Customização essencial; Customização facultativa 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto, Fabricação e Montagem 

Quadro 6 – Abordagens de customização em massa na Randon 
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A modularização por bus é decorrente da possibilidade de montar diferentes tipos de 

componentes em um determinado chassi, por exemplo. Por sua vez, o ponto de 

desacoplamento da produção padronizada para a customizada (postergação da montagem) 

ocorre após a fabricação de peças que compõem o conjunto de itens a serem montados 

separadamente, de acordo com o pedido do cliente. 

Ainda que, quando realizada a customização por meio da adequação do projeto, haja a 

postergação do início da fabricação a partir do pedido do cliente, este tipo de customização 

não pode ser compreendido como customização em massa, devido ao baixo volume, grande 

complexidade para sua operacionalização e os elevados tempos envolvidos. 

 

 

4.1.7  Habilitadores da customização em massa 

4.1.7.1  Tecnologia de informação 

A adoção de tecnologia de informação (CAD, CAE, robôs, MRP, ERP, e o software 

configurador de produto) representa uma dos principais elementos para viabilizar a 

customização. 

A empresa utiliza a tecnologia CAD em três dimensões (CAD 3D). Isto agiliza os 

procedimentos de adequação de projeto, pois as alterações realizadas em uma peça são 

refletidas em todos os locais onde esta peça está inserida. Quando se utilizam apenas duas 

dimensões, como acontece na maioria das empresas, é requerido um tempo maior para 

atualizar as modificações nos diferentes desenhos onde a alteração de uma peça era exigida. A 

este respeito, comenta o senhor Fábio Tronca. 

Há três anos migramos do CAD em duas dimensões (CAD 2D) para o CAD 
3D. [...] Demorávamos, com o CAD 2D, um dia para desenvolvemos um 
novo componente e três semanas para atualizar as alterações nos trinta 
chassis que utilizam este componente. No CAD 3D, todos os itens 
compostos por componentes que sofreram alteração são atualizados 
automaticamente. 
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Ademais, por meio do CAD 3D foi possível montar um banco de dados do projeto, 

similar ao utilizado no Configurador, onde caso se necessite realizar um desenho com 

determinadas especificações de comprimento, basta apenas entrar com as variáveis e o 

desenho é, então, gerado. A adoção do CAD 3D, por sua vez, também estimulou a 

implementação do CAE e sua integração com o software de desenvolvimento do projeto. Com 

isto, foi possível realizar análises estruturais do produto. 

Os robôs, por sua vez, são utilizados nas linhas que apresentam grandes volumes de 

produção, a fim de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade. 

O plano operacional que estima a fabricação trimestral por família de produtos é 

decidido mensalmente pela diretoria e repassada para o PCP. Os dados são então incluídos no 

sistema MRP para avaliar a necessidade de recursos que será exigido para atender ao plano, e 

as informações são atualizadas mensalmente. 

O plano de produção de itens de produtos finais, por sua vez, é gerado por meio do 

Plano Mestre de Produção e apresenta três níveis: todos os produtos; famílias de produtos; 

itens genéricos. Este último nível é composto por materiais que podem fazer parte de produtos 

diferentes pertencentes a uma mesma família. Estes itens genéricos estão integrados ao 

Configurador. Módulos específicos do sistema, os quais são integrantes do software de gestão 

empresarial BAAN (ERP) geram ordens de compra e fabricação. 

 

 

4.1.7.2  Manufatura baseada no tempo e produção enxuta 

A empresa trabalha com dois modelos de programação: make to order e make to stock. 

No primeiro caso, que acontece na maioria das vezes, os recursos apenas são ativados quando 

há uma solicitação de um pedido do cliente, de modo a reduzir os estoques. O segundo caso é 
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uma exceção, e ocorre para os produtos extremamente padronizados e que são mais vendidos 

dentro do mix de produção, no entanto “[...] como regra, vende-se para só depois produzir”, 

enfatiza o senhor Juliano Pimentel. 

A redução dos tempos produtivos é decorrente, principalmente, do uso de kanbans, os 

quais são utilizados em todos os itens que possam afetar o lead time. “Sem o uso de Kanbans 

não seria possível viabilizar a customização planejada. Ele serve para programar a fabricação 

e movimentação das peças de prateleira, as quais são fundamentais para o sistema”, destaca o 

senhor Fábio Tronca. 

Ademais, a velocidade também é fruto da utilização de gabaritos de montagem (o qual 

ajusta e fixa todas as peças, evitando a necessidade de medições, facilitando a soldagem). Sem 

os mesmos, a montagem seria muito artesanal. Somada a isto, a precisão das peças projetadas, 

resultando no perfeito encaixe das mesmas no momento da montagem, contribui 

sobremaneira para a diminuição dos tempos operacionais. 

A existência de linhas dedicadas também reduz os tempos envolvidos no setup de 

máquinas e equipamentos. Além disto, a adoção de kaizen, programas de sugestões, grupos de 

melhoria, e análises sistemáticas de falhas contribuem para otimizar os tempos e os custos nos 

processos. 

Por fim, devido ao grande volume de produção, são realizadas pré-montagens de peças 

(reservatório de água, pára-choques, lateral para graneleira, caixa de rancho, etc.) que 

posteriormente serão montadas no produto. Estas são realizadas em áreas específicas, 

próximas das linhas de produção e colaboram para agilizar a montagem do produto final. 
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4.1.7.3  Cadeia de suprimentos 

Os fornecedores também têm um papel relevante para a customização. Além de 

fornecerem itens padronizados, tem que haver um processo de parceria, particularmente no 

que diz respeito à flexibilidade para atendimentos a pedidos e ao desenvolvimento conjunto 

de peças. “A depender da situação, é interessante que tenhamos apenas um ou dois 

fornecedores. Estes casos envolvem a necessidade de desenvolver peças exclusivamente para 

Randon. É o caso da parte elétrica, por exemplo, que nós temos apenas um fornecedor” 

destaca o senhor Fábio Tronca. 

Pode haver diferentes contratos com os fornecedores: exclusividade (o fornecedor 

assume o desenvolvimento e vende unicamente para a empresa); exclusividade temporária (o 

fornecedor assume o desenvolvimento e vende exclusivamente para a empresa por um 

período temporário e depois comercializa para todo o mercado); a empresa assume os 

investimentos com o ferramental do fornecedor, o qual fornece produtos exclusivos, mas, caso 

a empresa esteja insatisfeita com os serviços prestados, está livre para recolher o ferramental e 

investir em outro fornecedor. 

A programação do fornecimento, para alguns produtos, por sua vez, é realizada por 

kanbans e existem entregas diárias. Para produtos com menor consumo, entretanto, utilizam-

se estoques para reduzir o tempo de atendimento ao mercado. 

A proximidade física dos fornecedores, por seu turno, é importante para reduzir custos 

com estoques e permitir entregas mais rápidas. Desta forma, 90% dos componentes dos 

produtos são fabricados por fornecedores localizados a pequenas distâncias da fábrica. 

Por outro lado, a Randon é uma empresa verticalizada, possuindo quatro unidades 

fornecedoras de peças. 1- Fras-le S.A., maior fabricante latino-americano de materiais de 

fricção, respondendo por 95% do fornecimento de lonas pesadas (para veículos comerciais), 

60% de lonas leves e 35% de pastilhas de freio (para carros de passeio) para as montadoras 
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instaladas no Brasil; 2- Master Sistemas Automotivos Ltda., que detém 56% do mercado 

nacional de freios a ar para veículos comerciais.  

Ademais, o Grupo também possui a 3- Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda. que 

atua no mercado brasileiro de componentes de acoplamento e de articulação entre veículos-

trator e veículo rebocado; e 4-  Suspensys Sistemas Automotivos Ltda., líder no mercado 

interno de vigas de eixos, suspensões e elementos de rodagem para veículos comerciais e a 

terceira maior fabricante mundial de vigas de eixos para veículos comerciais pesados. 

Como resultado da integração vertical, as instalações dos fornecedores próprios 

puderam ser localizadas nas circunvizinhanças umas das outras; foi possível desenvolver 

procedimentos especializados mais eficientes para atender à demanda do fabricante; além de 

existir uma maior confiança no fornecedor para lidar com as necessidades da empresa cliente. 

A peças que circulam entre as empresas (fornecedor-cliente) são administradas 

eletronicamente por meio de um portal dos próprios fornecedores, integrando as informações 

relacionadas ao fornecimento. 

Por outro lado, até 2003, o software responsável pela configuração dos produtos era 

utilizado apenas internamente à fábrica. Assim, os distribuidores tomavam nota do pedido do 

cliente e enviavam para a Administração de Vendas, que se localiza na fábrica. O cliente, até 

aquele momento, não sabia se o pedido poderia ser atendido. 

Na fábrica, as especificações dos pedidos eram digitadas no configurador e só então 

era verificada a possibilidade da venda. Isto, entretanto, gerava sérios problemas, pois muitas 

vezes, devido à falta de informação do distribuidor em relação aos componentes já 

padronizados, eram solicitados produtos finais que não poderiam ser fabricados a partir da 

combinação de componentes modulares catalogados. Ao contrário, seria necessária uma 

adequação do projeto original, o que demandaria custo e tempo. 
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Por exemplo: o cliente faz uma solicitação de um tanque com 30.000 litros divididos 

em quatro compartimentos, sendo dois de 10.000 litros e dois compartimentos de 5.000 litros. 

Para o cliente, muitas vezes, não faz diferença a ordem dos compartimentos, entretanto, a 

mudança da ordem implica na necessidade de elaboração de projetos diferenciados para a área 

de desenvolvimento. Como o distribuidor não tinha esta percepção, enviava o pedido 

indiscriminadamente, aumentando a complexidade para fabricação do produto. 

A partir da análise desta situação, a empresa disponibilizou o Configurador de 

Produtos também para uso dos distribuidores. Desta forma, com total informação sobre os 

componentes já padronizados e catalogados, os distribuidores podem influenciar na decisão 

de compra do cliente em prol da diminuição da complexidade da fabricação. Com isto, ganha-

se na otimização dos recursos de engenharia e diminuição dos prazos de projeto e entrega. 

 

 

4.1.7.4  Flexibilidade do sistema produtivo 

Utiliza-se o sistema de produção em série, composto por linhas de montagem 

específicas para cada produto. Todavia, uma vez que existem produtos que são fabricados 

apenas durante um período do ano, o processo tem que ser flexível para que naquela mesma 

linha, nos demais períodos, seja fabricado um outro produto. 

Da mesma maneira, pode existir a necessidade de utilizar linhas diferentes para 

fabricar um mesmo produto que apresenta uma grande demanda. Desta forma, para 

determinadas linhas, tem-se máquinas e equipamentos flexíveis. A flexibilidade na utilização 

de linhas, contudo, apenas é possível para produtos com características semelhantes. 

Para tornar possível a flexibilidade nos processos, além de máquinas e equipamentos, 

investe-se na qualificação da mão de obra, de modo que se atinja a multifuncionalidade 

necessária para lidar com um mix de produtos diferenciados. 
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Por outro lado, também existem linhas inteiramente dedicadas, onde não é possível o 

compartilhamento para fabricação de produtos distintos, pois as especificações técnicas são 

bastante diferentes. É o caso da fabricação de tanques e silos. Assim, diz o senhor Fábio 

Tronca , “o nosso grande desafio é possuir uma fábrica flexível” . 

Logo, os principais tipos de flexibilidade priorizados são as flexibilidades de mix, 

máquina, mão de obra e modificação de produto. 

 

 

4.1.7.5  Projeto do produto 

A área de marketing tem que buscar compreender quais as necessidades dos clientes 

nacionais e internacionais, qual a tendência de mercado, para que se possam projetar produtos 

que atendam não apenas a um cliente em particular, mas uma gama de clientes por meio de 

mudanças em especificações planejadas para um mesmo produto. 

Nesta perspectiva, a intenção é desenvolver um produto que permita a 

intercambialidade de peças modulares. Assim, no momento em que se está desenvolvendo um 

novo produto tem-se que possuir uma visão de futuro, planejando quais as versões possíveis 

daquele modelo para que se possam desenvolver gabaritos específicos. Caso contrário, 

quando houver a necessidade de modificações o esforço irá ser muito maior. 

Esta modulação, por sua vez, tem que estar alinhada com a seqüência das linhas de 

fabricação, pois cada conjunto de subitens que será pré-montado deverá ser posteriormente 

montado no produto final. 

Assim, tem que haver um estudo prévio do fluxo dos componentes e produto no 

processo porque, como explica o senhor Fábio Tronca, 

[...] não se pode simplesmente separar itens do chassi e largar as peças 
avulsas para montar no momento adequado. Esta modulação tem que ser 
pensada para que o produto possa fluir rapidamente no processo. O conjunto 
da suspensão, por exemplo, é todo pré-montado em uma linha de fabricação 
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para ser acoplada no chassi. [...] Quando se pensa em modulação, não se 
deve enfocar apenas na relação de códigos de itens, mas também no processo 
de montagem desta relação de códigos, no roteiro de produção. 

 
A utilização de desenhos mestres também contribui para agilizar a customização. Eles 

são desenhos onde cada item apresenta diferentes códigos. Cada código está associado a uma 

única característica. Desta forma, cada desenho permite montar centenas de chassis a partir da 

alteração das características dos componentes (cubo, tambor, viga, etc). Isto evita o 

armazenamento de inúmeros desenhos contemplando componentes de características distintas. 

“[...] Com isto, olhando apenas um desenho, é possível visualizar, rapidamente, o 

comprimento total do produto e como ele vai ficar após a montagem”, ressalta o senhor Fábio 

Tronca. 

A definição prévia de limites para customização também é importante. Neste sentido, 

certos componentes são projetados ou comercializados de forma padronizada, sem 

alternativas de personalização pelo cliente, para ganhar tempo na montagem final. É o caso 

das caixas de ferramentas e de rancho que são fabricadas exclusivamente na cor preta, ou do 

aparelho de refrigeração, o qual, por ser entregue por dois fornecedores parceiros (Thermo 

King ou Carrier), ainda que haja algumas opções, não há possibilidade de customização do 

seu projeto. 

Outro objetivo contemplado na fase de desenvolvimento está na seleção das peças e 

componentes e a facilidade de execução de tarefas para fabricação do produto. Para isto, tem-

se que enxergar todas as interfaces do projeto com o processo e com o fornecedor. Afinal, 

“quem determina o preço do produto, antes do marketing, é a engenharia, pois a depender da 

especificação das peças e materiais, o custo aumenta consideravelmente. Logo, quanto maior 

o esforço de simplificação menor os custos”, explica o senhor Fábio Tronca. 
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4.1.7.6 Aspectos organizacionais 

A Randon é uma empresa orientada para o cliente e esta atitude é estimulada pela sua 

declaração da missão e seus princípios. A conjugação de esforços para o atendimento do 

cliente de acordo com as suas necessidades está permeada por toda a empresa. A este respeito, 

comenta o senhor Juliano Pimentel: 

 “Nós trabalhamos com soluções para o transporte. Nosso produto é 
específico para cada cliente. Por mais que tenhamos dificuldades para 
fabricar o produto, caso seja viável, buscamos romper barreiras técnicas para 
que sempre tenhamos um produto que satisfaça o cliente, isto está na cultura 
da empresa. Além disto, procuramos romper barreiras de informações, 
hierarquia, setores e relacionamento, a fim de que tenhamos um bom fluxo 
de informações”. 
 

A empresa está passando por um processo de enxugamento de níveis hierárquicos, no 

sentido de possuir um organograma mais horizontal. Após a eliminação de alguns níveis, hoje 

o organograma é composto por quatro níveis: diretoria, gerência, coordenação e funcionários 

em geral. 

Investe-se bastante na formação dos funcionários, seja em uma educação mais voltada 

para a área técnica, seja em cursos de pós-graduação em nível de gestão. Os funcionários são 

responsáveis pelo controle de qualidade em seus respectivos postos de trabalho. Ademais, o 

resultado das reuniões mensais entre a gerência e a diretoria sobre os indicadores de 

desempenho de todas as áreas da empresa, é repassado para os funcionários, de modo que 

estes tenham uma compreensão abrangente do que ocorre além de seu posto de trabalho. 

A importância da integração entre as diferentes áreas da empresa, por sua vez, pode 

ser bem observada nas funções envolvidas no projeto de desenvolvimento do produto, onde se 

destacam profissionais das áreas de marketing, engenharia, suprimentos, processo e 

programação da produção. 

Em relação às diferenças existentes entre a qualificação exigida dos profissionais que 

trabalham em uma empresa que customiza produtos em massa, daquelas que fabricam em 
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massa, constata-se que no primeiro caso os profissionais têm que possuir um nível de 

qualificação maior, principalmente em termos de desenvolvimento de novos produtos. 

Na linha de produção tem que existir pessoas que possuam a habilidade para fabricar 

continuamente diferentes produtos e que possuam uma visão ampla do processo. “O 

funcionário tem que entender que ele não está colocando um tijolo, mas sim construindo uma 

igreja”, ressalta o senhor Fábio Tronca. 

 

 

4.1.8  Principais dificuldades para implementação da 
customização em massa 
 

A maior dificuldade está na constante adequação do projeto para personalização dos 

produtos. Por exemplo: algumas usinas de cana de açúcar realizam grandes pedidos a Randon. 

Contudo, cada usina, ainda que seja do mesmo setor, possui necessidades distintas, exigindo 

produtos com características diferenciadas. Além disto, a cada ano, as mesmas usinas fazem 

pedidos de modificações para o mesmo produto adquirido no ano anterior. 

Algo semelhante ocorre na comercialização de produtos para exportação, conforme 

explica o senhor Juliano Pimentel: 

Os clientes uruguaios, por exemplo, não aceitam ser atendidos a partir da 
combinação dos componentes modulares padronizados. Eles exigem projetos 
exclusivos. É uma questão cultural de cada país. No Brasil, nós ainda 
conseguimos que a maioria dos clientes opte pela customização planejada. 
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4.2  Scania 

4.2.1 Caracterização da empresa 

A Scania é um dos líderes mundiais na fabricação de caminhões pesados, ônibus, 

motores industriais e marítimos. A empresa possui instalações de produção em seis países: 

Suécia, Holanda, Argentina, México, França e no Brasil, alcançando, no total, uma 

capacidade de produção de aproximadamente 70.000 veículos por ano. 

Além disto, a empresa possui linhas de montagem em mais de dez países, distribuídas 

em quatro continentes. Com mais de 28.000 funcionários (sendo 9.900 alocados apenas na 

área industrial), sua área de atuação estende-se por mais de 100 países. 

A unidade produtiva alvo do estudo se localiza em São Bernardo do Campo, 

município do estado de São Paulo, possui cerca de 2.900 funcionários e o volume médio de 

produção é de 80 veículos/dia, sendo 100% customizados. Responsável pela montagem dos 

produtos que são comercializados no mercado nacional e em mais 35 países, a unidade 

também fabrica três dos quatro principais componentes para montagem de um caminhão: 

motor, cabine e eixo. A caixa de câmbio (quarto principal componente) é importada de uma 

das unidades de fabricação de componentes localizada na Argentina. 

 

 

4.2.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

A Scania adota o sistema modular como base para customização em massa desde 1996 

(ano em que lançou suas ações no mercado acionário), como uma forma de oferecer 

diversificação para o cliente sem que isso representasse um alto custo de produção. Como 

explica o senhor Fábio Castello, Gerente de Logística:  
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[...] Quando falamos em customização, temos que encontrar um ponto de 
equilíbrio entre aquilo que o cliente pretende investir versus aquilo que ele 
tem como expectativa do produto. Em tese, poderíamos oferecer a 
customização total do produto, mas quanto iria custar isso? Será que os 
benefícios alcançados pela customização 100% compensariam o valor do 
investimento, do ponto de vista do cliente? 

 

 

4.2.3  O processo de customização 

O cliente entra em contato com as concessionárias e especifica suas necessidades para 

o vendedor. A partir da compreensão dos requisitos especificados pelo cliente, o vendedor 

utiliza um Configurador de Produto para auxiliar no processo de seleção dos itens que irão 

compor o pedido a ser encaminhado, on-line, para a unidade produtiva. 

Este profissional de vendas da concessionária, por sua vez, é treinado pela área de 

Engenharia de Vendas da Scania para realizar uma série de questionamentos que possibilitem 

identificar, de forma rápida e apurada, as reais necessidades operacionais e técnicas dos 

clientes. 

Além disto, de modo a evitar modificações de projeto que se reflitam em tempos mais 

longos para atendimento, maior complexidade para a área produtiva e preços mais caros para 

o cliente, os profissionais são instruídos para se esforçarem no sentido de suprir os desejos 

dos clientes preferencialmente a partir do conjunto de alternativas previamente padronizadas e 

configuradas. 

Para itens solicitados que ainda não estão contemplados no configurador, é necessário 

que haja uma análise pela área de Pesquisa e Desenvolvimento do Produto, a fim de avaliar a 

viabilidade técnica da produção dos mesmos. Além disto, também são realizadas reuniões 

envolvendo as áreas de marketing e finanças no sentido de diagnosticar o preço e a 

rentabilidade das vendas. 
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Caso o projeto do novo produto, ou componente, seja aprovado, a área de compras irá 

desenvolver os fornecedores para cada componente e, em paralelo, a área produtiva começa 

os preparativos para a montagem. Conforme explica o senhor Fábio Castello: 

Hoje introduzimos, só na linha final de montagem, de oitenta a cem 
modificações no produto por mês. Podem ser novas variantes, variantes 
antigas que não são mais utilizadas ou podem ser melhorias do produto. 
Nosso produto está em constante evolução. O Scania de hoje é melhor que o 
de ontem. 

 

Outra possibilidade de customização envolve as necessidades específicas dos grandes 

clientes. Neste caso, um engenheiro de desenvolvimento da Scania se desloca para a empresa 

cliente a fim de identificar quais as suas necessidades e quais as aplicações do produto a ser 

customizado. De posse das informações, a área de Pesquisa e Desenvolvimento irá se esforçar 

para atender às exigências de customização a partir da gama de itens já padronizados e 

montados sob a perspectiva modular. 

Caso não haja possibilidade de se utilizar itens padrões, é realizado um novo projeto 

para suprir as necessidades. Devido à complexidade para atendimento de produtos, esta 

situação é preferencialmente evitada, pois irá implicar em ações diferenciadas associadas ao 

projeto, fabricação e montagem do novo produto ou item. Além dos custos envolvidos, o 

tempo compreendido entre o início dos trabalhos e a aprovação do cliente para posterior 

fabricação e montagem pode demandar meses. A este respeito, comenta o senhor Fábio 

Castello: 

[...] Nós trabalhos com dois tipos de pedido: ‘A’ Order e o ‘S’ Order. O ‘A’ 
Order é o pedido normal, utilizando as variantes padronizadas e que gerará 
as milhões de combinações disponíveis. São pedidos que seguem a rotina, 
que seguem o percurso normal desde a colocação do pedido até a entrega do 
produto. Porém, existem pedidos que têm características muito especiais, 
que não estão dentro do range – um ‘S’ Order (Special Order). Um pedido 
especial é tratado e acompanhado de forma totalmente à parte, por uma 
organização específica, quase que artesanalmente [...] Neste último caso, o 
tempo empreendido vai depender da complexidade do pedido. Desde algo 
que seja simplesmente uma adaptação de um componente já existente, até o 
desenvolvimento de uma solução totalmente nova. 
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A seguir, é apresentada a sistemática interna à unidade de produção para 

disponibilização do produto customizado para o cliente: 

O Planejamento da Scania faz uma previsão de demanda para um período de doze 

meses, baseado em pedidos em carteira, dados históricos regionais, sazonalidade e tendências 

do mercado. A área de Vendas, na Scania, baseada nos dados das concessionárias, reserva 

produtos para determinados períodos com as respectivas especificações. Três a cinco semanas 

antes da data de entrega, os pedidos são confirmados, incluindo as especificações e o volume 

a ser produzido. 

Assim, depois de realizado o pedido, o cliente ainda tem a possibilidade de alterar a 

especificação do produto até cinco semanas antes do caminhão ser entregue (três semanas em 

certos casos). Este período considerado é essencialmente ditado pelo mercado, e envolve 

grandes riscos para a Scania, pois componentes fornecidos por empresas localizados na 

Europa, por exemplo, requerem 35 dias para chegar à montadora brasileira. 

Como o pedido para os sub-fornecedores tem que ser realizado com certa 

antecedência, significa que há probabilidade de um componente ser despachado e não ser 

utilizado no produto final porque o cliente pode ter mudado a especificação no último 

momento do prazo estipulado. 

Confirmado o pedido, parte-se para a etapa final do planejamento da produção para 

fabricação do produto. Estas tarefas envolvem contatos com fornecedores locais, programação 

de tarefas, elaboração e controle de planos de produção, gerenciamento de estoques, entre 

outras. Quatro dias antes da data de entrega inicia-se a montagem do produto, a qual consome 

aproximadamente 12 horas. Finalizada a montagem são realizadas auditorias de produto e o 

veículo está apto para ser faturado para a área de vendas, para enfim ser transportado para a 

concessionária, onde será realizada a última inspeção antes da entrega para o cliente. 
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4.2.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização pode ocorrer em diferentes estágios. Sob a perspectiva da 

customização em massa, vez que são adotados componentes modulares para disponibilização 

dos produtos, a customização ocorre nas fases de fabricação (motor, cabine, eixos) e na 

montagem final (chassis). 

Por outro lado, quando há pedidos que não podem ser atendidos a partir das opções 

constantes no Configurador do Produto, as atividades de customização ocorrem desde o 

projeto, ainda que haja esforços no sentido de utilizar o máximo de componentes 

padronizados nas etapas de fabricação e montagem. 

 

 

4.2.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

O principal critério para selecionar os produtos a serem customizados envolve a 

potencialidade de utilizar peças e componentes modulares, que possam ser intercambiáveis 

entre os diferentes produtos que são montados, possibilitando oferecer diferentes combinações 

a partir de um conjunto pré-determinado de itens. Neste sentido, existem 1.200 variações 

diferentes de opções que, quando combinadas, geram seis milhões de combinações de 

configuração do produto final. 

Ademais, esta característica de modularização é que permite a disponibilização de um 

produto global, que atenda aos mais diferentes mercados mundiais a partir de projetos padrões 

executados nas várias unidades da Scania nos diferentes continentes. 

Neste contexto, as atividades envolvidas na seleção dos produtos ou componentes a 

serem customizados para um determinado mercado iniciam na identificação de uma 
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necessidade que ainda não foi atendida, e que pode ser suprida por meio das variações 

existentes de alternativas modulares. 

Estas tarefas são realizadas palas áreas de Planejamento de Vendas e Inteligência de 

Mercado, por meio de workshops, seminários e clínicas com clientes para identificar quais são 

as características que um produto deveria oferecer pra satisfazer suas necessidades. A seleção 

dos itens tem um forte cunho regional, pois há exigências diferentes de acordo com a região 

que será atendida, conforme explica o senhor Fábio Castello: 

[...] Um exemplo bem prático: aquecimento no banco do motorista. É uma 
resistência que aquece o assento e o encosto do banco. Esse opcional nunca 
foi montado em nossa unidade brasileira. Era montado quase que 
exclusivamente para clientes de países com inverno rigoroso, como a 
Finlândia, Suécia e Noruega. Só que, numa dessas clínicas, chegamos à 
conclusão que motoristas brasileiros que trafegam pelos Andes enfrentam 
temperaturas bastante similares. Assim, passamos a estudar a possibilidade 
de oferecer esta opção. Em alguns casos avaliamos o custo objetivo do 
opcional – valor que faz com que o cliente passe a considerar sua compra. A 
partir desse momento, essa variante passa a ser válida para montagem para 
os mercados atendidos por nossa fábrica. 

 

A identificação apurada dos itens que serão disponibilizados para definir a extensão da 

customização dos produtos é importante para não gerar impactos logísticos e industriais, os 

quais elevem os custos operacionais respectivos, como explica o senhor Fábio Castello: 

[...] Porque a partir do momento que oferecemos um opcional para um 
cliente, para um mercado, essas peças precisam estar rapidamente 
disponíveis nos concessionários, pois em caso de quebra ou acidente, 
precisamos estar preparados para substituí-las imediatamente. Tal 
disponibilidade se traduz em custo de capital pra atender uma eventual 
quebra daquele componente, além dos custos decorrentes da preparação da 
linha de montagem para aquele componente específico, com ferramentas, 
treinamento e pessoal. 

 

Por outro lado, como fruto das atividades de inovação, periodicamente, há a inclusão 

de novos itens, sob a perspectiva de inovação dos produtos. Os novos itens, todavia, apenas 

serão incluídos nas linhas de montagem a partir dos resultados de pesquisas de mercado que 

indiquem que o cliente percebe que haverá agregação de valor ao produto acabado por meio 

de sua produção, conforme explica o senhor Fábio Castello: 
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Há muitos anos atrás só montávamos veículos com roda raiada – uma roda 
mais pesada, mais complexa, que demandava muita manutenção. Surgia 
então, a opção da roda disco, para pneus sem câmara – mais barata, mais 
simples e mais segura. Só que existia uma barreira: todas as borracharias de 
beira de estrada do Brasil habituadas com roda raiada não estavam 
preparadas para reparar pneus com roda disco, criando insegurança para o 
futuro comprador. Sendo assim, decidimos introduzir o opcional 
gradualmente, iniciando na época com 1% de participação até que dois, três 
anos depois praticamente eliminamos a roda raiada da gama de opcionais 
para o mercado brasileiro. 

 

 

4.2.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Scania, 

sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 7), conclui-se 

que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias de customização em massa: 

modularização por bus e postergação da manufatura. 

 

Autores Abordagens de Customização em Massa 

Zinn (1990) Postergação da fabricação e da montagem 
Spira(1993) Montagem por meio da combinação de componentes padronizados 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura;Customização sob medida; Padronização customizada
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) Montador 
Alford, Seckett e Nelder (2000) Customização essencial; Customização facultativa 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto, Fabricação e Montagem 

Quadro 7 – Abordagens de customização em massa na Scania 

 

Em termos da postergação, podem existir dois pontos de desacoplamento: fabricação e 

montagem. No primeiro caso, a empresa pode adotar o projeto padrão, mas realizar pequenas 

modificações no processo de fabricação para customizar o produto, como por exemplo: a 

furação da longarina. No caso da montagem, os produtos serão customizados a partir da 

combinação de componentes modulares resultantes da fabricação padronizada. 
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4.2.7  Habilitadores da customização em massa 

4.2.7.1  Manufatura baseada no tempo 

Para reduzir os tempos de setup no processo de fabricação são utilizadas máquinas 

CNC, conforme afirma o senhor Fábio Castello: 

[...] A tecnologia CNC é aplicada basicamente nos processos de usinagem. 
Na montagem final temos algumas máquinas inteligentes, que recebem a 
especificação do produto e passam a produzir os componentes atendendo 
àquela demanda específica. Como, por exemplo, toda a tubulação de ar 
comprimido. O feixe é cortado, utilizando os diversos diâmetros de tubos, 
dependendo do tamanho do chassi e seus componentes.  

 
Ademais, são realizadas pré-montagens em paralelo (na periferia da linha) à 

montagem principal, no intuito de otimizar o processo produtivo. Estas tarefas visam preparar 

sub-montagens que requerem maior área do que a disponível na linha  

Além disto, a empresa adota o princípio da manufatura celular, conforme destaca o 

senhor Fábio Castello: “Nós dividimos a linha em cinco grandes áreas, ou funções. Cada 

função tem uma especialidade e é basicamente uma célula com subcélulas (postos de 

montagem)”. 

 

 

4.2.7.2  Produção enxuta 

A empresa, em nível mundial, adota os conceitos da produção enxuta para reduzir 

perdas e aumentar a eficiência do processo produtivo. 

A área de produção trabalha com a perspectiva de montagem baseada no consumo e 

adota o conceito de takt time para impor o ritmo da produção de acordo com a demanda do 

mercado. Desta forma, não há estoque de produto acabado. Ademais, há forte padronização 

das tarefas, os funcionários têm autonomia e são estimulados para gerir e garantir a qualidade 

do produto em seus respectivos postos de trabalho. Como meio de gerir o fluxo de 

informações e produção, também é adotado kanban em certos fluxos logísticos. 
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Assim, o sistema de produção da Scania tem como objetivo central a melhoria 

contínua de suas operações e processos. Para isto, o sistema implantado está alicerçado na 

padronização e possui como pilares a “produção baseada no consumo” e o conceito de 

“correto a partir de mim”. 

Para aumentar a eficiência, tem-se investido em treinamento de pessoal, novas 

ferramentas produtivas, automação industrial, além de existirem programas de incentivo para 

as propostas de melhoria. 

 

 

4.2.7.3  Projeto do produto 

A modularização representa o elemento fundamental para viabilizar a customização 

em massa na Scania, pois permite oferecer um leque muito grande de opções de configuração 

de produtos a partir de um mix reduzido de itens projetados. Como afirma o senhor Fábio 

Castello, “[...] caso oferecêssemos a customização sem modularização, nossos custos de 

desenvolvimento, administração, estoque e produção seriam muito mais elevados, 

inviabilizando muitas das alternativas que oferecemos hoje”. 

 

 

4.2.7.4  Flexibilidade do sistema produtivo 

A flexibilidade do sistema é alcançada por meio da interação de três aspectos: o 

projeto modular do produto, produto global, e eficiência da cadeia de fornecimento. 

Por meio de peças e componentes padrões e intercambiáveis fabricados nas diferentes 

unidades de componentes (Suécia – Caixa de câmbio, motores, eixos e cabine, Argentina – 

diferencial e caixa de câmbio, Brasil – eixo, cabine e motores), a Scania consegue lidar com 

variações da demanda nos diferentes mercados mundiais e ocorrências internas não planejadas 
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em suas fábricas. A este respeito, explica o senhor Fábio Castello: “[...] O conceito de 

produção global possibilita um intercâmbio de componentes também global. Dessa forma, 

podemos combinar a nossa capacidade instalada em todas as plantas, a fim de melhor 

atendermos as necessidades do mercado, com os menores custos possíveis”. 

Ademais, os produtos finais montados em quaisquer das unidades produtivas da 

Scania são comercializados em todos os mercados onde a empresa atua. Isto significa que a 

empresa possui um produto global, como enfatiza o senhor Fábio Castello: “[...] Um Scania é 

sempre um Scania, independente de onde ele foi montado”. Este fato contribui para 

otimização da utilização da capacidade instalada, pois se pode direcionar um maior volume de 

produção para as unidades que estão ociosas. 

Esta flexibilidade permite também reduzir custos com investimentos em novas 

fábricas, ou em máquinas, equipamentos e treinamento de pessoal para suprir as fábricas já 

existentes, para fabricação e montagem de produtos muito especializados e que têm uma 

pequena demanda. 

Uma conseqüência da globalização da produção pode ser também percebida na 

melhoria dos processos e na gestão e garantia da qualidade do produto. Na medida em que 

anomalias dos processos e não conformidades do produto são identificadas e tratadas em uma 

unidade, as informações sobre as causas dos problemas e as respectivas soluções são 

compartilhadas com as demais unidades do grupo, reduzindo tempos e custos associados. 

Por outro lado, os processos produtivos que fazem parte da cadeia de abastecimento 

são considerados fatores limitantes para o alcance da flexibilidade, pois na medida em que os 

fornecedores não são ágeis o bastante para entregar seus produtos no menor tempo e com 

confiabilidade, há perda de desempenho do processo de customização. 

“Não podemos conceber uma customização financeiramente viável se não pudermos 

contar com parques de fornecedores versáteis, não apenas especializados em seus produtos, 
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mas também com processos que sigam os mesmos princípios da Scania. O fornecedor é a 

extensão da fábrica”, afirma o senhor Fábio Castello.  

Além disto, os funcionários são treinados para serem polivalentes. Neste último caso, 

a empresa está passando por uma adequação dos procedimentos utilizados na área de recursos 

humanos, onde se está abandonando a definição tradicional de cargos em prol de um conceito 

mais flexível e adequado às novas condições de trabalho multifuncional. Assim, os principais 

tipos de flexibilidade demandados correspondem à mão de obra; mix e modificação de 

produto. 

 

 

4.2.7.5  Tecnologia de informação 

A empresa desenvolveu internamente os principais sistemas para dar o apoio à área 

produtiva. Neste sentido, três dos principais sistemas são: MC (Material Control), Simas, e 

Mona. O MC é responsável pelo planejamento e controle das necessidades de materiais 

(atuando como um MRP). O sistema Simas tem como objetivo prover o apoio para 

movimentação de materiais. Por sua vez, o sistema Mona possui o propósito de lidar com a 

montagem de componentes. 

Sob a perspectiva do senhor Fábio Castello, todavia, a tecnologia de informação não 

representa um elemento condicional para a customização em massa, ainda que represente um 

importante suporte para gerenciar o fluxo de informações, reduzir o tempo para tomada de 

decisões (por meio de sistemas de informação), construir cenários de planejamento e garantir 

a qualidade, por meio de controles estatísticos. Conforme ele enfatiza: 

Eu não vejo a tecnologia como fundamental na customização. A 
customização depende de um processo bem elaborado, claro e estável. A 
tecnologia pode fazer parte desse processo ou não. Podemos muito bem ter 
um processo customizado, inteligente e enxuto sem que haja necessidade de 
tecnologia para controlá-lo. 
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4.2.7.6 Cadeia de suprimentos 

Devido ao número de mercados atendidos e às especificidades de cada mercado, não é 

viável possuir apenas fornecedores locais para suprir certos itens customizados. De acordo 

com o senhor Fábio Castello: 

Atendemos vários mercados do mundo como a Ásia e África. Esses 
mercados têm características próprias, sejam por questões legais, convenções 
do mercado ou condições de operação que demanda opcionais de forma 
muito pontual, de consumo anual muito baixo. Nesses casos, desenvolvemos 
um fornecedor global que atenda a todas as fábricas Scania. 

 

Desta forma, a proximidade das instalações físicas dos fornecedores não constitui, 

para a Scania, um pré-requisito para a customização em massa. Por outro lado, quanto mais 

próximos os fornecedores estiverem da unidade produtiva, maior será o potencial de 

flexibilidade e menores serão os custos associados a estoques. 

Esta realidade impõe um grande desafio para a área de logística, pois é necessário 

controlar o desempenho de mais de oitocentas empresas fornecedoras que entregam mais de 

14.000 tipos diferentes de itens (em um caminhão existem, em média, três mil peças), sendo 

que cerca de seiscentas destas empresas se localizam no exterior. 

Como se trabalha com estoques mínimos de matéria-prima e considerando que os 

tempos de ressuprimento de cada empresa são diferentes, há a necessidade de um eficiente 

sistema de gestão logística. Assim, para permitir que o fluxo de informações seja otimizado, 

implantou-se um sistema logístico integrado entre a unidade produtiva e seus fornecedores. 

Ademais, além da gestão dos fornecedores, a Scania também faz uso de componentes 

fabricados em suas próprias unidades produtivas localizadas em diferentes países, o que 

acarreta ainda mais complexidade para a logística. 

A importância de flexibilidade por parte do fornecedor, por sua vez, é ainda mais 

visível quando se trata de uma situação onde o cliente decide alterar as especificações 

previamente solicitadas no pedido original após o prazo determinado. 
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Dificuldade semelhante se observa na expedição de componentes e produtos acabados. 

Metade da produção é destinada para o mercado externo e as unidades produtivas (as quais 

são abastecidas) requerem que os produtos sejam entregues no menor tempo possível. 

Ademais, tem que se avaliar se o produto deve ser enviado montado ou desmontado, como 

explica senhor Fábio Castello: 

[...] Alguns países, como por exemplo Taiwan e África do Sul, oferecem 
benefícios fiscais caso o veículo seja montado localmente. Nesses casos, 
distribuímos produtos na forma CKD ou KD (Knocked Down), ou seja, 
desmontado. 
 

Os fornecedores também participam do projeto de desenvolvimento de novos produtos 

e componentes para suprir as necessidades de mercados específicos. Por sua vez, os itens 

desenvolvidos em conjunto podem vir a ser oferecidos em outros mercados, beneficiando-se 

do fato dos produtos serem globais. 

Por fim, deve ser destacado o papel do distribuidor (concessionária) para o sucesso da 

estratégia de customização em massa da Scania, no esforço de atender aos pedidos dos 

clientes por meio do conjunto de alternativas de componentes previamente padronizados e 

disponibilizados no Configurador de Produto. 

 

 

4.2.7.7 Aspectos organizacionais 

Para otimizar os processos produtivos, são realizados workshops entre os montadores, 

a engenharia de produção e os líderes das fábricas, no sentido de questionar atitudes e desafiar 

paradigmas que conduzam não só a melhorias, mas também a inovações na forma como são 

realizadas as atividades. 

A utilização de times da qualidade, compostos por profissionais de diferentes áreas 

(projetos, compras, qualidade, por exemplo) com autonomia para tomar decisões, por sua vez, 
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permitiu aumentar a agilidade na resolução de problemas ocorridos na rotina de trabalho do 

processo produtivo, como destaca o senhor Fábio Castello: 

Antes, enfrentávamos dificuldades quando acontecia um desvio na linha de 
montagem. Não ficava clara a responsabilidade pelo desvio: fornecedor, 
projeto, compras etc. A fim de melhorarmos nossa atuação frente a esses 
desvios, cada fábrica agora tem um grupo de pessoas delegadas: um 
projetista, um comprador, um analista da qualidade e um coordenador. Dessa 
forma, aquelas pequenas interferências do dia-a-da são resolvidas in loco, no 
momento em que ocorrem. 

 

A disseminação dos princípios estimulados por meio do Sistema de Produção Scania 

(SPS), em nível mundial, resultou em um ganho de homogeneidade do conhecimento entre os 

funcionários e na sua forma de pensar, permitindo que houvesse uma referência que 

embasasse as discussões e decisões no dia-a-dia. A este respeito, comenta o senhor Fábio 

Castello: 

A SCANIA passou por uma transformação muito grande até atingir esse 
nível de qualidade e excelência que a temos hoje. Em grande parte esse 
avanço foi decorrente da aplicação do SPS. Eu diria que antes a cultura da 
empresa existia, mas ela poderia ser departamentalizada, baseada em hábitos 
e convenções, em estilos de liderança. Existiam valores e prioridades 
diferentes. A partir do momento em que a SCANIA adotou o SPS como 
princípio, passamos a compartilhar os mesmos valores e prioridades, o que 
fortaleceu nossas relações internas e ampliou o dinamismo da nossa 
organização. [...] Então, toda vez que nos deparamos com situações mais 
complexas, procuramos criar diversos cenários e avaliar como cada um 
desses cenários impactam, positiva ou negativamente, em nossas prioridades 
e nossos valores. 

 

Nesta perspectiva, além da melhoria contínua, padronização, produção baseada no 

consumo e “correto a partir de mim”, a empresa assume quatro prioridades: custo, qualidade, 

entrega e segurança. 

Ademais, para garantir que os pedidos sejam atendidos de forma customizada, é 

fundamental que as informações sobre possíveis alterações no produto fluam de maneira 

rápida e eficaz entre a área de vendas e o chão de fábrica, garantindo que as modificações 

solicitadas de última hora pelo cliente sejam atendidas integralmente. Por isso, a qualificação 

do pessoal e o nível de relacionamento entre eles são tarefas críticas dentro da empresa. 
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Neste contexto, uma grande parcela de montadores possui nível superior e os novos 

contratados são técnicos ou engenheiros. Em relação às diferenças existentes entre a 

qualificação exigida dos profissionais que trabalham em uma empresa que customiza produtos 

em massa, daquelas que fabricam em massa, constata-se que, no primeiro caso, “[...] o nosso 

sistema de produção exige que tenhamos pessoas com perfil participativo, que sejam flexíveis 

e com facilidade de adaptação às constantes mudanças que passamos diariamente”, destaca o 

senhor Fábio Castello. 

 

 

4.2.8 Principais dificuldades para implementação da customização 
em massa 
 

Uma conseqüência de se trabalhar de forma customizada é que se gera maior 

complexidade tanto para a logística quanto para a área industrial. Como explica o senhor 

Fábio Castello: 

[...] A partir do momento que você oferece a customização para seu cliente 
final, gera-se a necessidade de que toda a cadeia logística que está por trás 
para finalizar o produto funcione com uma eficiência muito maior do que a 
média do mercado e faz com que os tempos de resposta também sejam 
reduzidos. Porque não adianta você customizar alguma coisa que leva um 
ano pra ficar pronta, daí isso não é mais customização, isso é artesanato, não 
é? Então, a gente tem que ter um sistema industrial eficiente, que eu possa  
oferecer algo customizado num prazo de entrega que seja compatível com as 
expectativas do cliente. 

 

Neste contexto, sob a perspectiva da logística, a falta de previsibilidade em relação ao 

desempenho dos fornecedores e a falta de ferramentas que permitam uma melhor integração 

entre a fábrica e seus fornecedores constituem as principais dificuldades para o alcance dos 

objetivos. Como afirma o senhor Fábio Castello: 

[...] Nós somos uma montadora, só que por trás dessa linha são oitocentos e 
trinta e seis fornecedores. E nós não temos como administrar eventuais 
desvios ou problemas desses oitocentos e trinta e seis fornecedores. E cada 
vez mais a gente está trabalhando com produção enxuta, e isso faz com que a 
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gente esteja constantemente desafiando os saldos, desafiando os tempos; 
trabalhando sempre no limite. Então, qualquer desvio de um fornecedor 
desse, cria, desencadeia uma série de ações que a gente tem de investigar e 
com criatividade propor uma saída. É isso que é o mais crítico dentro da 
logística. Por outro lado, o Brasil hoje está muito aquém no que diz respeito 
à comunicação com o fornecedor por EDI, o que faz com que nós tenhamos 
uma previsibilidade menor de alguma falha ou de algum atraso do 
fornecedor. É uma área que a gente ainda tem que crescer muito e criar 
ferramentas que possibilitem uma integração cada vez maior do fornecedor 
com a montadora; na administração de estoque; na segurança de entrega. 

 

A falta de confiabilidade das máquinas e equipamentos no processo produtivo, por sua 

vez, é um aspecto crítico, pois como os prazos de entrega são estreitos, as perdas de tempo 

ocorridas devido à quebra de máquinas ou eventos não planejados podem vir a comprometer a 

data prometida de entrega do produto para o cliente. 

 

 

4.3  Vanbro Bombas Submersas 

4.3.1  Caracterização da empresa 

A empresa está localizada no município gaúcho de Sapucaia do Sul e iniciou suas 

atividades em 1987. O propósito da organização envolve a fabricação e manutenção de 

bombas submersas, motores elétricos e quadros de comando, os quais são utilizados para o 

deslocamento de água de poços artesianos. 

A Vanbro possui 68 funcionários e apresenta um volume de produção mensal de, 

aproximadamente, 550 equipamentos (além de efetuar a manutenção de 200 bombas por 

mês), fazendo com que ocupe o terceiro lugar em volume de vendas entre os fabricantes 

nacionais. Além de atender o mercado brasileiro, seus produtos também são exportados para o 

México e para o Paraguai. 

Trabalha-se com duas famílias de bombas (4” e 6”). Para cada família existem doze 

modelos e para cada modelo há, em média, 19 opções diferentes (com exceção dos seis 
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modelos recentemente incorporados ao mix de produtos que apresentam entre seis e treze 

opções), as quais diferem entre si de acordo com a potência. 

Os motores, por sua vez, podem ser monofásicos, bifásicos e trifásicos, com tensões 

de 110, 220, 254, 380 e 440 volts. A freqüência pode variar entre 50 ou 60Hz. Como 

normalmente é vendido o conjunto motor-bomba, oferece-se aos clientes mais de 4.000 

combinações alternativas para atender às suas necessidades, em termos de vazão e altura 

manométrica, de forma eficiente. 

Assim, os produtos, em sua maioria, são fabricados sob pedido, adotando a estratégia 

de customização em massa. A empresa atende a todas as regiões do país, seja por meio de 

vendas diretas para os clientes (que são as empresas perfuradoras de poços artesianos), ou por 

intermédio de revendedores e representantes. No último caso, a Vanbro possui representantes 

nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Piauí. 

 

 

4.3.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

Três fatores motivaram a empresa a adotar uma estratégia de customização em massa 

dos produtos: 1- atender às necessidades específicas dos clientes e, com isto, tornar-se mais 

competitiva. As palavras do senhor Marcos Kuhn, responsável pelo setor de engenharia de 

processos da empresa, corroboram este fator: “Houve casos em que perdíamos vendas, pois 

enquanto nosso motor era de uma única potência a concorrência oferecia um leque maior de 

opções que melhor atendia às características técnicas exigidas pelos clientes, tornando a tarefa 

pretendida mais econômica”. 

2- Conseguir vitórias sobre a concorrência, principalmente, em processos de licitação. 

De fato, quando a proposta apresentada pela empresa candidata é mais condizente com 
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especificidades das tarefas às quais o produto se propõe, aquela empresa possui maior 

probabilidade de ganhar da concorrência. Assim, teve-se de gerar modelos intermediários para 

fazer frente às propostas dos rivais. 

3- Exigências técnicas, operacionais e econômicas. A este respeito, comenta o senhor 

Marcos Kuhn: 

[...] Somos uma empresa pequena, sem muitos recursos para investir e com 
pouco poder de barganha junto aos fornecedores. Desta forma, procuramos 
fabricar um maior leque de opções fazendo uso de materiais e componentes 
já utilizados, de forma econômica. A customização em massa, por meio da 
intercambialidade de peças e componentes modulares foi, então, uma saída 
para que conseguíssemos alcançar o objetivo de aumentar a variedade de 
produtos ofertados a custos baixos. 

 

Ademais, “seria muito mais fácil se fosse possível programar com antecedência a 

produção para atender uma demanda futura, mas com mais 4.000 opções de modelos de 

motor-bomba disponíveis para o mercado, é inviável esta tarefa. Logo, apenas podemos 

trabalhar adotando uma estratégia de customização em massa”, corrobora o senhor Euclides 

Brock, gerente administrativo e sócio da empresa. 

 

 

4.3.3  O processo de customização 

Na maioria dos casos, não é possível para o cliente determinar, previamente, a bomba 

que ele necessita. Esta necessidade é determinada pelas características do poço artesiano que 

se pretende perfurar. Assim, após a perfuração e limpeza do poço, a empresa perfuradora 

realiza um teste de vazão e é medida a altura onde a água se encontra dentro deste poço 

(altura manométrica). Esta última informação é importante pois é necessário saber a que 

altura a água deve ser deslocada. Com estas duas informações, é possível dimensionar o 

modelo do conjunto motor- bomba que será instalado. 
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De posse dos parâmetros técnicos, é emitido o pedido para a fábrica. O pedido, então, 

segue para os setores de bobinagem e montagem, onde serão finalizados os motores e as 

bombas, respectivamente. Existem, pois, dois pontos de pedido no processo produtivo. 

No caso dos motores, pratica-se o conceito de postergação da fabricação, como explica 

o senhor Marcos Kuhn: 

Devido às diferentes opções de oferta de motores, nós atrasamos a 
bobinagem dos mesmos para ser realizada contra pedido. De forma diferente 
teríamos que armazenar trinta tipos de motores diferentes. Por outro lado, 
para aqueles modelos que historicamente há bastante saída, mantemos 
pequenos estoques de produtos acabados. 

 

No caso das bombas, uma vez que a variedade é muito maior do que os motores, pois 

depende de aspectos técnicos particulares do poço que será deslocado a água, como altura 

manométrica e vazão, por exemplo, adota-se a postergação da montagem, por meio da 

modularização de componentes. Estes, por sua vez, são fabricados e estocados em 

determinados pontos do processo, a fim de agilizar a montagem do produto, resultando em 

configurações distintas. 

“Na bobinagem existe uma puxada seqüenciada, a fim de garantir que o pedido mais 

próximo da data de entrega seja executado mais cedo. Como o tempo do ciclo de produção é 

maior do que o prazo de atendimento a pedidos, temos que adotar estoques ao longo do 

processo”, explica o senhor Marcos Kuhn. 

 

 

4.3.4  Estágios onde ocorrem a customização 

Existem dois estágios onde, rotineiramente, ocorre a customização em massa dos 

produtos: fabricação e montagem. Desta forma, no caso dos motores, a customização ocorre 

na fase de bobinagem do processo produtivo, enquanto a customização das bombas ocorre na 

etapa de montagem. 
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Ainda que haja a possibilidade de customização a partir do projeto, este não é o 

objetivo da empresa. Esta tarefa apenas acontece para atender a exigências muito particulares 

de certos clientes. Nestes casos, a expectativa é que o novo projeto desenvolvido possa vir a 

se transformar numa nova linha de produtos a ser oferecido no mercado. 

 

 

4.3.5 Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

O principal critério é a modulação dos componentes. Componentes que exijam o 

mesmo processo, peças que sigam o mesmo fluxo produtivo. “Quanto mais modulares as 

peças, mais rápido é o seu setup e a velocidade de entrega. A modularização, para nós, é a 

palavra-chave”, afirma o senhor Marcos Kuhn. 

 

 

4.3.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Vanbro 

sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 8), conclui-se 

que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias para implementar a customização em 

massa: modularidade por compartilhamento de componentes e postergação da manufatura. 

Sob a perspectiva da postergação, existem dois pontos de desacoplamento específicos 

onde ocorre a separação entre o processo padronizado e customizado: bobinagem dos motores 

e montagem da bomba. 
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Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação e da montagem 
Spira(1993) Montagem por meio da combinação de componentes padronizados 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura; Customização sob medida 
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) Modularizador 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto, Fabricação e Montagem 

Quadro 8 – Abordagens de customização em massa na Vanbro Bombas Submersas 

 

A justificativa para a escolha destes pontos se baseia na premissa de que, caso fossem 

adotados estágios anteriores, resultaria em um tempo maior não só para fabricar e montar uma 

série de componentes que são considerados padrões e não são ofertados como opções para os 

clientes (aumentando o nível de estoques intermediários destes componentes), como também 

nas atividades requeridas para personalizar o produto para o cliente. 

Caso fossem adotados estágios posteriores aos pontos selecionados, por sua vez, 

implicaria em um aumento do nível de estoque de produto acabado, devido à variedade 

necessária para atender aos diferentes pedidos dos clientes. Logo, a utilização de pontos de 

desacoplamento permitiu aumentar a velocidade e reduzir os custos do processo de 

customização em massa. 

 

 

4.3.7  Habilitadores da customização em massa 

4.3.7.1  Flexibilidade do sistema produtivo 

A flexibilidade de mix é o principal tipo de flexibilidade, pois há a exigência de mudar 

de um produto para outro numa grande velocidade. Para isto, as células já foram planejadas 

com o intuito de reduzir os tempos de setup. 

A flexibilidade, a qual é fundamental para a fabricação de pequenos lotes, base da 

customização em massa, é alcançada não apenas por meio de setups rápidos, mas também por 
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meio do superdimensionamento das dimensões de peças na etapa do projeto, de modo que se 

possa atender a diferentes necessidades por meio de uma mesma especificação de projeto. A 

este respeito, explica o senhor Marcos Kuhn: 

A medida do diâmetro do eixo do motor para 0,3 hp, por exemplo, é a 
mesma daquele que tem uma potência de 35 hp. Claro que há um 
superdimensionamento do eixo para uma potência menor, mas este é um 
ônus que é necessário ser pago a fim de que haja o aproveitamento de 
matéria-prima e componentes já padronizados e estocados dentro da fábrica. 

 
De forma diferente, caso fosse adotada uma grande variedade de especificações de 

peças e componentes para atender a requisitos específicos, seria necessária a aquisição de 

diferentes tipos de matérias-primas para a produção desta gama de peças, aumentando os 

custos para compra e controle de materiais. Assim, a partir de uma mesma matéria-prima, é 

possível produzir, por exemplo, eixos para todos os modelos de bomba. 

Ademais, também são exploradas as flexibilidades de mão de obra, por meio da 

multifuncionalidade, e de máquina. A flexibilidade de máquina, por sua vez, contribui para a 

redução dos tempos de setup, na medida em que permitem rápidas alterações nos programas 

de fabricação para lidar com diferentes características de peças. 

 

 

4.3.7.2  Tecnologia de informação 

Em termos de tecnologia, o uso de máquinas CNC é fundamental para reduzir os 

tempos de setup e obter flexibilidade. Por outro lado, o uso de máquinas dedicadas também é 

importante em certas etapas do processo, a fim de aumentar a velocidade, vez que não há 

necessidade de preparações constantes do maquinário. 

Outra importante tecnologia adotada é o CAD. “Nós utilizamos máquinas CNC e 

software CAD 2D. Entretanto, percebemos a necessidade de migrarmos para o CAD 3D, pois 

há uma grande dificuldade dos modelistas em entender o projeto de peças mais complexas 

desenhadas pela área de engenharia, tal como difusores”, destaca o senhor Marcos Kuhn. 
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Não há um software de gestão integrada, mas apenas um software (PROSOFT) que 

integra o departamento pessoal, vendas e assistência técnica. “Como nós não temos controle 

eletrônico do estoque (o qual é realizado por meio visual através de kanban), o software, a 

partir do código do item, apenas gera o pedido e emite a nota fiscal”, explica o senhor Marcos 

Kuhn. 

 

 

4.3.7.3  Projeto do produto 

Existem, pelo menos, cinco preocupações na fase de projeto de novos produtos: 

simplificação, fornecimento, manutenção, intercambialidade e padronização de medidas e 

componentes. No primeiro caso, há uma forte interação entre a área de engenharia de produto 

e de processos, a fim de que não seja projetada nenhuma peça que gere complexidade para 

fabricação. 

Busca-se, pois, que os produtos projetados exijam o mínimo de esforço para serem 

adaptados às células de manufatura e montagem, como destaca o senhor Euclides Brock: “[...] 

a facilidade para fixação da peça na máquina, a fim de tornar mais rápida a operação de 

usinagem e reduzir os tempos de preparação do maquinário, é um dos aspectos mais 

importantes do projeto”. 

Ademais, antes de lançar um novo produto no mercado, procura-se realizar reuniões 

com o pessoal de produção, vendas e fornecimento de peças (em particular a fundição), com a 

preocupação de identificar aspectos que tornem mais fácil para o fornecedor entregar os 

materiais necessários, se o mesmo já possui tecnologia ou será necessário desenvolvê-la.  

Outro aspecto contemplado na fase de projeto diz respeito à facilidade de manutenção. 

Um exemplo que ilustra o motivo desta preocupação é dado pelo senhor Ivo Vanzella, gerente 

de produção e sócio da empresa: 
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[...] a escolha do material que será confeccionado o parafuso é importante, 
pois caso seja utilizado aço carbono a aço inoxidável, haverá uma redução de 
custos, mas como o produto trabalha imerso em água, haverá oxidação. Com 
isto, será muito mais difícil a retirada do parafuso no momento da 
manutenção, implicando em tempos maiores para finalização desta tarefa. 
Outro aspecto que deve ser analisado na fase de projeto para este produto é 
que, o fato do conjunto motor-bomba não trabalhar com óleo, evita 
transtornos decorrentes de poluição da água e de lençóis freáticos quando do 
vazamento do material. 

 
Sob a perspectiva da intercambialidade, são empreendidos esforços para criar peças e 

componentes que possam ser utilizados em diferentes produtos. Conforme explica o senhor 

Euclides Brock: “No momento em que se está projetando, é essencial que uma peça possa ser 

utilizada no maior número possível de produtos. Por exemplo: a tampa do motor de 4” de 0,5 

hp é a mesma do motor de 7,5hp”. 

Assim, apesar da empresa possuir mais de 4.000 diferentes opções de produtos, dentro 

de duas grandes famílias, divididas em doze modelos, este número de produtos é o resultado 

da combinação de montagem de pouco mais de uma centena de componentes. 

Ademais, busca-se adotar medidas, componentes e materiais já padronizados para 

fabricação de novos produtos, a fim de evitar a necessidade de: criar novos procedimentos, 

fabricar novas peças, selecionar novos fornecedores, armazenar maior volume e variedade de 

estoques, implementar novos setups, entre outras implicações para a área produtiva. A seguir, 

o senhor Marcos Kuhn explica esta abordagem: 

Se você deixa o projetista livre para projetar qualquer coisa, aumenta-se 
muito o número de componentes dentro da fábrica. Quando se trabalha com 
customização em massa isto não é um bom negócio. O ideal é possuir 
poucos itens que possam ser explodidos em números diferentes de produtos. 
O tampão que é utilizado na bomba de 4”, por exemplo, é o mesmo que o 
adotado na bomba de 6”. Neste caso, o projetista não criou um novo 
componente, mas sim aproveitou algo que já existia. Quando necessário, é 
mais barato fazer uma pequena adaptação do que criar uma nova peça. O 
mesmo ocorre na utilização de parafusos. 

 
Por fim, no intuito de alcançar economias de escala e escopo, o processo foi concebido 

para usufruir os benefícios da postergação da fabricação e da montagem dos produtos. Isto 

acontece, particularmente, na etapa de bobinagem que compõe o processo de fabricação do 
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motor e na montagem dos componentes das bombas. “Nós utilizamos o conceito de 

retardamento da montagem, de modo que apenas montamos o produto final após recebermos 

o pedido do cliente”, enfatiza o senhor Marcos Kuhn. 

 

 

4.3.7.4  Cadeia de suprimentos 

O fato dos fornecedores terem suas instalações fisicamente próximas à fábrica permite 

aumentar a velocidade das entregas e melhorar a interação com os mesmos. De acordo com o 

senhor Marcos Kuhn: 

Nós tínhamos um fornecedor que se localizava em Minas Gerais. Neste caso, 
o processo ficava mais complicado e moroso, e não podíamos ir rapidamente 
nas suas instalações para discutir problemas de fornecimento. A 
comunicação fica mais fácil quando se está mais próximo. [...] Existem 
fornecedores, inclusive, que trazem seu pessoal para visitar nossa fábrica, a 
fim de perceberem aspectos particulares do processo e discutirem com 
nossos operadores as melhores práticas e operações a serem implementadas 
para otimizar os resultados. 
 

Dependendo do tipo de material fornecido, por outro lado, há uma forte participação 

do fornecedor no desenvolvimento de novos produtos. Neste caso, a empresa elabora um pré-

projeto e envia para o fornecedor avaliar aspectos associados a custos, qualidade e 

fabricabilidade, por exemplo. A partir do resultado de sua avaliação, começa-se a adaptar o 

projeto às características dos processos dos fornecedores, a fim de viabilizar o produto. 

Os representantes de vendas, por seu turno, também são importantes na medida em 

que auxiliam a fábrica na identificação de oportunidades de melhoria (a partir do feedback do 

cliente), novas necessidades e tendências do mercado. 
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4.3.7.5  Aspectos organizacionais 

A cultura de atendimento rápido ao cliente é estimulada desde o início das atividades 

da empresa e tem sido muito importante para conseguir vantagens competitivas ao longo dos 

anos. Os funcionários assimilaram esta necessidade e se comprometeram em identificar 

oportunidades de melhoria (por meio de sugestões e da interação entre os operadores e a área 

de engenharia de processos), além de se esforçarem para reduzir os tempos produtivos. 

Como destaca o senhor Euclides Brock, gerente administrativo e sócio da empresa: 

Nós nos acostumamos em um ritmo veloz. Sempre que alguém pede uma 
bomba para ser entregue às pressas, a primeira lembrança que me vem é 
quando chego em casa e não existe água na torneira. Você vive sem energia-
elétrica, mas não sem água. É uma questão de necessidade. Por isto, temos 
de fazer o máximo para entregar rapidamente o pedido para o cliente. 
 

Além disto, a empresa apresenta uma estrutura organizacional horizontalizada, 

existindo apenas três níveis hierárquicos, formados por: gerência administrativa e gerência de 

produção no primeiro nível; pessoal de compras, assistência técnica e engenharia em um 

segundo nível; e demais funcionários. 

Em relação às diferenças existentes entre a qualificação exigida dos profissionais que 

trabalham em uma empresa que customiza produtos em massa, daquelas que fabricam em 

massa, constata-se que no primeiro caso os profissionais têm que ser mais flexíveis 

(multifuncionalidade) e devem estar aptos para enxergar o processo como um todo. Neste 

sentido, há fortes investimentos na qualificação de pessoal, seja através de treinamentos, seja 

por meio de ajuda de custo para o pagamento de cursos técnicos e universitários. “Para se ter 

uma idéia, próximo de 50% dos funcionários recebem, gratuitamente, investimentos para 

concluírem seus respectivos cursos”, destaca o senhor Euclides Brock. 
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4.3.7.6  Manufatura baseada no tempo 

A respeito da importância da redução dos tempos envolvidos nos processos 

produtivos, o senhor Marcos Kuhn é enfático: “Quando você se propõe a fazer customização 

em massa, velocidade é fundamental!”. Por outro lado, a justificativa para aumentar a 

velocidade do fluxo produtivo também é explicada por características muito particulares 

associadas ao contexto que envolve a utilização do produto que é fabricado, como será 

explicado a seguir. 

A maioria das máquinas de perfurar poços custa muito caro. Além disto, é exigido um 

compressor e são necessários caminhões distintos para carregar a máquina e o compressor. 

Ademais, existe a equipe que irá operar as máquinas e o pessoal do apoio operacional. Logo, 

há um custo muito alto envolvido na logística de perfuração. 

Consome-se, aproximadamente, 24 horas para perfurar e limpar o poço. A máquina 

que perfura é a mesma que instala a bomba, assim não se pode retirar os equipamentos, nem 

dispensar a equipe, antes de instalar a bomba e analisar os resultados. 

Para adquirir a bomba que será instalada, entretanto, é necessário realizar os cálculos 

para o seu dimensionamento (vazão e altura manométrica), pois o produto é personalizado 

para as características do poço. Além disto, até que a bomba chegue no local de instalação, 

toda a equipe de perfuração, bem como as máquinas e equipamentos têm que continuar no 

local, o que representa um alto custo. Logo, quanto mais rápido o fabricante do conjunto 

motor-bomba produzir e entregar, menores os custos envolvidos na finalização do trabalho de 

instalação e teste de deslocamento de água no poço. 

Ademais, argumenta o senhor Marcos Kuhn, “[...] em algumas regiões do país onde a 

profundidade do lençol freático e a vazão são mais estáveis, é possível fabricar previamente 

bombas que atendam à maioria dos casos. Todavia, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, 

onde a variabilidade é muito alta, não é viável a fabricação para estoque”. 
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Para aumentar a velocidade, portanto, são utilizados estoques de matéria-prima e 

produtos intermediários, além de se empreender esforços para redução dos tempos de setup. 

Para a empresa, dois critérios justificaram a manutenção de estoque: segurança e 

velocidade. Por um lado, como é adotada a programação puxada, em cada ponto do processo 

tem que existir um estoque para que seja implementado o kanban. Tais estoques, por sua vez, 

são dimensionados e controlados. A este respeito, exemplifica o senhor Marcos Kuhn: 

[...] No caso do eixo do motor, após soldado, são necessárias 12 horas para 
resfriar. Caso não utilizássemos estoques de eixos acabados, demoraríamos, 
no mínimo, este tempo para fabricar um produto. Nosso lead time, contudo, 
é de três horas. [...] Para se proteger de possíveis atrasos na entrega de 
produtos devido à quebra de máquinas, trabalhamos com estoques 
intermediários. [...]  

 
Além disto, como a empresa compra pequenos volumes de insumos e não representa 

um cliente importante para os fornecedores, seu poder de negociação é baixo. Isto implica na 

impossibilidade de solicitar que sejam realizadas entregas semanais, exigindo que a aquisição 

de lotes mínimos de produção dos fornecedores. Desta forma, inevitavelmente, trabalha-se 

com estoques de matérias-primas. 

Este posicionamento é apoiado pelo senhor Euclides Brock, gerente administrativo e 

sócio da empresa: 

Nós não nos preocupamos com o volume de estoque de matéria-prima, pois 
a prioridade é o atendimento rápido do pedido do cliente. Inclusive, quando 
o pessoal do Sebrae esteve aqui, achou errado pois tínhamos muito estoque. 
Mas nós não podemos esperar que nosso fornecedor nos atenda no prazo e 
sem falhas em 100% das vezes. 

 
Ademais, como é necessário realizar preparações de máquinas para processar 

diferentes modelos, pratica-se o conceito de setup rápido. Para isto, houve uma preocupação, 

desde o projeto, em dimensionar as peças para cada família com o mesmo diâmetro, a fim de 

que não fosse necessária a troca ferramentas durante o processamento. 

Ademais, os programas utilizados nas máquinas CNC foram elaborados para usarem 

os mesmos pontos de referência. Desta forma, quando é exigida uma troca de peça (numa 
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mesma família), basta apenas mudar o programa, pois serão utilizadas as mesmas ferramentas. 

Assim, o setup se realiza com apenas um toque no painel de controle. 

Deste modo, apenas é contado o tempo de setup quando se troca de família. Neste 

caso, as ferramentas continuam as mesmas, alterando apenas os diâmetros. Não há, pois, setup 

para troca de ferramentas, mas apenas de programas e ajuste das ferramentas aos diferentes 

diâmetros. 

Como destaca o senhor Marcos Kuhn: “[...] sem a redução dos tempos de setups não 

seria possível trabalhar com lotes tão pequenos. Para reduzir ainda mais o tempo, 

programamos a produção para a execução de todas as peças de cada família separadamente. 

Assim, a troca de famílias acontece, aproximadamente, uma vez por dia”. 

Além da redução do tempo de setup, a utilização das mesmas ferramentas implica 

também na redução dos custos pois, de modo diferente, seriam necessários altos 

investimentos em novas ferramentas para operacionalizar a produção. 

Por fim, foram implementadas ações para atuar sobre os gargalos, sob a perspectiva da 

Teoria das Restrições. Desta forma, foram identificadas, inicialmente, as restrições dos 

processos, em seguida, explorou-se estas restrições por meio de estoques intermediários 

(pulmões) e subordinou as decisões aos impactos dos resultados sobre os gargalos. Mediante a 

redução de setups, explorou-se ao máximo as restrições do sistema. Depois de melhorar o 

fluxo produtivo, percebeu-se que o gargalo se deslocou para outros estágios da fábrica. 

Assim, iniciou-se novamente do primeiro passo. 

Como resultado destes procedimentos, observou-se um aumento do número de 

bombas fabricadas mensalmente da ordem de 100%, com uma elevação de apenas 12% do 

número de funcionários. 

 

 



 158

4.3.7.7  Produção enxuta 

A fábrica opera com células de manufatura e está dividida em duas etapas: produção 

de componentes e montagem do produto final. As células de manufatura foram divididas, 

inicialmente, de acordo com a família de material para só depois serem separadas por tipo de 

processo. Isto aconteceu porque se trabalha com duas matérias-primas básicas: aço inox e 

ferro fundido. 

De acordo com o senhor Marcos Kuhn: “Embora algumas peças utilizem o mesmo 

processo, iria custar muito caro limpar a bandeja de cavaco para separar o que é inox de ferro 

fundido. Por outro lado, poderia haver a contaminação do ferro sobre o aço o que causaria 

uma maior deterioração nas máquinas”. 

Assim, os componentes são fabricados nas células de manufatura que estão 

sincronizadas (por meio de kanbans) e fabricam componentes diretamente para a montagem. 

Como a montagem está diretamente ligada ao cliente, as atividades apenas acontecem quando 

o cliente puxa o pedido. Assim, a programação é do tipo puxada e o controle é realizado por 

kanbans. 

Todas as caixas as quais armazenam peças que são necessárias para montar o produto 

final se encontram em prateleiras nas suas respectivas células (cada célula possui caixas de 

cores diferentes e exclusivas, a fim de facilitar o controle). A ordem de fabricação, por sua 

vez, é disparada toda vez que há espaço vazio na prateleira que abastece a próxima célula. 

Desta forma, a capacidade da prateleira é quem define o número máximo de materiais a serem 

estocados. 

Nas células são praticados os primeiros passos em prol da implementação do conceito 

de autonomação, por meio da adoção de dispositivos poka-yokes e máquinas dotadas de 

dispositivos que paralisam suas operações todas as vezes que finalizam a fabricação da peça, 

liberando o operador para realizar outras atividades durante o processamento dos materiais. 
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Ademais, os funcionários têm autonomia para paralisar as operações caso sejam verificadas 

anomalias e são responsáveis pela qualidade e pequenas manutenções em seus respectivos 

postos de trabalho. Para garantir o controle, por sua vez, as atividades são padronizadas. 

Duas das principais tarefas dos funcionários são a carga e a descarga de materiais. 

“Estas tarefas poderiam ser realizadas por meio de automação industrial (braços mecânicos 

robotizados com sensores de posição, por exemplo), mas o custo iria ser muito grande. Deste 

modo, há economia nos investimentos em tecnologia”, afirma o senhor Marcos Kuhn. 

Também é executado o princípio da multifuncionalidade, onde um mesmo funcionário 

é capaz de operar cinco máquinas diferentes, ao mesmo tempo, em cada célula. Como as 

máquinas ainda não possuem a capacidade de parar quando algum erro acontece, o 

funcionário é o responsável por este controle. 

O papel desempenhado pelo operador de logística, por sua vez, é outro exemplo que 

ilustra a implementação da funcionalidade na área fabril. Ele não só é responsável pelo 

abastecimento das células de produção como também realiza a compra da matéria-prima. 

Para reduzir as perdas envolvidas com o transporte de materiais, o ponto de estoque 

está sempre no ponto de uso ao longo do processo produtivo. A prateleira que estoca matéria-

prima, por exemplo, está posicionada o mais próximo possível do ponto de entrega pelos 

fornecedores. Por este mesmo motivo, a primeira célula de produção fica no ponto de 

recebimento. Os funcionários desta célula são responsáveis pelo corte dos tubos (que serão 

usados nos motores) e das barras (que vão gerar os eixos do motor). 

Ademais, a redução de perdas também é fruto da interação com o fornecedor, 

conforme pode ser compreendido por meio das palavras do senhor Marcos Kuhn: 

Nós tínhamos problemas de qualidade de fornecimento de ferro fundido, 
representando aproximadamente 3% de perdas no processo. A partir de uma 
análise sobre quais os problemas oriundos dos materiais fornecidos, foi 
possível realizar um relatório das não conformidades, o qual foi entregue ao 
fornecedor. A partir deste relatório, a empresa fornecedora implementou 
melhorias em seus próprios processos, o que repercutiu na qualidade do 
fornecimento, reduzindo as perdas para menos de 1%. 
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4.3.8  Principais dificuldades para implementação da 
customização em massa 
 

A resistência às mudanças foi o maior empecilho para a implementação das ações 

necessárias à adoção de uma estratégia de customização em massa, conforme destaca o senhor 

Marcos Kuhn: 

Talvez a resistências às mudanças tenha sido o maior problema. O que mais 
contribuiu para atenuar este problema foi o forte apoio da direção. Tentamos 
mostrar para as pessoas que o que se estava propondo era algo que possuía 
uma base teórica. Não se estava inventando algo novo, mas sim adaptando o 
que já foi realizado com sucesso por outras empresas. Caso a Vanbro 
obtivesse sucesso, todos os integrantes também iriam compartilhar deste 
sucesso. Assim, com muito esforço, hoje, nós estamos mais aptos para 
enfrentar necessidades de mudanças. 

 

 

4.4  WEG 

4.4.1  Caracterização da empresa 

A WEG iniciou suas atividades em 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, município do 

estado de Santa Catarina. Produzindo inicialmente motores elétricos, a empresa começou a 

expandir suas atividades a partir da década de 80, com a fabricação de geradores, 

componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força 

e distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes. 

Atualmente, com 12.000 funcionários, a WEG é líder de motores elétricos na América 

Latina, figura entre os cinco maiores fabricantes do mundo e está presente em mais de 100 

países nos cinco continentes. Em seus dez parques fabris (cinco localizados no Brasil, dois na 

Argentina, um no México, um em Portugal e um na China) a WEG controla todas as etapas de 

sua produção, desde a fundição e a estamparia de metal, até a esmaltação e a embalagem.  

Os motores são fabricados tanto de forma customizada (divididos em produtos 

especiais que são customizados desde o projeto, e produtos configuráveis, os quais são 
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resultantes da combinação de componentes padronizados) quanto de forma padronizada (onde 

os clientes não participam em nenhuma etapa do processo de desenvolvimento, fabricação e 

montagem). Os motores são fabricados para mercados e segmentos de mercado específicos e 

sofrem customizações de acordo com as necessidades de cada segmento de mercado ou 

cliente. 

O volume de produção de todas as unidades da WEG é de, aproximadamente, 50.000 

motores/dia, distribuídos entre motores industriais, motores monofásicos comerciais e 

motores para eletrodomésticos. Levando em consideração apenas os motores industriais, 

atualmente, aproximadamente 50% das vendas ocorrem por meio de produtos configuráveis, 

30% por meio de produtos especiais e 20% produtos padronizados. 

As entrevistas para realização do estudo de caso ocorreram na sede da empresa, na 

cidade de Jaraguá do Sul, e foram entrevistados os senhores Siegfried Kreutzfeld (Diretor de 

Engenharia), Regis Esteves (Gerente de Engenharia Industrial) e Milton Castella (Gerente de 

Engenharia de Motores Industriais). 

 

 

4.4.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização em massa dos produtos 
 

Um dos fatores envolveu a diferenciação do produto no mercado, conforme destaca o 

senhor Regis Esteves: “Uma das estratégias da WEG em nível mundial é buscar a 

diferenciação para não competir em nível de preço”. Esta afirmação é corroborada pela 

declaração do senhor Siegfried Kreutzfeld: “os motores são considerados commodities e na 

medida em que são agregadas especificidades no produto e se realiza um atendimento 

personalizado dos clientes, começa-se a diferenciar no mercado”. 
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A diferenciação por meio da personalização, inclusive, serve como barreira de entrada 

para os concorrentes, uma vez que se exige uma série de competências que devem ser 

adequadamente desenvolvidas para atender às exigências dos clientes. A este respeito, 

comenta o senhor Siegfried Kreutzfeld: 

Como os grandes clientes internacionais já possuem seus fornecedores de 
produtos padronizados, normalmente nós iniciamos o relacionamento 
atendendo à confecção de produtos especiais os quais os fornecedores 
originais não possuem capacidade de atender. Desta forma, alcançamos a 
fidelidade dos nossos clientes e aumentamos o nível da concorrência, pois os 
rivais terão que também fabricar produtos customizados para competir no 
mercado. 

 

Outro fator que motivou os esforços para a customização foi a crescente demanda para 

produtos customizados, como será descrito a seguir. A WEG iniciou suas atividades 

fabricando unicamente produtos padronizados. Na medida em que começou a atender o 

segmento de OEM (Original Equipment Manufacturer) começou a produzir, ainda de forma 

incipiente, produtos customizados. Nos últimos 10 anos, concomitantemente ao processo de 

internacionalização de suas fábricas, entretanto, a empresa começou a atender mais 

significativamente os pedidos personalizados, a fim de não ficar limitada às vendas dos 

distribuidores e revendedores de produtos padronizados. 

Isto aconteceu, principalmente, a partir da intensificação das vendas diretas para 

grandes fabricantes do segmento OEM. Historicamente, os produtos que possuíam o maior 

número de customização eram os motores para a linha branca (máquina de lavar, geladeira, 

etc). 

O que se tem observado, todavia, é que os motores industriais estão sofrendo esta 

mesma influência, principalmente em alguns segmentos do mercado, como na área de 

compressores, ventilação, bombas etc, para atender às exigências de OEM para as empresas, 

seja no Brasil ou no exterior, exigindo mudanças radicais na forma de administração interna. 
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“Este tipo de necessidade acontece todos os dias e em grande volume. Mudamos até a 

estrutura de engenharia para suportar isto” diz o senhor Siegfried Kreutzfeld. 

Outro aspecto que motivou a empresa a implementar a customização de seus produtos 

envolveu a busca pela redução dos custos na fabricação de produtos que atendessem às 

necessidades particulares dos clientes. Quando se trabalha no segmento OEM, as empresas 

clientes exigem, constantemente, redução de custos e isto pode se traduzir em reduzir o custo 

do produto disponibilizado pelo fornecedor ou participar, juntamente com os especialistas da 

empresa cliente, na diminuição dos custos do produto final que será comercializado no 

mercado. A segunda opção parece ser a mais viável. A este respeito, comenta o senhor Milton 

Castella. 

Sempre é mais fácil obter uma redução maior quando eu trabalho em 
conjunto com o cliente para descobrir uma solução melhor para o produto 
final. Quando se trabalha com uma empresa que fabrica compressores, por 
exemplo, tentamos utilizar o ventilador do motor refrigerando o cabeçote do 
compressor. Isto faz com que o conjunto tenha um custo menor e um maior 
desempenho. Individualmente, os benefícios de custos e performance seriam 
menores. 

 

Assim, a customização por meio da interação com o cliente desde as primeiras fases 

do projeto pode vir a reduzir os custos de ambas as partes, além de agregar mais valor no 

produto comercializado. 

Por outro lado, fabricar grandes volumes de produtos customizados desde o projeto 

implica em uma maior complexidade para as áreas de engenharia e produção, repercutindo em 

custos operacionais maiores. A este respeito, comenta o senhor Siegfried Kreutzfeld: 

Fizemos um Programa de Padronização há 10 anos atrás (1995), pois 
estávamos entrando em colapso pelo grande número de motores especiais 
(45% do total comercializado). Após este Programa, tornamos o produto o 
mais modular possível e, com isto, passamos a comercializar 80% dos 
produtos por meio de customizações decorrentes da modularização de peças 
e componentes e apenas 20% provenientes de customizações a partir do 
projeto. Além disto, criamos um configurador na área de vendas que 
contribuiu para viabilizar o processo de customização em massa, uma vez 
que é possível observar por meio do software as configurações disponíveis já 
realizadas e incorporadas ao sistema, auxiliando o vendedor a configurar o 
produto junto com o cliente. 
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O colapso mencionado pelo senhor Siegfried Kreutzfeld existiu, segundo o senhor 

Milton Castella, porque a configuração era de total responsabilidade da engenharia, o que 

gerava uma grande complexidade, pois, entre outros problemas, não existia um sistema 

eficiente de busca de itens já projetados previamente (em particular no que diz respeito às 

características da estrutura mecânica, em termos dimensionais) e que atendessem às 

necessidades dos clientes, exigindo que se projetasse um novo produto com mínima referência 

anterior. Naquele momento, era mais rápido e fácil fazer algo novo do que encontrar algo 

similar ou até mesmo igual na base de dados de motores especiais. 

Na nova realidade, o sistema configurador gera automaticamente as estruturas de 

engenharia dos produtos que são encaminhadas para a fábrica na forma de ordens de 

fabricação. Com isto, a fábrica 1 consegue produzir 4.000 motores por dia, com um lote 

médio de produção de 10 motores. A fábrica 3, responsável por motores de grande potência 

(60 a 500hp), produz 200 motores diariamente, adotando lotes unitários de produção. 

Nos últimos anos, entretanto, percebeu-se um aumento no número de pedidos que 

exigem que as modificações ocorram desde o projeto alcançando, no ano de 2004, 35,8% dos 

motores comercializados. Devido a esta mudança percebida no mercado, afirma o Sr. Regis 

Esteves, tem-se que tomar novas ações administrativas e industriais para que se mude um 

pouco este perfil, pois o volume é muito grande. 

Hoje temos 40.000 itens ativos diferentes sendo fabricados. Para se ter uma 
idéia, quando nós estávamos entrando em colapso (em 1995), tínhamos 
25.000 itens. [...] A customização em massa tem que ser inteligente, ou seja, 
ela deve agregar valor ao nosso negócio, ampliar nossa participação no 
mercado e prover resultados financeiros para os acionistas. 
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4.4.3  O processo de customização 

O primeiro passo para a customização envolve a interação com o cliente, a qual pode 

acontecer de diferentes maneiras. O cliente pode enviar um produto para a empresa e solicitar 

que seja desenvolvido um motor para aquele produto. De outra forma, especialistas da WEG 

podem ser convidados para ir ao encontro do cliente para compreender a aplicação dos 

motores em seus processos e discutir a melhor solução para atender as suas necessidades. A 

este respeito, comenta o senhor Regis Esteves: 

[...] Existe uma empresa cliente localizada nos Estados Unidos na qual temos 
um pessoal acompanhando o desenvolvimento de novas versões de 
compressores a fim de definir o motor específico para aquelas versões. Para 
outro cliente, localizado na Bélgica, além de existir uma pessoa da WEG 
internamente às instalações da empresa acompanhando os processos, 
realizamos reuniões mensais com os engenheiros da empresa para discutir 
problemas e novos projetos. 
 

Apesar das customizações nascerem das necessidades dos clientes, “[...] em certos 

segmentos de aplicação, nós observamos o mercado e desenvolvemos produtos novos sob a 

perspectiva da inovação. Criamos algo novo para atender a grupos de clientes que possuem 

necessidades específicas similares”, explica o senhor Milton Castella. 

No caso de produtos especiais, há reuniões entre a equipe técnica de vendas e o 

cliente, a fim de identificar as necessidades particulares. As informações coletadas são 

posteriormente analisadas, a fim de identificar a viabilidade do atendimento ao pedido. Caso 

seja viável, as especificações sobre o produto serão repassadas para a área de engenharia, 

onde serão confeccionados modelos e amostras que, quando aprovados, seguirão para a área 

de produção (aproximadamente 30% das amostras fabricadas transformam-se em produto 

final.) 

No caso da comercialização de produtos configuráveis, o processo também se inicia na 

área de vendas, que irá analisar os requisitos exigidos pelos clientes e verificar a possibilidade 

de atendimento do pedido a partir das opções constantes no Configurador do Produto. Assim, 
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neste momento, por meio da compreensão das necessidades reais dos clientes, busca-se 

oferecer alternativas que permitam atender ao desempenho esperado por meio de um produto 

similar ao desejado, cuja estrutura já esteja padronizada, conforme destaca o senhor Milton 

Castella: 

Nem sempre o cliente possui o total conhecimento do produto motor. Ele, 
muitas vezes, exige certas especificidades que não são importantes para o 
desempenho do seu produto. Assim, a troca de informações com o cliente é 
importante para tentar descobrir a sua real necessidade e, talvez, expurgar 
determinadas especialidades que foram solicitadas por desconhecimento do 
motor pelo cliente. Assim, esta tarefa realizada pela área de vendas é 
fundamental, pois por causa de uma diferença de 1mm de comprimento de 
chaveta, por exemplo, é feito um motor especial sem nenhuma necessidade. 

 

As alternativas incluídas no Configurador, por sua vez, já foram previamente 

desenvolvidas, testadas e já existem dispositivos, ferramental e processos pré-definidos de 

fabricação. Desta forma, não há interferência da área de engenharia para disponibilização 

destes produtos. O pedido segue, portanto, diretamente para a área produtiva. São milhares de 

combinações possíveis e, a cada ano, são criadas mais de 30.000 novas opções de estruturas 

de produtos. 

 

 

4.4.4  Estágios onde ocorrem a customização 

Os estágios onde ocorrem a customização dependem do grupo de produtos que será 

comercializado. Caso sejam necessários disponibilizar produtos especiais, a customização 

ocorre desde o projeto, quando a empresa participa junto com o cliente desde a concepção do 

projeto para fabricação do novo produto. 

Por sua vez, caso os pedidos possam ser atendidos por meio da combinação dos 

módulos de componentes padronizados dos produtos, a customização ocorre nos níveis de 
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fabricação e montagem, utilizando como suporte para a operacionalização desta tarefa o 

Configurador de Produto. 

 

 

4.4.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Para a fabricação de produtos especiais, inicialmente, é realizada uma análise a fim de 

identificar se o cliente é estratégico ou se haverá um retorno do investimento, em termos de 

volume de vendas, no médio prazo. Para reduzir a complexidade e os custos associados, em 

todos os momentos a empresa procura utilizar os componentes e estruturas de produtos que já 

se encontram configurados. Como salienta o senhor Milton Castella: 

Como a customização envolvida na fabricação de produtos especiais atingiu 
um volume mensal de 1.200 produtos, procuramos desencorajar esta 
demanda, fabricando um produto o mais modular possível, de forma que a 
customização não seja algo que venha a mudar completamente o fluxo 
produtivo. [...] Ainda que haja casos em que não seja possível a adoção de 
combinação de componentes já configurados, isto não acontece com tanta 
freqüência, pois talvez sejamos umas das empresas que trabalha com o maior 
número de diversificação do mundo na área de motores. Assim, dificilmente 
o produto não se encaixa em alguma configuração que nós já fizemos. 
 

Ademais, como a empresa possui fábricas no México, Argentina e em Portugal, por 

exemplo, as mesmas acabam complementando a linha de produtos das unidades brasileiras. 

Assim, caso se receba um pedido que não tenha similaridade ou correlação com se faz em 

uma fábrica, é possível repassar este pedido para a produção em outra fábrica que produza um 

produto similar. 

Sob a perspectiva da linha de produtos que podem ser configurados (existem centenas 

de milhares de produtos que podem ser customizados a partir do configurador), procurou-se 

identificar quais as especificidades que são mais solicitadas pelo mercado. A partir daí, foram 

empreendidos esforços para modularizar os componentes a serem customizados nas diversas 
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linhas de produtos disponibilizados. Mensalmente, são criados cerca de 1.400 produtos, e a 

base atual possui aproximadamente 100.000 já estruturados. 

 

 

4.4.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Weg, 

sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 9), conclui-se 

que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias para implementar a customização em 

massa: modularidade por compartilhamento de componentes e postergação da manufatura. 

 

Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação e da montagem 
Spira(1993) Montagem por meio da combinação de componentes padronizados 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura; Customização sob medida 
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) Modularizador 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto, Fabricação e Montagem 

Quadro 9 – Abordagens de customização em massa na Weg 

 

Para os produtos especiais, uma vez que a customização ocorre desde o projeto, há 

poucas possibilidades de utilizar componentes padrões. Entretanto, para produtos 

configuráveis, uma vez que o projeto, estruturas e componentes já se encontram padronizados, 

a diferenciação ocorre a partir do processo de fabricação. 

Desta forma, para produtos configuráveis, existem dois pontos de desacoplamento 

específicos onde ocorre a separação entre o processo padronizado e customizado: fabricação 

(bobinagem dos motores) e montagem. Posterga-se, pois, a diferenciação do produto para as 

etapas de fabricação e montagem. 
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Uma vez que os centros produtivos estão descentralizados e fabricam componentes 

que são intercambiáveis, obtêm-se economias de escala na etapa de fabricação na medida em 

que os centros produzem em grandes volumes. 

Os estoques de componentes provenientes dos diversos centros produtivos, por sua 

vez, são transportados para as unidades de bobinagem e montagem. Finalizada a bobinagem, 

o motor será devidamente montado de acordo com o pedido do cliente, a partir de diferentes 

combinações dos componentes modulares, gerando economias de escopo. 

 

 

4.4.7  Habilitadores da customização em massa 

4.4.7.1  Flexibilidade do sistema produtivo 

Os principais tipos de flexibilidade são de máquina, volume, mix, modificação de 

produto e roteiro (em algumas áreas foram criados sete roteiros alternativos). 

A partir da exposição do senhor Siegfried Kreutzfeld, depreende-se que uma das 

principais preocupações é agregar flexibilidade às máquinas, investindo em equipamentos 

programáveis. Ademais, como são disponibilizados uma grande variedade de características 

operacionais para os motores, têm-se máquinas de bobinagem, por exemplo, dotadas de 

dispositivos que permitem a realização do setup sem interferência humana. 

Por outro lado, são empreendidos esforços para realizar trocas rápidas de ferramentas 

para atender a diferentes mix de produtos, conforme explica o senhor Siegfried Kreutzfeld: 

Para um certo produto, em um centro de usinagem convencional, consome-
se aproximadamente 30 minutos para realizar as fixações exigidas para 
realização da tarefa. Com o sistema de troca rápida que desenvolvemos, 
realizamos a tarefa em apenas cinco minutos. Quando não há possibilidade 
de realizar trocas rápidas nas linhas nós realizamos preparações de 
componentes em células separadas para não afetar a flexibilidade. Isto 
acontece em dois casos: produtos especiais e quando fabricamos 
componentes para serem enviados às nossas fábricas no exterior. 
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Além disto, as linhas de fabricação são balanceadas para atenderem determinadas 

famílias de produtos, ou seja, elas são dedicadas para isto. Desta forma, apenas será 

necessário realizar modificações caso surjam necessidades de produtos especiais. 

Neste sentido, a preocupação com a programação do mix de produção é constante, pois 

a depender de como são realizadas as atividades, a produção de 3.000 motores/dia pode 

demandar um tempo maior do que fabricar 5.000 motores /dia. Por isto, balancear carga com 

capacidade é fundamental, pois há certos limitadores (como complexidade de fabricação, por 

exemplo) que devem ser respeitados, caso contrário haverá atrasos na entrega dos produtos 

acabados. Assim, “[...] o que é possível nós padronizamos e o restante é confeccionado fora 

do sistema para diminuir interferências,” comenta o senhor Milton Castella. 

A seleção das máquinas e equipamentos, por sua vez, é realizada de forma planejada. 

Esta atividade faz parte de um plano estratégico que define a capacitação para os próximos 

quatro anos, ou seja, já há uma definição das máquinas e equipamentos que devem ser 

adquiridos neste período. Devido às mudanças tecnológicas e ambientais, o plano é revisado 

anualmente. 

A identificação de processos críticos para sua posterior automatização também é um 

dos objetivos buscados para alcançar a flexibilidade. Por sua vez, “[...] estamos 

constantemente desenvolvendo os sistemas de vendas para que sejam contempladas 

ferramentas de engenharia que possa auxiliar na configuração do produto para o cliente. O 

objetivo é propiciar que o vendedor se aproxime o máximo possível do cliente, por meio de 

soluções já concebidas” comenta o senhor Milton Castella. 

Outro aspecto que contribui para aumentar a flexibilidade do sistema produtivo 

corresponde ao fato de a empresa ser verticalizada, com negócios relacionados à fabricação 

do fio, fundição e ferramentaria. Em relação a ferramentaria, por exemplo, é por meio dela 

que se torna possível fabricar não apenas ferramentas, mas também máquinas internamente. 
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Estas são forças que permitem flexibilidade de modificação de produtos e rápidas adaptações 

do que o cliente pede, trazendo vantagens em relação aos concorrentes, afirma o senhor Regis 

Esteves. 

 

 

4.4.7.5 Manufatura baseada no tempo 

Apesar da empresa adotar muitas células de produção, em alguns segmentos deixou-se 

de utilizar o layout celular para se adotar o layout por processo. “Constatamos que quando se 

trabalha com alta diversificação de produtos, a utilização de células de produção implica em 

uma menor utilização dos recursos, porque, apesar da divisão das células por famílias de 

produtos, há uma grande necessidade de paradas para setups”, destaca o senhor Regis Esteves. 

Quando se adota o layout por processo, por outro lado, é possível realizar certos setups 

sem que seja necessário realizar paradas no processo, pois enquanto se está realizando uma 

atividade pode existir um outro equipamento em preparação. 

Na fabricação de eixos, por exemplo, há um grande volume e uma grande variação de 

componentes os quais exigem formas de torneamento diferenciadas. Para se trabalhar com 

células, por sua vez, é necessário que o processo de torneamento, para cada célula, seja 

semelhante, de modo que atenda a uma família específica de produtos. 

Por outro lado, caso seja adotado o layout por processo, é possível atender a um 

número maior de famílias de itens para o torneamento porque se diminui o tempo de setup das 

máquinas, uma vez que existem diferentes tornos para atender a diferentes especificidades, 

pois os mesmos estão localizados em um setor específico. Com isto, aumenta-se o nível de 

utilização das máquinas e a capacidade de produção do sistema. Caso fossem adotadas células 

neste processo, as mesmas se tornariam gargalos devido à incapacidade de atender a volumes 

e variedades tão elevados. 
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Assim, onde os volumes são menores e os equipamentos são mais lentos, o uso de 

células de manufatura torna o processo mais eficiente. Quando as quantidades e as variedades 

dos componentes são muitas elevadas, entretanto, torna-se mais difícil justificar o uso de 

células. 

Outro elemento fundamental para a customização em massa é a forma como está 

disposto o sistema de produção. O parque industrial está dividido em quatro centrais: central 

de processamento do núcleo do produto, central para a injeção do induzido, central de 

usinagem do eixo responsável pela transmissão de potência, e central de usinagem de 

fundidos. 

Finalizado estes passos de fabricação, o produto flui para as unidades fabris, de acordo 

com as famílias de produtos. Nas unidades fabris, são realizadas a montagem e bobinagem a 

partir de componentes entregues pelas centrais. Como as etapas de fabricação são separadas, o 

principal esforço está em coincidir a chegada de todos os componentes no processo de 

montagem e bobinagem. 

A partir do entendimento do raciocínio elaborado pelo senhor Siegfried Kreutzfeld, 

pode-se concluir que a divisão das atividades envolvidas no processamento produtivo gere 

melhores resultados para o objetivo de customização do que se optasse por fabricar e montar 

todo o produto em apenas uma unidade ou central produtiva, sob o conceito de mini-fábricas. 

Os principais benefícios estão associados à otimização dos recursos, pois caso se trabalhasse 

em mini-fábricas, ter-se-ia ociosidade de equipamentos, pois na medida em que há a exigência 

de muitas preparações para atender a produtos diferenciados, o impacto na linha de 

montagem, em termos do número de paradas, seria muito grande. 

Por seu turno, um dos motivos de se buscar aumentar a utilização dos equipamentos 

envolve os custos dos investimentos nos ativos. “O sistema de produção europeu tem um 

custo de mão de obra/hora de 50 euros, logo o operador é o insumo mais caro, e por isto ele 
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determina o custo do produto. Assim, vale muito mais a pena manter máquinas paradas do 

que o operador parado. No nosso caso, adotamos muita automação e como o custo do 

maquinário é alto, procuramos otimizar este recurso”, afirma o senhor Siegfried Kreutzfeld. 

É verdade que com esta atitude se gera um aumento no volume de estoques 

intermediários e do lead time, contudo consegue-se um fluxo mais contínuo, pois 

conseguimos amortecer as interferências nos processos e minimizar nossos investimentos em 

termos de imobilizado, explica o mesmo Diretor. 

Ademais, comenta o senhor Regis Esteves, a divisão das atividades permite centralizar 

o conhecimento tecnológico de cada processo numa mesma área, permitindo que seus 

integrantes percebam com mais facilidade tendências e meios de como melhorar os resultados 

diante da diversidade de produtos, através do desenvolvimento de equipamentos que sejam 

capazes de atender todas às demandas de variação, por exemplo. Em sua percepção, [...] 

“seria muito mais complexo alcançar estes resultados se trabalhássemos com mini-fábricas ou 

células de produção”. 

Ademais, pratica-se uma gestão participativa, por meio de Comitês e Comissões. Esta 

característica organizacional é muito importante numa empresa que tem como objetivo a 

redução dos tempos envolvidos, pois corrobora sobremaneira para gerar o comprometimento 

de todos da organização em prol de uma meta comum. 

Sob a perspectiva do gerenciamento do inventário, são mantidos estoques de 

componentes acabados nos diversos centros produtivos, a fim de alimentar rapidamente as 

unidades de bobinagem e montagem, reduzindo, por conseguinte, o tempo de entrega do 

produto final. Assim, o estoque de motores é de sete dias e o giro de estoque de matérias-

primas e produtos em processo é de 17 dias. 

Também é utilizada a estratégia de manter estoques nos fornecedores, a fim de que 

estes forneçam matérias-primas diretamente para as linhas de montagem. O mesmo acontece 
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com os clientes. Para Multibras, por exemplo, fornece-se diretamente para suas linhas de 

montagem de geladeiras. 

Como decorrência das atividades executadas pela empresa, desde a entrada do pedido 

até a saída do produto, demora-se doze dias para produtos especiais e seis dias para produtos 

configuráveis. O lead time de fabricação, no segundo caso, é de quatro dias. 

 

 

4.4.7.5  Produção enxuta 

De acordo com o senhor Regis Esteves, “nós já tentamos utilizar os conceitos de 

manufatura enxuta e descobrimos que o kanban é aplicável em apenas algumas situações. 

Quando se tem uma família de 220.000 componentes é inviável utilizar o kanban e mais 

adequado utilizar MRP”. 

Por sua vez, quando a capacidade de produção do sistema produtivo está no limite, a 

redução de perdas da ordem de segundos em cada processo é fundamental. Para reduzir 

perdas são adotados sistemas que monitoram os processos em tempo real. Desta forma, a cada 

momento que a máquina está parada, o operador tem que justificar imediatamente o motivo. 

Assim, a partir da análise das causas das interferências, é possível elaborar planos de ação que 

conduzam a solução de possíveis problemas. 

Logo, o papel do operador, responsabilizando-se pelos resultados das atividades 

empreendidas em seu centro de trabalho, é primordial. Para isto, é necessário que o 

funcionário esteja fortemente qualificado. Neste sentido, têm-se escolas próprias de formação 

e reciclagem de mão de obra para operar o maquinário. Além disto, os operadores têm 

liberdade para discutir aspectos relativos ao desenho do projeto de produtos de modo a 

apresentar sugestões para reduzir a complexidade de fabricação. 
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Ademais, anualmente, é elaborado e discutido um plano de melhoria contínua da 

qualidade com os integrantes das Comissões da Qualidade. Nesta oportunidade, os gerentes 

de cada área, em suas respectivas fábricas, apresentam propostas de ações para redução de 

perdas e implementação de melhorias. 

A empresa adota Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) onde todos os integrantes 

das áreas participam ativamente, seja na solução de problemas seja nas sugestões de 

melhorias. As ações provenientes dos grupos de CCQ são apresentadas anualmente, 

oportunidade em que são premiados os melhores grupos. Finalmente, para garantir o controle 

e propiciar uma adequada referência para as ações a serem empreendidas os procedimentos e 

as normas escritas têm que estar padronizados de forma clara e objetiva. 

 

 

4.4.7.6  Projeto do produto 

Tenta-se projetar um produto que utilize o máximo de componentes padronizados e 

que estes possam ser intercambiáveis entre uma grande variedade de opções. O objetivo, 

portanto, é projetar, desenvolver e produzir componentes que possam ser combinados das 

mais variadas maneiras possíveis, de modo que dêem origem a diferentes modelos e variações 

de produtos finais. 

Além disto, busca-se adequar a estrutura do projeto às características operacionais da 

área produtiva, de modo a tornar o produto mais facilmente fabricável. Neste caso, tem que 

haver uma forte interação com as áreas de engenharia industrial e processos, avaliando quais 

máquinas, equipamentos, alternativas de modelagem (injeção, fundição), custos e tecnologia 

em função do volume que será produzido, explica o senhor Sr. Milton Castella. 
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Todo desenvolvimento de um novo produto passa por comissões, cujos integrantes são 

provenientes das áreas de processo, vendas, engenharia, os quais vão opinar sobre os retornos, 

melhores práticas de fabricação, tecnologia ser utilizada, etc. 

 

 

4.4.7.7  Tecnologia de informação 

Tem que existir um sistema que permita armazenar e recuperar rapidamente os dados 

referentes às características das estruturas mecânica (principalmente em termos dimensionais) 

e elétrica já configuradas, e selecionar os itens componentes de um produto já existente que 

apresentem similaridades com o pedido do cliente, de modo que se possa agregar as estruturas 

e componentes no produto a ser disponibilizado. 

Assim, não é só a geração do modelo e da estrutura do produto que é importante, mas 

também as formas de gerenciamento e controle dos componentes são fundamentais, explica o 

senhor Sr. Milton Castella. 

Quando se trata de motores especiais, do ponto de vista da engenharia, como se tem 

mais de 160.000 itens, é necessário que haja ferramentas de gerenciamento que permitam 

localizar itens similares aos que o cliente deseja e que já se encontram projetados no menor 

espaço de tempo possível. Tem que existir sistemas de informações que agilizem o fluxo de 

informações entre o cliente, a área de vendas e a engenharia. 

Assim, como afirma o senhor Sr. Milton Castella, são empreendidos grandes esforços 

para o desenvolvimento de ferramentas de gerenciamento e geração do produto que integrem 

desde a área de vendas até a ferramentaria, de modo a reduzir o tempo e tornar o sistema 

produtivo mais flexível para atender às necessidades dos clientes. Apenas na área de 

engenharia, por exemplo, existem quatro pessoas trabalhando exclusivamente para alcançar 

estes objetivos, sob o suporte da equipe do Departamento de Sistemas de Informações (DSI). 
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Para se ter uma idéia do nível de utilização de sistemas de informação, a seguir, é 

discriminado o fluxo de informações desde o momento do pedido pela área de vendas até o 

produto se encontrar em produção. 

O pessoal de vendas alimenta um sistema CRM (SASO - Sales Softwares), o qual dá o 

apoio na configuração dos dados do produto e informa se há necessidade de desenhos e 

criação de itens especiais. Este sistema se comunica com o software de gestão integrada 

BAAN (sistema ERP), o qual gera o pedido do produto, ordem de produção ou a necessidade 

de estruturação de itens novos. 

O BAAN, por sua vez, comunica-se com o sistema de gerenciamento de dados do 

produto PDM (Product Data Management) que realiza uma pesquisa para identificar se o 

componente mecânico já existe. Caso não exista, são criados novos itens e novos desenhos 

(adotando também sistemas CAD) e realizado o detalhamento elétrico. Por fim, as estruturas 

completas do novo produto e as notas de operação são transferidas para o BAAN. 

Assim, os principais sistemas são: CRM (SASO), BAAN, PDM e CAD. 

 

 

4.4.7.8  Cadeia de suprimentos 

Os fornecedores são envolvidos desde o início do projeto, seja por meio de reuniões 

ou troca de informações por meio eletrônico, onde são discutidas aplicações e utilização de 

ferramentas para atender novas necessidades. 

Um dos critérios relevantes para o sucesso do fornecimento consiste na proximidade 

física entre a fábrica do fornecedor e a empresa. “Evitamos ao máximo a importação de 

componentes” , afirma o senhor Milton Castella. O mesmo continua sua explicação: 

Queremos criar o Vale do Motor Elétrico, semelhante ao Vale do Silício nos 
Estados Unidos. Para isto criamos um Centro de Excelência em Motores 
com convênio com Universidades, trabalhando com especialistas, mestres e 
doutores na área. Este trabalho envolve parceiros em um raio de 200km. Ao 
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redor da empresa, queremos formar pequenos fornecedores com capacidade 
e excelência internacional para fornecer componentes que fazem parte do 
produto da WEG, principalmente componentes importados. Isto já acontece 
hoje. Auxiliamos dezenas de fornecedores de componentes específicos (que 
anteriormente pagávamos uma fortuna para importar) a se capacitarem, 
formamos, ajudamos a certificar seus produtos e hoje estamos comprando 
estes produtos e economizando muito dinheiro. O projeto dos componentes a 
serem fabricados pelos fornecedores, inclusive, muitas vezes nasce aqui 
dentro mesmo e depois nós entregamos para eles. Alguns fornecedores são 
ex-funcionários nossos. 

 

Para alguns fornecedores, existem sistemas integrados que permitem a realização de 

programações diretas para entrega em nossas linhas de produção. 

 

 

4.4.7.9  Aspectos Organizacionais 

Há uma filosofia participativa, de “portas abertas”. A empresa possui um sistema de 

participação nos resultados que, no ano de 2005, distribuiu 3,6 salários para cada colaborador. 

Ademais, busca-se, constantemente, a inovação, atualização tecnológica do parque fabril e 

qualificação das pessoas. Investimos tanto em treinamento operacional quanto em pesquisa e 

desenvolvimento. 

Em termos culturais, a empresa estimula a simplicidade e a redução de custos 

associados na fabricação de produtos, como destaca o senhor Siegfried Kreutzfeld: 

Nosso papel é preservar a cultura dos fundadores da WEG na busca da forma 
mais simples, econômica e adequada de fazer motores. Os Comitês são a 
forma de manutenção desta cultura. As discussões envolvidas são 
alicerçadas não só nos aspectos técnicos e econômicos, mas também nos 
aspectos culturais, porque o excesso de sofisticação pode gerar 
complexidades desnecessárias. 
 

Além dos operadores, a WEG possui mais três níveis hierárquicos: chefe, gerente e 

diretor, o que facilita a tomada de decisões. Por outro lado, as decisões originadas nos 

Comitês, ainda que possam ser mais demoradas porque envolvem pessoas de diferentes áreas, 

promovem um nível de coesão maior, gerando maior comprometimento. 
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As metas, por sua vez, são divididas em quatro níveis: metas gerais da empresa, da 

unidade, metas departamentais e individuais. A transparência do planejamento estratégico da 

empresa, permitindo que todos saibam exatamente quais os objetivos nos próximos cinco 

anos, contribui para que o desdobramento das metas, ao longo dos diferentes níveis, possa ser 

mais bem compreendido por todos os empregados. 

Em relação às diferenças existentes entre a qualificação exigida dos profissionais que 

trabalham em uma empresa que customiza produtos em massa, daquelas que fabricam em 

massa, constata-se que, no primeiro caso, os profissionais devem ser mais abertos para 

mudanças e absorverem a cultura rapidamente. Eles devem ser mais flexíveis. Para contribuir 

com o aumento da flexibilidade e conseguir agregar características culturais diferenciadas, a 

WEG envia pessoal para fábricas no exterior por um tempo determinado. 

Na área de engenharia, por exemplo, há a necessidade de que pessoal tenha um 

conhecimento maior do mercado e sobre as aplicações do produto dos clientes a fim de 

interagir e opinar. Desta forma, conforme se depreende do pensamento de Sr. Milton Castella, 

é possível oferecer diferentes alternativas de produtos para os clientes em seus diferentes 

segmentos. 

Constata-se, portanto, que o impacto para introduzir um novo produto sobre 

operadores que lidam exclusivamente com produção em massa é muito maior do que em uma 

empresa onde os processos e a cultura já contemplam esta possibilidade. Como conseqüência 

deste fato, para as empresas tradicionais, o tempo para executar um produto diferenciado será 

maior. 
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4.4.8  Sinergias por fabricar tanto produtos padronizados quanto 
customizados 
 

Na medida em que é fabricado um produto especial ou configurável, caso haja 

demanda, as características desenvolvidas podem ser incorporadas às linhas padronizadas, 

conforme destaca o senhor Milton Castella: 

Quando observamos que há uma potencialidade de demanda no mercado, 
procuramos incorporar as especificidades de alguns dos produtos especiais 
nas linhas de produtos modulares. É o que aconteceu, por exemplo, com 
motores que foram fabricados para certos ambientes agressivos à vida útil 
dos produtos, tal como fábricas de papel ou siderúrgicas. Muito do que 
observamos e especificamos para aqueles ambientes foram, ao longo dos 
anos, sendo incorporados às linhas normais. 

 

Muitos aspectos técnicos, que há dez anos atrás eram considerados especiais, devido à 

evolução tecnológica e as crescentes exigências do mercado, fizeram com que estas 

especialidades tornaram-se opcionais e, logo depois, padrões. Por outro lado, ao invés de uma 

postura reativa, pode-se dirigir o mercado para isto agregando mais valor aos produtos. O 

sistema de isolamento do motor, antigamente, era classe “B”. Hoje, de forma padronizada, já 

utilizamos classe “F”, afirma o Sr. Regis Esteves. 

Ademais, o fato de ter se desenvolvido o know how, ao longo do tempo, para fabricar 

produtos padronizados, permitiu transferir este conhecimento para a fabricação de produtos 

especiais e configuráveis. Todo o avanço tecnológico obtido em uma parceria ou no processo 

de atendimento ao cliente, por sua vez, também pode ser incorporado ao motor padronizado. 
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4.4.9  Principais dificuldades para implementação da 
customização em massa 
 

A principal dificuldade é que se tem de produzir um produto especial ao mesmo custo 

de um produto padronizado, mesmo sabendo que, muitas vezes, tem-se que utilizar matérias-

primas diferenciadas. 

Por outro lado, parece haver uma tendência na Europa e nos Estados Unidos em 

utilizar motores mais leves, adotando carcaças de alumínio injetado. Contudo, “[...] nossa 

força está na fabricação de motores a partir do ferro fundido. Assim, realizar as adaptações 

necessárias para enfrentarmos as mudanças do mercado e, ao mesmo tempo, utilizar o 

processo de customização já existente é um grande desafio”, diz o Sr. Regis Esteves. 

Para a engenharia, um dos grandes desafios é reduzir o tempo no desenvolvimento de 

novos produtos pois, na medida em que o mercado exige maior variedade, gera-se um 

impacto sobre a ferramentaria. 

Outro problema reside na transferência de conhecimento. Antes de realizar a 

customização, existe uma avaliação técnica em termos das especificidades de componentes e 

necessidades do cliente. Este know how adquirido muitas vezes está disperso dentro da área de 

engenharia e por isto se torna difícil obter esta informação rapidamente. Desta forma, não se 

consegue transferir o conhecimento adquirido por certas pessoas no processo de análise de 

projetos. A este respeito, explica o senhor Milton Castella: 

Nós respondemos a 1.400 consultas de projetos (mecânicos ou elétricos) por 
mês e nem sempre conseguimos, em tempo hábil, resgatar informações que 
nos ajudem a tomar decisões em tempo hábil. Desta forma, nossa 
produtividade no setor diminui devido ao montante de retrabalhos 
realizados. Levando em consideração que apenas 7% destas consultas se 
transformam em vendas, quanto menor o tempo despendido para respondê-
las, menores os custos associados. Assim, um objetivo que buscamos 
alcançar com nossos sistemas de informação é tentar resgatar, rapidamente, 
não apenas componentes e produtos já desenvolvidos, mas também os 
passos da análise empreendida durante o processo de avaliação de um 
projeto. Com o armazenamento e acesso rápido a estas informações, as 
pessoas não terão que realizar o mesmo trabalho novamente, ou, pelo menos, 
terão uma boa referência para orientar seu trabalho. 
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4.5  Tevah  

4.5.1  Caracterização da empresa 

O Grupo Tevah foi fundado em 1959 e atua no mercado varejista de roupas 

masculinas, fabricando e vendendo produtos especificamente no estado do Rio Grande do Sul. 

O Grupo Empresarial possui aproximadamente 500 funcionários distribuídos nas suas 16 

lojas, localizadas nas cidades de Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, Canoas, 

São Leopoldo e Novo Hamburgo, além de lojas franqueadas nos estados do RS e SC . Já a 

fábrica, fundada há mais de 40 anos, produz cerca de 150.000 peças/ano, está situada em 

Porto Alegre, possui 6.000 m2 de área construída, e apresenta, aproximadamente, 300 

funcionários em seu quadro funcional. 

Especializada na confecção de trajes, paletós, calças, jaquetas, kabans de couro e 

camisas, há três anos a Tevah decidiu adotar, em conjunto com a fabricação em massa de 

peças padronizadas, uma estratégia de customização em massa. Para isto, adquiriu uma 

tecnologia que fornece o suporte para a personalização das peças fabricadas, a qual permite 

que o computador desenhe um modelo exclusivo para cada pessoa de acordo com seu tipo 

físico. A tecnologia, patenteada para toda a América Latina para um período de dez anos, foi 

adquirida de uma empresa espanhola (denominada El Corte Inglés), a qual é uma das maiores 

da Europa no seu segmento. 

Atualmente, cerca de 40% do total das vendas das lojas Tevah é proveniente de 

produtos sob medida. Alicerçado no diferencial customização em massa, a visão estratégica 

do Grupo é, em dois anos, ser a maior rede de moda masculina do Brasil. 
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4.5.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

Os esforços para disponibilização de produtos sob medida se basearam na hipótese de 

que certas pessoas ficariam mais satisfeitas se uma determinada roupa fosse feita de maneira 

exclusiva, sem adaptações. Como destaca o Vice-Presidente da empresa, senhor Daniel 

Tevah: 

[...] motivamos-nos com a experiência da Levi’s nos Estados Unidos e 
acreditamos que poderíamos reproduzir algo semelhante aqui no país. [...] 
Acreditamos que o trabalho tradicional do alfaiate, o qual praticamente se 
esgotou, poderia ser revivido agregando tecnologia de informação, por meio 
de computadores que permitissem o desenho do modelo e ajuste dos detalhes 
para que a roupa fique verdadeiramente personalizada. 

 

Para o Diretor Industrial, senhor Carlos Aurélio, “a customização em massa é um 

diferencial incomparável. Percebemos que havia uma demanda reprimida no mercado e nos 

esforçamos para atuar neste nicho”. 

Atualmente, são oferecidos mais de 5.000 tipos de tecidos, 40 modelos diferentes por 

produto ofertado, 50 tipos de couro, oitenta tamanhos padrões (que são ajustados a cada 

cliente), possibilidade de customizar o nome do cliente nas peças, enfim, há uma diversidade 

de opções. Além disto, periodicamente, inclui-se novos modelos ao sistema de customização 

em massa. Desta forma, a base de dados se amplia constantemente, pois se está inserido em 

um setor que a moda é que dita os modelos e esta se encontra constantemente em mutação. 

“A customização em massa é uma filosofia de trabalho. No momento em que temos a 

possibilidade de ampliar as vendas, iremos incluir novos modelos no sistema que possam 

atender da melhor forma possível os desejos dos clientes”, diz o senhor Carlos Aurélio. 
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4.5.3  O processo de customização 

O serviço de customização pode ser disponibilizado na própria loja ou, ainda, pode-se 

enviar um Orientador de Moda para a residência do cliente para tirar as medidas e ajudá-lo na 

escolha do modelo. As principais medidas coletadas, de acordo com o produto, são: 

comprimento de manga, tórax, cintura, ombros, bíceps, altura, peso, coxa, joelho e gancho. O 

Orientador de Moda, por sua vez, diferente do vendedor, deve ter uma postura mais crítica e 

possuir o compromisso de auxiliar o cliente na combinação de cores e escolha do modelo 

mais adequado, sugerindo, inclusive, a impossibilidade da venda. 

Nesta oportunidade, o cliente entra em contato com a gama de tecidos que são 

oferecidos, e são realizadas simulações das diversas possibilidades de estilos, as quais são 

visualizadas no computador da loja ou notebook do Orientador. Por exemplo: como ficaria um 

certo terno com dois ou mais botões? Como ficaria tal terno com determinada cor, bolso, 

abertura traseira, etc? O mesmo acontece com as camisas, jaquetas, sobretudo e blazers em 

couro e calças. 

Assim, o cliente vai moldando o produto e visualizando, imediatamente, o resultado de 

sua construção de modo que atenda às suas necessidades. Finalizado o processo inicial de 

coleta de medidas e definição do modelo, o Orientador envia os dados para a fábrica por e-

mail e o setor produtivo estará dando entrada no pedido de fabricação. 

Após o recebimento dos dados, via e-mail, os modelistas fazem uma análise crítica do 

pedido a fim de identificar possíveis inconsistências e alimentam o software (espanhol) que 

foi adaptado para levar em consideração a antropometria do brasileiro e o sistema de 

modelagem da empresa. O software também possui uma base de dados de todos os modelos 

da empresa. Por outro lado, o software que se encontra na loja não está integrado ao da 

fábrica, são softwares diferentes, por isto tem-se que receber os dados e alimentar, ou seja, são 

duas atividades distintas. 
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A partir de um banco de dados de peças padronizadas, o modelista procura a melhor 

combinação possível que atenda às necessidades específicas do cliente. A partir daí, o mesmo, 

apoiado pelo software, faz o ajuste fino. Assim, o Orientador de Moda, na loja, é quem 

absorve o desejo do cliente; e o modelista é a pessoa que efetivamente operacionaliza a 

customização, traduz os desejos do cliente em atributos técnicos de projeto que permite a 

fabricação do produto final. 

Em seguida, o software envia para o CAD as informações sobre as peças do modelo 

customizado. No CAD, é então gerado um “mapa de risco”, o qual representa a indicação 

precisa e otimizada do desenho das peças sobre o tecido a ser cortado, de modo a reduzir ao 

máximo as perdas. Daí, uma impressora (plotter de dois metros de comprimento) imprime em 

papel o “mapa de risco” cujos componentes customizados irão servir para a atividade de corte. 

Depois de cortado manualmente, servindo-se do gabarito do “mapa de risco”, os 

componentes do produto irão passar pelas células de produção até a transformação em 

produto final. 

Caso o cliente queira agregar alguma característica nova, diferente daquela oferecida 

nos modelos, é possível atendê-lo. Contudo, esta tarefa depende do resultado da relação custo-

benefício envolvida no processo de customização. A este respeito, o Diretor Industrial, senhor 

Carlos Aurélio, explica: 

Tivemos um cliente que desejava um smokking vermelho, e exigiu que o 
cetim da lapela do mesmo também fosse da mesma cor. Pesquisamos no 
mercado e descobrimos que apenas uma fábrica, localizada no Rio Grande 
do Norte, produzia o cetim na cor desejada. Além disto, só permitia vender 
uma quantidade mínima de 25 metros do tecido. Neste caso, o custo para 
atender a tal pedido iria ser muito alto, fugindo da proposta da customização 
em massa e migrando para uma customização efetiva, contudo, caso o 
cliente arcasse com tal custo, estaríamos dispostos a atendê-lo. Em outra 
situação, o cliente nos trouxe uma foto digitalizada de uma roupa que tinha 
visto em um filme para nós fabricarmos para ele. Após uma análise 
preliminar, concluímos que o custo de desenvolvimento de protótipos para 
atender aquele cliente seria um fator limitador. Não teria, então, como 
atendermos àquela necessidade a um preço semelhante ao que adotamos para 
os demais produtos customizados em massa. Por fim, tivemos um cliente que 
desejava que fabricássemos um sobretudo de couro de pelica de cabra. É o 
que existe de melhor no que diz respeito à confecção em couro. É quase uma 
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seda! Fomos realizar uma pesquisa e descobrimos que existia um curtume 
em Pernambuco que atendia às especificações desejadas. Demoramos três 
meses para a entrega. Custou caro. Mas o cliente estava disposto a pagar e 
não tinha exigência de prazo. 

 

Observe-se, entretanto, que tais exemplos não tratam de customização em massa, mas 

de customização pura, pois fogem dos padrões pré-estipulados de atendimento. Não é a 

proposta da empresa, mas caso o cliente deseje, ele será atendido. A questão básica, segundo 

o senhor Carlos Aurélio, [...] “é se o pedido vai gerar lucro, fidelização do cliente, ou 

auxiliará no desenvolvimento de um produto diferenciado”. 

Após a fabricação de peça, os dados coletados ficam armazenados no computador. 

Desta forma, numa próxima transação, caso as medidas do cliente ainda continuem as 

mesmas, não mais será necessário tirar, novamente, suas respectivas medidas. Caso o cliente 

queira o mesmo produto adquirido anteriormente, também se tem todo o histórico do pedido, 

o que faz com que o cliente não mais precise se deslocar para as lojas ou receber uma visita 

do Orientador. O pedido já é entregue personalizado. 

Com esta tecnologia, é possível fabricar e entregar uma peça personalizada, em um 

prazo que varia de três a sete dias úteis, praticando um preço até 30% superior aos produtos 

disponibilizados de forma massificada. A migração para a customização em massa, por sua 

vez, traz alguns benefícios para o lojista, em particular no que diz respeito à redução de 

capital de giro. Além disto, enfatiza o senhor Daniel Tevah: 

[...] pode-se reduzir inclusive custo com aluguel e condomínio em shopping 
center, pois é possível montar uma loja com apenas 25m2 com quatro ou 
cinco Orientadores de Moda e alguns computadores. O estoque está no 
catálogo de tecidos e nos computadores. Isto será uma revolução no mercado 
de moda! 
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4.5.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização pode ocorrer em dois pontos distintos: o projeto e a partir da 

fabricação O primeiro caso diz respeito à implementação de pedidos que não podem ser 

atendidos por meio dos modelos armazenados no banco de dados da empresa, necessitando o 

desenvolvimento de novas peças componentes e, muitas vezes, novos fornecedores. 

No segundo caso, típico da customização em massa, a personalização se inicia na 

fabricação, por meio de ajustes virtuais dos componentes padronizados (e arquivados em 

banco de dados) para atender às dimensões do cliente. Daí, segue para o corte e a montagem 

das peças para compor o produto final. 

 

 

4.5.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Os requisitos advêm de uma análise de padrões relacionados aos modelos e variedade 

de tecidos. No que toca aos modelos, o determinante é a existência de demanda. Caso não 

haja potencialidade para gerar um volume de vendas, um modelo não será agregado ao 

sistema de customização em massa, pois há um custo para o desenvolvimento de produto. 

Não é viável, portanto, introduzir um modelo no sistema que o público em geral não vai 

demandar. Neste caso, este modelo será fabricado apenas sob pedido, sob a perspectiva da 

customização pura. 

Esta aceitação de mercado é percebida por meio da linha de produtos padronizados. 

Qualquer novo produto é anexado a uma grade piloto que é colocada nas lojas para perceber o 

nível de aceitação deste produto pelo público. Só após um produto alcançar sucesso no 

mercado de massa é que o mesmo passará a ser incluído no sistema de customização em 

massa. 
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Além disto, há uma questão da imagem dos produtos oferecidos customizados, como 

explica o senhor Daniel Tevah:  

Quando surge um novo tecido no mercado, é possível que não tenha havido 
testes suficientes para detectar não conformidades no produto no longo prazo 
de uso. Então, após noventa dias da fabricação e venda de produtos com 
fabricados com este tecido, há a probabilidade de começarem surgir 
imperfeições. Se isto acontece com um cliente de massa, nós nos 
desculpamos e oferecemos prontamente uma nova roupa em substituição 
àquela gratuitamente. Contudo, não podemos passar por uma situação 
similar na linha customizada. Nós não arriscamos, pois esta é uma área 
muito sensível, nossos clientes de produtos customizados possuem um nível 
muito alto, muitos são empresários, eles são muito exigentes. 

 

Todavia, há uma exceção neste procedimento de avaliação de produtos no mercado de 

massa: existem produtos que, previamente, é sabido que são caros, possuem um tempo de giro 

muito alto, e que apenas são usados por pessoas diferenciadas. Neste caso, é fabricada apenas 

uma peça para cada loja, a qual é colocada na vitrine como amostra e sua fabricação ocorre 

sob o enfoque da customização em massa. 

Os tecidos, por sua vez, são selecionados de acordo com a qualidade, pois o 

consumidor de produtos customizados é bastante exigente e não irá se contentar com produtos 

mais simples. Neste sentido, elege-se qual o melhor fornecedor de tecidos para camisaria do 

país em termos de qualidade, e se trabalha com o book deste fornecedor, de modo a 

disponibilizar o maior número de opções para o cliente. 

A mesma lógica ocorre com os fornecedores de couro. Somado a qualidade, também é 

priorizada a confiabilidade do prazo de entrega. Quando é oferecida uma variedade de 45 

diferentes cores de couro, por exemplo, isto só é possível porque o fornecedor entrega o 

pedido em 24 horas. De modo contrário, seria oneroso manter um estoque de tantas 

variedades, as quais não necessariamente possuem saída regular. 
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4.5.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Tevah 

sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 10), conclui-se 

que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias para implementar a customização em 

massa: modularidade por ajuste de componentes e postergação da fabricação. 

 

Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação 
Spira(1993) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura; Customização sob medida 
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) Fabricante 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto e Fabricação 

Quadro 10 – Abordagens de customização em massa na Tevah 

Poucas componentes podem ser fabricados de forma padronizada (tais como as 

entretelas) uma vez que, mesmo para projetos padrões, há a necessidade de ajustes nas 

dimensões das peças. Todavia, caso haja pedidos com tamanhos e estilos semelhantes, é 

possível realizar o corte do tecido de forma padronizada, por meio da utilização do mesmo 

shape (base da modelagem da camisa, gabarito). Todavia, na maioria das vezes, o corte 

corresponde ao ponto de desacoplamento da produção padronizada para a customizada. 

 

 

4.5.7  Habilitadores da customização em massa 

4.5.7.1  Tecnologia de informação 

A tecnologia é fundamental. A utilização do CAD integrado ao software espanhol de 

customização, e à programação dos equipamentos de corte, permite que se eleve a 

produtividade, reduza as perdas e seja possível obter escala, pois os tempos envolvidos nas 



 190

operações de desenho e corte de produtos diferenciados são reduzidos. Sem a tecnologia de 

informação, seria muito difícil realizar, em curtos espaços de tempo, as modelagens para cada 

pedido individual, pois o número de componentes que compõem os produtos é muito grande 

(para se ter uma idéia da gama de componentes, apenas o paletó possui 47 componentes; calça 

e camisa apresentam, individualmente, 19 componentes). 

Este fato pode ser ilustrado por meio da seguinte comparação realizada pelo senhor 

Carlos Aurélio: “hoje, um modelista é capaz de fazer entre 35 e 40 produtos customizados por 

dia. Sem o software apropriado, talvez fosse apenas possível fazer um modelo”. 

Outra vantagem da adoção de tecnologia é o acompanhamento do cliente: no momento 

em que é feito o modelo personalizado, são armazenados os dados dos clientes, e a cada 

transação, é registrado seu histórico de compras e de modificações de medidas. Ademais, a 

agilidade na troca de informações entre modelos é essencial para aumentar a velocidade do 

processo produtivo e reduzir os custos. 

 

 

4.5.7.2  Cadeia de suprimentos 

Parcerias com os fornecedores de matéria-prima e prestadores de serviços, em 

particular na logística de entrega dos produtos fabricados às lojas, são também fundamentais 

para o sucesso da customização em massa. Exige-se que os fornecedores sejam ágeis e 

mantenham estoques dos produtos que são oferecidos aos clientes. Caso uma referência de 

tecido esteja esgotada, o fornecedor tem a obrigação de informar, a fim de permitir o 

bloqueio, provisoriamente, da sua comercialização. 

Assim, tem que haver comprometimento e flexibilidade para entregar a variedade de 

pedidos exigida pelos clientes no menor tempo possível. Por outro lado, em termos de 

desenvolvimento de produtos, não é usual a participação do fornecedor. 
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Outro aspecto da parceria envolve a restrição do tamanho do lote de tecido a ser 

adquirido dos fornecedores. O problema é que, normalmente, só é vendida uma metragem 

mínima de 25 metros de tecido. Contudo, a necessidade da área produtiva, muitas vezes, é de 

apenas três metros de um determinado tecido, numa determinada cor. Neste caso, como a 

Tevah é considerada uma grande cliente, vez que efetua compra em grandes volumes de uma 

grande variedade de tecidos, torna-se possível negociar o recebimento de lotes menores com 

determinados fornecedores. 

 

 

4.5.7.3  Flexibilidade do sistema produtivo 

Foi necessária uma mudança paradigmática em toda a organização, fluindo de uma 

produção em massa, com grandes lotes, para lotes cada vez menores, chegando a lotes 

unitários. Isto implica que as pessoas tiveram de modificar sua forma de trabalho. Elas se 

tornaram polivalentes. A multifuncionalidade é essencial para conseguir a flexibilidade 

necessária ao sistema produtivo. Além disto, os funcionários tiveram que se esforçar para 

possuir um conhecimento absoluto sobre o produto e uma visão sistêmica do processo. São 

eles os responsáveis pela qualidade do produto em seus postos de trabalho. Houve, então, um 

enriquecimento das tarefas. 

Desta forma, a qualificação dos funcionários é item crítico de sucesso para a eficiência 

do sistema de customização em massa. Tem que haver treinamento constante. Segundo o 

senhor Carlos Aurélio: “[...] para uma pessoa lidar com a modelagem de produtos 

customizados, por exemplo, desde que já tenha uma prévia experiência na área de confecção, 

necessita de meses de treinamento para estar completamente apta para o trabalho”. 

Além da adoção de funcionários polivalentes, são utilizados equipamentos passíveis 

de operar com diversos tipos de matérias-primas e produtos, com tempos curtos de setups. 
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Ademais, o layout é planejado de modo que seja também flexível, isto é, que seja possível 

modificar a localização do maquinário de forma rápida. 

Por sua vez, para lidar com problemas originados internamente, como quebras, são 

utilizadas máquinas flexíveis, que têm a capacidade de absorver o trabalho de outras 

máquinas que não estão em operação. A utilização de máquinas (que são básicas no processo 

e requerem um menor investimento) que ficam em stand-by também é outro artifício utilizado 

para lidar com as incertezas, embora gerem capacidade ociosa. 

Desta forma, prioriza-se as flexibilidades de máquina e mão de obra, além da 

flexibilidade de modificação de produto e de mix. 

 

 

4.5.7.4  Manufatura baseada no tempo 

Para reduzir os tempos envolvidos, há uma forte ênfase na melhoria contínua. Além 

disto, migrou-se de um layout linear para o layout celular. Desta forma, a fabricação foi 

dividida em famílias de produtos, compostas por cinco células: paletós; calça; couro; jaquetas 

e camisaria. Com exceção da camisaria, onde existe uma célula onde ocorre apenas a 

fabricação de produtos customizados e um setor para fabricação de camisas padronizadas, as 

demais células tanto fabricam produtos customizados, quanto padronizados. Este 

procedimento, motivado pela grande flutuação de demanda, visa diminuir a ociosidade dos 

equipamentos. 

Como os produtos customizados possuem uma data estipulada para sua entrega, a 

programação da produção enfatiza que a fabricação de produtos padronizados apenas se dará 

após a finalização dos artigos customizados. Em relação às atividades de programação, a 

fábrica não possui um software que dê apoio a esta função. Basicamente, o funcionário que 

realiza a programação faz uma análise de todos os pedidos e aloca a matéria-prima que será 
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necessária pra a fabricação de cada produto e informa ao almoxarifado. Em seguida, esta 

mesma pessoa passa os dados dos pedidos para o modelista que inicia o processo de 

customização. 

Em termos de qualificação do pessoal do processo, apenas no setor onde há a 

fabricação de camisas padronizadas não é exigida a polivalência. A este respeito, segundo o 

senhor Carlos Aurélio, há uma grande dificuldade em recrutar pessoal que se adapte às 

exigências operacionais das células produtivas, trabalhando sob o enfoque de customização 

em massa, como destaca: 

No passado trabalhávamos com a perspectiva taylorista. Avaliávamos apenas 
a eficiência individual do funcionário. Hoje, a eficiência é somente um dos 
atributos de desempenho. Somada a ela, temos exigido que se trabalhe bem 
em equipe, opere diversas máquinas, realize funções diversificadas e tenha 
total conhecimento do produto. 
 

Somado a isto, promove-se, sistematicamente, programas de manutenção preventiva e 

preditiva para evitar paradas, principalmente, nas máquinas gargalos. Neste contexto, são 

exercitados os conceitos da teoria das restrições, na medida em que se busca proteger os 

gargalos. 

Além disso, há uma cultura de controle de qualidade e maior número de pontos de 

controle ao longo do processo, a fim de identificar não conformidades o mais previamente 

possível e evitar atrasos. O objetivo é fazer certo da primeira vez, de modo a reduzir o lead 

time (o qual é, em média, de seis dias úteis). Os parâmetros básicos e sistematicamente 

controlados são as dimensões das peças e o tipo de modelo. 

No que toca a possíveis atrasos de fornecimento, tem-se que trabalhar com estoques de 

tecido, pois além de fornecedores localizados no exterior, a maioria dos demais fornecedores 

está instalada em outros estados. 

Em relação aos procedimentos associados à gestão de estoques, como se trabalha 

também com produtos padronizados, realiza-se uma previsão de demanda para três a seis 
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meses. Daí compra-se matéria-prima e se estoca. O volume de estoque também contempla a 

previsão para produtos customizados, pois muitos insumos são comuns entre os produtos 

padronizados e customizados, tais como botões e linhas, por exemplo. Por exemplo: os botões 

vêm do Nordeste e levam 14 dias para chegar. Como certos botões podem ser utilizados em 

ambos os produtos, torna-se viável comprar em quantidade e estocar. Para tecidos 

provenientes do exterior, utilizam-se muitas vezes estoques de até seis meses. 

 

 

4.5.7.5  Projeto do produto 

A grande preocupação da área de desenvolvimento, de acordo com o senhor Carlos 

Aurélio, é projetar um produto que tenha aceitação pelo mercado, isto é, que haja demanda 

para o mesmo, considerando os custos envolvidos para a sua fabricação. 

Desta forma, trabalha-se com uma gama de modelos. Estes modelos são construídos 

por meio da combinação matricial de diversos componentes padronizados virtuais (gola, 

lapela, bolso, perna de calça, cós, etc) armazenados no CAD. Tem-se, neste caso, uma base de 

dados de cada componente, vez que fisicamente eles não existem. Após esta combinação o 

produto é ajustado para o cliente. Estes procedimentos podem ser mais bem ilustrados por 

meio de um exemplo dado pelo senhor Carlos Aurélio: 

[...] a grade de tamanho de um paletó possui numeração que vai de 40 ao 70, 
subdividindo-se ainda em extra-curtos, curtos, médios, longos e extra-
longos. É a combinação de diversos tamanhos que forma os conjuntos, então 
são ferramentas intercambiáveis. Se você é um cliente que usa um paletó 
aproximado ao tamanho 48, para elaborar o produto que atenda às suas 
medidas particulares, nós vamos partir do modelo mais próximo, 
padronizado, possível, porque a possibilidade de acerto é muito maior do que 
se fôssemos fazer um terno começando do zero. Daí nós realizamos os 
ajustes, que correspondem à modelagem, isto é, vamos alongar ou encurtar 
os componentes de acordo com as medidas do cliente. Em uma linha de 
produtos padronizados, não há esta fase de modelagem. 
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4.5.7.6  Aspectos organizacionais 

O caso em análise representa uma empresa familiar, composta por três diretorias, uma 

supervisão geral, o corpo gerencial, as supervisões de setores, e demais funcionários. Sob a 

perspectiva das lojas, semanalmente existe uma reunião com os gerentes, de modo a 

compartilhar informações e discutir procedimentos. As conclusões da reunião podem vir a se 

tornar regras a serem seguidas posteriormente. 

De forma semelhante, na área fabril, há o estímulo para que haja uma forte 

comunicação entre os funcionários, os supervisores e gerentes. Se o funcionário possui uma 

sugestão para melhoria dos processos, ele entra em contato com o supervisor e, então, realiza-

se a fabricação de um lote piloto para medir o resultado da sugestão. Caso tenha havido 

sucesso, os procedimentos são analisados numa reunião de qualidade (a qual ocorre 

diariamente, às 11:00 horas), com participação de diversas áreas, inclusive o Presidente da 

Empresa. Além disto, há reuniões quinzenais com o corpo gerencial para avaliar questões 

estratégicas. 

Outro ponto importante destacado pelo senhor Carlos Aurélio, “[...] é que nós temos 

uma cultura de atendimento ao cliente, uma cultura varejista de atendimento ao cliente. Nós 

nos guiamos pelo o que o cliente espera do nosso produto. Buscamos feedback constante. 

Temos que colocar o cliente em primeiro plano para o sucesso da customização em massa”. 

Ademais, destaca o senhor Daniel Tevah: “[...] procuramos valorizar o nosso 

funcionário, de modo que ele se sinta prestigiado. Na medida em que a pessoa se sente 

valorizada ela valoriza o seu emprego e o processo em que ela é responsável. Além disto, nós 

pregamos a responsabilidade social, a integração com a comunidade”. 
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4.5.7.7  Produção enxuta 

As pessoas têm autonomia para tomar decisões limitadas à sua função. Sob a 

perspectiva das lojas de varejo, caso haja qualquer dúvida, deve-se entrar em contato com a 

diretoria ou assumir a responsabilidade. Por exemplo: existem limites para a concessão de 

crédito ao cliente. Acima deste limite a diretoria deve ser consultada. Caso o gerente assuma a 

responsabilidade, ele fica a vontade para decidir. A mesma lógica é replicada para a área 

fabril. 

Todavia, o processo de customização em massa gera mais perdas do que o processo de 

produção em massa. Isto ocorre porque, pois por mais que se otimize os encaixes de peças 

para aproveitar o tecido no momento do corte, não se consegue os mesmos resultados da 

fabricação em massa. Para atenuar as perdas, recorre-se à intensa padronização das atividades 

envolvidas para a customização dos produtos. 

Este fato pode ser explicado por meio da explanação do senhor Carlos Aurélio: 

[...] o fato é que quando trabalhamos em massa, conseguimos otimizar a 
atividade de corte, pois podemos combinar, em um mesmo tecido, tamanhos 
diferentes, de forma que se perca o mínimo de área possível. Ao trabalhar de 
forma customizada, a probabilidade de combinação de pedidos utilizando o 
mesmo tecido é muito pequena, afinal temos 5.000 tipos de tecidos 
diferentes. Daí há muitas perdas. Poderíamos esperar mais alguns dias para 
que aumentasse a possibilidade de pedidos que requeressem o mesmo tecido, 
mas aí comprometeríamos o prazo de entrega ao cliente. Há, também, uma 
perda de tempo maior nas tarefas, vez que há uma grande variabilidade. Para 
reduzir as perdas, procuramos padronizar ao máximo as atividades 
envolvidas nos processos customizados. Parâmetros similares, tal como 
distância entre botões e tamanho do passa-cinto, por exemplo, permitem que 
haja alguma padronização das operações. De fato, 80% da customização são 
decorrentes de características dimensionais das peças, logo podemos adotar 
gabaritos para a maioria das operações. 

 

Por outro lado, a busca pela melhoria contínua e qualidade também estão disseminadas 

na cultura da empresa, como enfatiza o senhor Daniel Tevah: 

[...] nossa constante busca por melhorias contribuiu para realizar importantes 
modificações no sistema adquirido da empresa espanhola, aperfeiçoando 
características do processo originalmente projetado. Estimulamos nossos 
funcionários a trabalhar com responsabilidade e buscarem continuamente a 
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qualidade. Temos alguns slogans, tais como: “Nossa qualidade é nossa honra” 
e “Faça esta roupa exatamente como você gostaria de vestir”. 

 

 

4.5.8  Sinergias por fabricar tanto produtos padronizados quanto 
customizados 
 

Como os produtos customizados são mais elaborados, surgem idéias que são 

aproveitadas para a linha de fabricação de produtos padronizados. Há um intercâmbio de 

informações e conhecimento entre as linhas, que se agrega à inteligência da empresa. 

Além disto, como já mencionado, qualquer novo produto passará por um teste de 

mercado na linha padronizada para só então ser anexado às opções de customização. Para isto, 

o novo produto é codificado e vendido em pequenas quantidades nas lojas, a fim de permitir 

um acompanhamento da sua evolução, para avaliar o nível de satisfação do cliente. Nesta 

fase, chegam-se a ligar para os clientes no intuito de buscar as informações necessárias. Só 

após feedbacks muito positivos é que novos produtos são incluídos no sistema de 

customização. 

Outro aspecto que gera sinergia, de acordo com o senhor Daniel Tevah: 

[...] é o fato de que o Grupo possui 45 anos de experiência no setor de 
vestuário de massa. Este aprendizado foi transferido para a linha de sob 
medida. A tradição de qualidade da marca também influencia o consumidor. 
Ele sente segurança em entrar numa loja tradicionalmente instalada no 
mercado e que oferece produtos sob medida pelo computador, sem estoques. 
Talvez uma nova loja não transmita tal segurança. 

 

Além disto, caso haja disponibilidade de capital de giro, pode-se ganhar velocidade 

investindo em estoques de matérias-primas que sejam comuns aos dois sistemas. Outro 

aspecto é que a qualificação profissional advém de trabalhadores do sistema de produção em 

massa. A este respeito, o senhor Carlos Aurélio destaca: 

[...] eu não posso colocar uma pessoa que só trabalhou sob medida para lidar 
com um sistema de customização em massa, pois ele não consegue ter a 
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visão do tempo de giro e da necessidade de custo. A empresa tem que partir 
de um processo de massa, senão ela não consegue formar um profissional no 
nosso ramo. 

 

 

4.5.9 Principais dificuldades para implementação da customização 
em massa 
 

Um dos principais problemas, na visão do senhor Carlos Aurélio, é que a maioria dos 

fornecedores de tecidos no Brasil não está apta para atender a um mercado de customização 

em massa:  

“[...] eles trabalham, ainda, com a lógica dos lotes mínimos de produção, 
assim, muitas vezes, tem-se de trabalhar com o atacadista, pagando mais 
caro do que se obtivesse produtos do próprio fabricante. Temos, contudo, 
certos fornecedores que nos entregam cortes únicos, isto é, só para a 
fabricação de uma peça”. 
 

Outro aspecto está nas distâncias envolvidas entre as instalações dos fornecedores e a 

fábrica. “Caso houvesse proximidade física teríamos menos custos com estoques. Para os 

fornecedores que estão fora do país, ainda há o fato de que o Brasil apresenta uma deficiente 

política de importação e exportação, além dos transmites burocráticos envolvidos”, afirma o 

diretor industrial. 

Outro problema é a falta de qualidade dos fornecedores de serviço logístico para 

entregarem o produto acabado nas lojas. Às vezes, uma entrega que consumiria quatro horas, 

demora na verdade um dia. Além disto, outros pontos considerados críticos e relatados nas 

entrevistas dizem respeito à gestão dos recursos humanos, tecnologia e criação de uma cultura 

voltada para o cliente. 
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4.6  Closet 

4.6.1  Caracterização da empresa 

A Closet é a primeira camisaria virtual do Brasil onde é possível fabricar uma camisa 

a partir das medidas e desejos do cliente. No site da empresa, o cliente pode escolher o fio e o 

padrão de tecido, o modelo do colarinho, vista, manga, punho, bolso, monograma, medidas 

(tórax, comprimento, manga, ombro, abdome e pala) e, em curto prazo, também serão 

oferecidos, além da social e esporte, mais dois estilos de camisas: sportware e fit, voltados 

para o público jovem. Com isto, são disponibilizadas, aproximadamente, 70.000 combinações 

possíveis. A empresa se responsabiliza pela fabricação, qualidade, prazo e atendimento às 

necessidades do consumidor, mas a tomada de medidas é de responsabilidade do cliente. 

A empresa foi criada a partir de um negócio fundado em 1995 e idealizado para 

trabalhar sob o sistema de private label, fabricando camisas sociais de alto padrão para as 

grifes de lojas que trabalham com estoque e que vendem seus produtos em shopping centers. 

Naquele momento, a Closet era apenas uma marca fantasia, que funcionava incubada dentro 

do negócio que fornecia apenas para o atacado. A partir de 1999, após um milhão de peças 

vendidas, deu-se início às atividades de varejo, utilizando a internet como o principal canal 

para fabricar camisas sob medida para os clientes. 

No final de 2002, decidiu-se mudar o foco de atuação do negócio. Foi feita a 

separação das atividades de varejo e atacado, fundando uma outra empresa denominada 

Closet. 

A comercialização de roupas para o atacado ainda existe, mas não mais para lojas de 

grife, concentrando a fabricação em camisas para eventos. A este respeito, quando se decidiu 

mudar o foco para o varejo, muitas máquinas foram arrendadas para uma empresa mineira, a 
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qual paga por meio de crédito em fabricação, isto é, tem-se mensalmente um crédito de 

fabricação de 200 camisas, o qual se pode utilizar para atender a clientes do ramo atacadista. 

Com a fundação da Closet, atualmente com quatorze funcionários, foram adotados 

multicanais para a comercialização de produtos, quais sejam: internet, loja física e visita em 

domicílio. 

Em relação à internet, foram realizadas, nos últimos cinco anos, mais de 40.000 

transações on-line. Sob a perspectiva da loja física, foi aberto um ponto de venda no bairro do 

Itaim (na cidade de São Paulo) sob o mesmo conceito do site, sem estoque de produto 

acabado. A plataforma de administração desta loja é website, isto é, antes de colocar os 

produtos na loja e nas vendas externas, os mesmos são cadastrados e disponibilizamos no site. 

As visitas em domicílio, cridas no final de 2003, são mais dirigidas para o mercado 

corporativo, autarquias públicas e para o pessoal do meio jurídico, que tem a necessidade de 

trabalhar com gravatas e camisas sociais. 

 

 

4.6.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

Alguns fatores motivaram o empreendimento de esforços para migração das vendas do 

atacado para o varejo, focando produtos customizados, entre eles: o alto risco envolvido na 

operação de atacado e as pequenas margens. Além disto, como destaca o senhor Rogério 

Schandert, Diretor Executivo da Closet: 

[...] no aperto financeiro você é a parte mais fraca, pois os clientes muitas 
vezes pedem prorrogações e você tem que financiar estas prorrogações, pois 
se você não se submete, o cliente pode não passar o pedido seguinte, enfim, 
é um mercado de alto risco e baixa lucratividade. Então eu enxerguei a 
possibilidade de criar um diferencial na possibilidade de conectar o 
computador do usuário ao meu chão de fábrica, somado ao fato de que nós 
fabricávamos produtos de alta qualidade. 
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Para conseguir mudar de uma produção em massa para a customização em massa, foi 

necessário quebrar a cadeia de distribuição de valores, ou seja, fazer com que o produto saísse 

diretamente da linha de produção do fabricante para o consumidor final. Outros diferenciais 

foram os preços, os quais são, em média, 50% menores do que os praticados pelas lojas de 

grife; e a possibilidade de customização do produto, fazendo que ele atenda às especificidades 

do cliente. 

A decisão de trabalhar com customização em massa, por seu turno, elevou o padrão de 

atendimento ao cliente, destacando a empresa perante aquelas que disponibilizavam produtos 

padronizados no mercado. Como destaca o senhor Rogério Schandert: 

[...] resultados de uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria 
permitiram verificar que, quando comparado com outras empresas que 
vendiam produtos de massa pela internet, o índice de recompra dos nossos 
produtos era muito superior. Tivemos nos primeiros oito meses de operação 
um índice de 45%. Além disto, a relação entre as pessoas que compravam 
nossos produtos e aquelas que visitavam o site era também muito grande. 
Isto só aconteceu devido à possibilidade de customização. [...] Mais do que 
software de CRM, de análises, é o fato de nós fazermos o produto de acordo 
com as especificidades do cliente, com um preço menor do que ele 
encontraria em uma loja de shopping, que tem aumentado o índice de 
fidelização. O principal é ter um bom produto e o compromisso com o 
cliente. 

 

 

4.6.3  O processo de customização 

O cliente, quando está fazendo o pedido por meio da internet, sem saber, está 

disparando uma série de gatilhos internos. Cada movimento dentro do site contribui para a 

elaboração da ordem de acabamento. Quando se escolhe um tecido, já se está fazendo 

automaticamente um pedido para os fornecedores, que são, na sua maioria, empresas 

atacadistas. Trabalha-se com a fábrica apenas naqueles tecidos que possuem uma demanda 

maior, como branco e azul. Nestes casos, assumem-se os custos com estoques. Assim, no 

momento em que o cliente disponibiliza a informação sobre os tamanhos envolvidos, torna-se 

possível calcular a quantidade de tecido. 
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Como cada tecido tem uma referência que indica o respectivo fornecedor, é enviada 

por e-mail, diariamente, uma mensagem para que os respectivos fornecedores entrem na 

página exclusiva para fornecedores da Closet a fim de coletarem os dados referentes aos 

pedidos. Isto envolve a data, a referência de tecidos e as metragens necessárias para que o 

fornecedor efetue a entrega, a qual deve ser realizada no dia seguinte. O fornecedor então se 

responsabiliza por cortar o tecido da referência solicitada, na metragem solicitada e entregar 

até o meio-dia. 

Caso o fornecedor não tenha em estoque ou esteja próximo de acabar um determinado 

tecido, ele tem a obrigação de indicar no sistema a inatividade da referência do tecido, saindo 

automaticamente esta opção do site da Closet. Desta forma, ele é que se responsabiliza pela 

informação da disponibilidade do produto. Contudo, apenas a direção da Closet tem a 

possibilidade de reabilitar um tecido inativo para o cliente. Isto poderia ser otimizado se 

houvesse uma integração com os sistemas dos fornecedores. Entretanto, nenhum dos 

fornecedores tem esta tecnologia. 

O início da fabricação acontece após a confirmação do pagamento pelo cliente, o qual 

tem a opção de utilizar boleto bancário ou cartão de crédito. Para que a fabricação aconteça 

sem erros e seja possível ganhar escala, é necessária a utilização de um software de gestão. 

Quando efetivada a venda, o software gera uma ordem de fabricação; uma etiqueta de 

endereçamento; uma etiqueta que vai anexada ao produto para possível troca ou devolução; 

uma etiqueta indicando que o produto foi fabricado exclusivamente para cliente, com seu 

nome gravado; e emite um cupom fiscal. 

Depois de concluído, o produto é enviado pelos Correios, por meio de Sedex. O prazo 

máximo de entrega é de 12 dias úteis para qualquer região do país, contudo é possível realizar 

a entrega em um período menor, desde que seja paga uma taxa de urgência. 
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4.6.4  Estágios onde ocorrem a customização 

Caso seja solicitado um modelo que não consta no catálogo de opções da empresa, a 

customização se inicia no estágio de projeto, onde serão desenvolvidos novos gabaritos e 

adquiridos novos materiais. Por outro lado, para os pedidos que podem ser atendidos a partir 

das combinações de opções disponibilizadas, a customização ocorre no estágio de fabricação. 

 

 

4.6.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

No início das operações, como a empresa foi pioneira no segmento de vendas de 

camisas pela internet, optou-se por começar de forma prudente, com apenas doze padrões de 

tecidos, e poucas opções, tais como colarinho, manga curta ou longa, monograma e existência 

ou não de bolso. 

Como o objetivo era disponibilizar produtos com preços menores do que os praticados 

no mercado foram selecionados matérias-primas com o custo mais baixo, mas sem descuidar 

da qualidade. De forma a possuir maior aceitação, foram escolhidas cores padrões. Em 

relação aos colarinhos, adotaram-se os modelos mais vendidos no mercado. Assim, mesmo 

atuando de forma restrita, no primeiro momento, foram disponibilizadas aproximadamente 

12.000 combinações diferentes de opções para os clientes. 

Com intuito de disponibilizar um maior número de alternativas de customização, no 

entanto, a definição das especificações dos produtos a serem disponibilizados ao mercado 

passou a priorizar as solicitações dos clientes, as quais são analisadas a fim de identificar a 

viabilidade técnico-financeira do atendimento. 

A experiência conseguida ao longo do tempo como fabricante para as empresas 

atacadistas, por outro lado, também contribuiu sobremaneira para a percepção das 
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necessidades do mercado. Nesta perspectiva, faz-se necessário analisar a viabilidade do 

desenvolvimento de novos produtos, isto é, qual a complexidade envolvida para introduzir um 

novo produto ou disponibilizar uma nova opção ao mercado. 

Oferecer diferentes tipos de botões, por exemplo, envolve o esforço apenas de 

separação. Contudo, disponibilizar “pés de gola” diferenciados envolve certa complexidade 

de implementação, pois terá que existir um modelo para cada tamanho (são 20 tamanhos) e 

estilo de colarinho (são treze estilos). Assim, características que demandem alteração de 

medidas de quaisquer naturezas aumentam a dificuldade e sua disponibilização deve ser 

avaliada com atenção. 

Portanto, três dos principais fatores envolvidos no processo de desenvolvimento do 

produto consistem: no atendimento das necessidades do mercado; na facilidade para 

fabricação da peça; e nos custos dos materiais a serem estocados para implementação das 

variantes dos pedidos, tais como botões, linhas, embalagens, entretelas, etc. 

Um último fator que definiu as possibilidades de customização na Closet foi o 

desenvolvimento de um software alinhado à plataforma de comércio eletrônico no segmento 

têxtil. Segundo o senhor Rogério Schandert: 

[...] anteriormente, nós não tínhamos uma plataforma de e-commerce, isto é, 
este serviço era prestado por outra empresa, o que limitava nossas atividades, 
pois quaisquer operações que eram necessárias ser implementadas tinham 
que ser previamente agendadas com a empresa. Atualmente, construímos 
uma plataforma proprietária, permitindo uma maior dinamicidade, pois todo 
o gerenciamento é realizado por nós mesmos. Assim, será possível 
disponibilizar as imagens das centenas de tecidos que oferecemos sem que 
fique tão “pesado” quanto o anterior. Aqui na loja, por exemplo, temos mais 
de 1.500 padrões de tecido. 

 

 

4.6.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Closet 

sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 11), conclui-se 
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que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias para implementar a customização em 

massa: modularidade por ajuste de componentes padronizados e postergação da fabricação. 

 

Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação 
Spira(1993) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura; Customização sob medida 
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) Fabricante 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto e Fabricação 

Quadro 11 – Abordagens de customização em massa na Closet 

 

A fabricação apenas começa após o recebimento do pedido do cliente. Como os 

shapes (base da modelagem da camisa, gabarito) já foram previamente desenvolvidos de 

acordo com os modelos oferecidos, o corte corresponde ao ponto de desacoplamento da 

produção padronizada para a customizada, vez que haverá a necessidade, a partir deste ponto, 

de se realizar ajustes nas dimensões das peças para que atendam às dimensões específicas dos 

clientes. 

 

 

4.6.7  Habilitadores da customização em massa 

4.6.7.1 Tecnologia de informação 

De acordo com o senhor Rogério Schandert, a tecnologia foi o principal habilitador da 

customização em massa: 

[...] sem a internet seria impossível esta operação, porque ela permite não 
apenas a interação entre o chão de fábrica e o cliente, mas também permite 
reduzir o tempo para operacionalizar todas as atividades envolvidas no 
atendimento do pedido. Toda a tecnologia foi desenvolvida internamente, a 
partir de uma plataforma de e-commerce. É claro que poderia se dar por fax, 
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mas seria necessário um tempo maior para digitar as informações no nosso 
sistema, armazenar dados, etc. 
 

Dentro do modelo que se imagina para o futuro do negócio, a tecnologia é 

fundamental para viabilizar o projeto, por meio da integração de vários softwares: 

[...] hoje, existe no mercado uma cabine de bodyscanner que permite colher 
dados sobre as medidas e enviá-las para programas de CAD, que por sua vez 
está integrado às máquinas. Então, o objetivo tecnológico é alinhar 
plataformas tecnológicas. Outra importância da tecnologia está no 
armazenamento do pedido do cliente, permitir que ele altere medidas. Este 
último fator nós desempenhamos bem. 

 

Assim, o diferencial está na maneira como se armazena estas medidas, como são 

recuperadas para fazer uma segunda camisa. 

[...] Porque senão você se transforma em um alfaiate, aquela pessoa que não 
conseguirá crescer, pois não dará conta da demanda. A customização em 
massa envolve fazer roupas sob medida para milhares de clientes 
cadastrados. Para fazer isto, só com tecnologia. Só com banco de dados, e 
suporte de hardware e software. Sem isto, não se consegue crescer. 
 

Nesta perspectiva, a qualidade da informação faz a diferença, pois existem muitas 

variedades de medidas, estilos e componentes para cada opção realizada por um cliente. A 

medida de uma camisa social é diferente de uma camisa esporte, por exemplo. Desta forma, a 

montagem do banco de dados é uma tarefa complexa, pois o mesmo tem que proporcionar o 

resgate das informações de maneira fácil e rápida. 

 

 

4.6.7.2  Cadeia de Suprimentos 

Os fornecedores (que são atacadistas, revendedores das fábricas), também são muito 

importantes para a implementação da customização em massa. Por isto, trabalha-se em um 

processo de parceria. O fornecedor se compromete, por exemplo, a comunicar todas as vezes 

que um tecido vai sair de linha ou que possua um pequeno estoque de qualquer tecido. 
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Ademais, o fato dos fornecedores estarem próximos à fábrica contribui para o bom 

andamento do sistema, pois permite que sejam mantidos pequenos estoques de apenas tecidos 

que são demandados com muita freqüência, tal como tricoline lisa nas cores azul e branca. Já 

a gama maior de tecidos, recebe-se conforme demanda. A participação do fornecedor no 

processo de escolha dos produtos a serem customizados, entretanto, não é explorada. 

 

 

4.6.7.3  Manufatura baseada no tempo e flexibilidade do sistema produtivo 

Com o objetivo de reduzir os tempos envolvidos entre o pedido e a entrega, e ganhar 

flexibilidade, no início das atividades, em 1999, por se ter uma falsa expectativa de atender a 

um grande volume de pedidos, a empresa confeccionava uma grade de camisas do tamanho 

36 ao 47 e deixava as peças semiprontas, apenas sem o colarinho, punhos, bolsos, e 

monogramas. O comprimento da manga era ajustado após o pedido. 

Com o crescimento das opções para os clientes e o ajuste da previsão de demanda este 

procedimento se tornou inviável (devido à necessidade de manter alto volume de estoque) e 

hoje apenas os shapes (base da modelagem da camisa, gabarito) são padrões, isto é, são 

desenvolvidos antecipadamente para cada tamanho, e algumas partes da camisa, tal como as 

entretelas que serão coladas no tecido dentro do colarinho, podem ser previamente cortadas. 

Todavia, caso haja pedidos com tamanhos e estilos semelhantes, é possível reduzir o tempo 

envolvido na tarefa do corte do tecido, por meio da utilização do mesmo shape. 

Os pedidos, por sua vez, são confeccionados de acordo com a data de pagamento. Um 

funcionário avalia a planilha de corte do dia e procura identificar se existem pedidos com 

tamanhos e estilos semelhantes, pois os mesmos serão cortados com o mesmo shape. As 

variantes serão confeccionadas após o corte. Assim, pode-se otimizar a operação de corte, a 

qual é um gargalo no processo de fabricação. 
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Em relação ao processo produtivo, o grande problema na fabricação um a um consiste 

na necessidade de mudança de insumos (em particular a linha) entre pedidos diferentes, uma 

vez que as perdas são mínimas: “[...] o que nós não aproveitamos dos tecidos, utilizamos no 

mostruário”, afirma o diretor executivo Rogério Schandert.  

O setup, segundo o mesmo diretor, poderia ser reduzido desde que houvesse um 

volume de produção que viabilizasse as ações a serem tomadas, como montar linhas de 

produção específicas para cores de tecido diferentes. Basicamente seriam necessários quatro 

tipos de cores: branca, azul, creme ou bege e uma outra para as demais cores de tecido. 

Devido à grande variedade de pedidos e à incerteza da demanda, trabalha-se com um 

layout por processos, isto é: há pessoas que só fazem colarinho; uma outra é responsável pelas 

frentes esquerda e direita das camisas; outra se responsabiliza por unir as partes e verificar sua 

qualidade. Ao final, o funcionário que irá embalar a camisa também terá a função de realizar 

uma revisão da mesma para identificar não conformidades, como discrepância com medidas e 

referências de tecidos. Desta forma, o controle de qualidade é realizado tanto durante o 

processo produtivo, quanto no final dele. Todos são responsáveis pela qualidade. 

Diante das características apresentadas, os principais tipos de flexibilidade envolvem 

modificação do produto (no sentido de realizar rápidos ajustes no projeto padrão para atender 

às medidas dos clientes) e mix (a fim de lidar com diferentes pedidos no menor tempo e custos 

possíveis). 

 

4.6.7.4  Aspectos organizacionais 

A empresa deve estar focada no cliente. Busca-se, portanto, conhecer o cliente pelo 

nome, saber o que ele comprou e quanto comprou, de modo a tornar a relação personalizada. 

Assim, os funcionários têm que estar conscientes de que a empresa está orientada para o 

cliente e seus esforços têm que estar alinhados para este objetivo. 
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Em relação à qualificação dos funcionários, é necessário que os mesmos tenham mais 

conhecimento sobre tecnologia para lidar com o sistema. Uma costureira, por exemplo, 

precisa saber entrar no sistema para buscar dados sobre as características do pedido do cliente. 

As informações, por sua vez, devem fluir livremente na área produtiva, ainda que haja 

níveis específicos de acesso a esta informação. Ninguém consegue enxergar, por exemplo, a 

base de clientes, pois o compromisso é dar a máxima segurança aos dados que os clientes 

fornecem à empresa. 

 

 

4.6.7.5  Projeto do produto 

A principal preocupação na fase de desenvolvimento de novos produtos consiste na 

simplificação, isto é, busca-se analisar as implicações para a área produtiva de introduzir um 

novo produto ou disponibilizar novas opções de customização para o mercado. 

 

 

4.6.8 Principais dificuldades para implementação da estratégia de 
customização em massa 
 

A principal dificuldade é cultural. De acordo com o senhor Rogério Schandert “O 

brasileiro não possui uma cultura de compra de roupas pela internet, em particular quando se 

trata de roupas sob medida. Quebrar a barreira da primeira compra é o nosso principal 

desafio”. 

Devido à gama de opções, o corte se torna o gargalo da operação. Atualmente, fabrica-

se uma média de 35 camisas por dia, com um tempo padrão de 45 minutos e um lead time de 

fabricação de sete dias. Estes índices, segundo o Diretor Executivo, poderiam melhorar caso 

tivesse um sistema CAD/CAM e houvesse a disponibilidade de um plotter. Assim, 
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internamente, há a necessidade de investimentos em tecnologia de processo para viabilizar o 

aumento do volume de produção. 

 

 

4.6.9 Serviços agregados 

A fim de promover o produto, são feitos workshops em empresas esclarecendo 

dúvidas de como se vestir. É uma consultoria de moda. Nesta oportunidade, explica-se as 

operações da Closet e presta-se informações sobre manutenção e conservação de roupas. 

Além disto, no site da empresa, oferece-se os serviços de um personal stylist (apenas para a 

cidade de São Paulo). 

No site também podem ser encontrados acessórios para as camisas fabricadas, tais 

como: gravatas, abotoaduras, cintos, barbatanas, suspensórios, e são disponibilizados, sob 

pedido, mostruários de tecidos de diferentes fios para o cliente receber em sua residência. 

 

 

4.7  Capa Engenharia 

4.7.1  Caracterização da empresa 

A empresa foi fundada em 1984 e se localiza na cidade de Porto Alegre, capital 

gaúcha. Atuando inicialmente como construtora, logo se transformou em incorporadora, 

terceirizando as atividades relacionadas às edificações para empresas parceiras. 

Atualmente, possui 50 empregados (que inclui engenheiros, técnicos, profissionais de 

marketing e pessoal administrativo-financeiro) e investe, principalmente, na personalização 

dos imóveis comercializados (independente da dimensão dos mesmos) e cumprimento 

rigoroso das datas de entrega para se diferenciar no mercado. 
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Seu portfólio contempla mais de um milhão de metros quadrados de área construída, 

50 empreendimentos residenciais e comerciais, além de oito shopping centers entregues nos 

últimos vinte anos de existência. Ademais, conquistou diversas certificações e premiações, 

destacando a ISO 9001 e o PBQP-H, títulos de Construtora do Ano do Sinduscon-RS e Top 

de Marketing ADVB-RS. 

 

 

4.7.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para a customização dos produtos 
 

Antigamente, como explica a Assistente de Marketing Raquel Paiani, fabricava-se um 

produto e se vendia com certa facilidade. Nos últimos cinco anos, entretanto, a concorrência 

aumentou bastante e os clientes ficaram muito exigentes. Além disto, a renda da classe média 

se achatou ao longo do tempo, resultando em um excesso de oferta em relação à demanda, o 

que aumenta consideravelmente a intensidade da competição. 

Para se diferenciar no mercado e atender ao público alvo da Capa, que é aquele 

comprador de apartamentos de três e quatro dormitórios, pertencente à classe média-alta, 

buscou-se implementar a personalização dos imóveis. A este respeito, o senhor Clévis 

Koakoski, Coordenador de Marketing destaca: 

Percebemos que não adiantava apenas acrescentar aspectos relacionados às 
áreas comuns, pois este diferencial não se sustentava, uma vez que os 
concorrentes sempre ofereciam incrementos nos próximos lançamentos. Daí, 
nós resolvemos investir menos em aspectos relacionados à área de lazer e 
mais na unidade residencial, oferecendo a oportunidade do cliente construir 
seu apartamento do jeito que ele queria a preços competitivos. Para este 
segmento de produto foi algo inovador no mercado, e refletiu imediatamente 
nas nossas vendas. 
 

Uma pesquisa realizada recentemente pela própria empresa com uma amostra de 

clientes, na fase imediatamente posterior à aquisição do imóvel, permitiu detectar que 15% 
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dos participantes afirmaram que a personalização foi o fator decisivo para a decisão de 

compra. Entretanto, após a entrega final do imóvel, 70% das pessoas afirmaram que apenas 

adquiririam outro apartamento se houvesse a possibilidade de customização. 

Os resultados daquela pesquisa permitiram identificar oportunidades de melhoria nas 

atividades envolvidas com a venda, vez que a percepção do cliente em relação à importância 

da personalização sofreu uma profunda transformação entre os momentos de aquisição e 

entrega da obra. 

 

 

4.7.3  O processo de customização 

Quando o cliente é atendido pelo corretor (os quais são exclusivos para a Capa), são 

apresentadas as opções de plantas disponibilizadas para o empreendimento. Caso as 

alternativas não atendam às necessidades do cliente, o corretor não tem autonomia para 

propor modificações. Neste caso, ele deve encaminhar para o departamento de atendimento ao 

cliente. 

Trabalha-se com no máximo seis corretores, a fim de que haja pouca rotatividade. 

Busca-se com isto que os profissionais entendam profundamente do produto comercializado e 

tenham um contato estreito com a incorporadora, privilegiando um atendimento de melhor 

qualidade para o cliente. 

Caso haja a necessidade de profundas modificações nas plantas disponibilizadas, as 

mesmas são analisadas pela área técnica e, se necessário, o cliente deve contratar um arquiteto 

particular, ficando a Capa apenas responsável pela operacionalização das mudanças 

solicitadas. Quando do momento das modificações, é realizado o sistema de créditos e 

débitos. 
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A Capa disponibiliza, em média, 10 opções de plantas, as quais são oferecidas para 

todos os imóveis, independentes da sua metragem. No entanto, caso o cliente não se satisfaça, 

ele tem liberdade para customizar seu próprio layout. 

Além das plantas, também são possíveis customizar o forro de gesso e o acabamento, 

que envolve: piso, metais, louças, ferragens e pintura. Para não atrasar a data de entrega da 

obra, a qual é prevista para 18 meses após o início da construção, exige-se que o cliente 

cumpra o cronograma estipulado para customização. Entretanto, devido à tecnologia utilizada, 

há a possibilidade para personalizar mesmo após a entrega do imóvel. 

Apesar de se comercializar um grande número de unidades por empreendimento e se 

trabalhar com pessoal terceirizado, a empresa permite total acesso do cliente à obra. Isto 

implica em maiores esforços do pessoal de engenharia da empresa para acompanhar os 

consumidores durante as visitas e para sanar dúvidas pendentes. 

 

 

4.7.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização pode ocorrer em dois estágios distintos: projeto e construção. Na fase 

do projeto, a customização acontece por meio das mudanças no layout das plantas 

arquitetônicas, hidráulicas e elétricas, ainda que haja esforços para que estes dois últimos 

elementos se mantenham padrões. Na fase de construção, o cliente tem a oportunidade de 

alterar especificações dos materiais de acabamento. 
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4.7.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Existem dois aspectos que restringem o potencial de customização de um imóvel: a 

viabilidade legal e a técnica. Sob a perspectiva legal, devem ser cumpridos certos requisitos 

para a aprovação do projeto na prefeitura local, tal como taxa de ocupação do terreno, número 

de pavimentos etc. 

Sob a perspectiva técnica, é avaliada a localização das colunas elétricas e hidráulicas, 

além das questões estruturais. “Inserir uma tomada em uma parede composta por um pilar ou 

aumentar um banheiro que implique na criação de um forro no apartamento inferior, 

representam fortes restrições”, ressalta a Técnica de Modificações, senhora Magda Knak.  

Esforça-se, pois, para que não haja alterações no posicionamento físico das 

instalações, mantendo-as de forma padronizada. Por outro lado, evita-se, por exemplo, 

projetar instalações elétricas ou hidráulicas em paredes que possam vir a ser suprimidas para 

ampliar um ambiente, de modo a reduzir custos com retrabalho e alterações no cronograma da 

obra. 

Por sua vez, quando se projetam as unidades, há a preocupação em agregar 

flexibilidade ao projeto, de modo a permitir mudanças sem que haja muita complexidade para 

a construtora e custos excessivos para os clientes. Assim, além das tecnologias construtivas 

adotadas, busca-se evitar por vigas na região central do apartamento, e muitos pilares nas 

extremidades. 

Para definição dos materiais que serão utilizados no acabamento dos imóveis, é 

realizada uma pesquisa de mercado a fim de identificar o público alvo para um determinado 

empreendimento e, a partir dos resultados, selecionar as melhores alternativas que irão 

compor o pacote de personalização. Conforme explica a senhora Raquel Paiani: “Nós sempre 

utilizamos produtos de primeira qualidade, mas não adianta oferecermos um material mais 
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caro, como um porcelanato, por exemplo, se o cliente não terá condições de arcar com o 

investimento”. 

 

 

4.7.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Capa 

Engenharia sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 12), 

conclui-se que foi adotada, essencialmente, uma estratégia de customização pura em conjunto 

com esforços associados ao aumento da flexibilidade do projeto e da construção. 

 

Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação 
Spira(1993) A estratégia de customização da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Pine (1994) A estratégia de customização da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura 
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) A estratégia de customização da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto e Fabricação 

Quadro 12 – Abordagens de customização em massa na Capa Engenharia 

 

A flexibilidade, por seu turno, é decorrente da utilização de estruturas e materiais 

específicos, os quais contribuem sobremaneira para permitir que a customização do layout e 

das instalações elétricas e hidráulicas ocorra de forma rápida e com menores custos, conforme 

será abordado na próxima seção. 
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4.7.7  Habilitadores da customização em massa 

4.7.7.1  Projeto do produto e flexibilidade do sistema produtivo 

Duas tecnologias construtivas são essenciais para o propósito da customização: 

Drywall (gesso acartonado) e PEX (tubo de polietileno reticulado flexível). 

O Drywall envolve a construção de paredes de gesso acartonado. Apesar de existir a vários 

anos, ainda há poucas construtoras que utilizam esta tecnologia para a fabricação de paredes. 

Por meio de sua utilização, o cliente tem flexibilidade de deslocamento de ambientes, 

respeitados certas restrições, tais como instalações hidráulicas e colunas estruturais. 

Além disto, diminui-se o peso da estrutura, exigindo menos vigas e lajes menores, 

reduzindo custos. Outras vantagens decorrentes da utilização do Drywall em relação à 

alvenaria convencional, diz respeito a um melhor isolamento acústico, menor umidade, e 

como são paredes mais finas, aumenta-se a área útil do apartamento. Ademais, como esta 

tecnologia é de rápida instalação, é possível postergar a fabricação de paredes até um período 

mais próximo do final da obra, dando mais tempo para que o cliente decida sobre a 

personalização do seu imóvel, fato que evita possíveis retrabalhos, afirma o senhor Clévis 

Koakoski. 

Outro componente que também contribui para aumentar a flexibilidade e durabilidade 

às instalações, em particular no que diz respeito à execução das instalações hidráulicas, é o 

PEX. Esta tecnologia consiste de tubos flexíveis e resistentes, compostos por polietileno, que 

dispensa conexões e permite realizar modificações e manutenções com maior agilidade. 

A utilização de lajes planas cobertas por fôrro de gesso é outro elemento construtivo 

que aumenta a flexibilidade. Por meio deste artifício construtivo, é possível realizar alterações 

nas instalações sem a exigência de muitos esforços, pois uma vez que os componentes irão 

pelo teto, os custos são reduzidos. “Não estamos, com isto, amarrados a uma estrutura e 
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tubulações embutidas no concreto, que tornaria inviável a customização”, afirma o senhor 

Alcides Dias, Gerente Técnico. 

Ademais, ainda na fase de projeto, é realizado o estudo de posicionamento de vigas, 

pilares, instalações hidráulicas e elétricas de modo que as mudanças exijam a menor 

complexidade possível. 

 

 

4.7.7.2 Aspectos organizacionais e tecnologia de informação 

Outro habilitador importante diz respeito à necessidade de que todas as áreas da 

empresa estejam orientadas para o cliente e que haja forte integração entre a área técnica e a 

área comercial, de modo que os engenheiros participem ativamente do processo de 

customização. Como explica a senhora Raquel Paiani: 

“Nós realizamos, inclusive, pesquisas internas, envolvendo pessoas alocadas 
nas diversas áreas da empresa, a fim de identificar possibilidades de redução 
de custos, melhoria no atendimento e como agregar mais valor para o 
cliente. É muito proveitoso, pois surgem idéias e sugestões de funcionários 
de áreas como contabilidade, que têm um mínimo contato com o público”. 
 

A customização requer um intenso relacionamento com o cliente para identificar seus 

desejos. Neste sentido, o procedimento de coleta de informações a respeito de suas 

necessidades e desejos ocorre tanto com os clientes quanto com os potenciais clientes. 

Quando o potencial cliente vai plantão de vendas ele preenche uma ficha. O corretor, por 

meio de perguntas, acrescenta observações a respeito das críticas em relação a determinadas 

características do empreendimento. 

Além disto, recebe-se feedback dos atuais clientes a respeito de suas necessidades de 

customização e se registram os problemas que requerem manutenção. Para isto, foi criado um 

departamento específico de atendimento ao cliente e investido na aquisição de um software 

CRM. Todas as informações são então inseridas em um banco de dados, o que permite avaliar 
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os atributos a serem inseridos nos próximos lançamentos, tal como número de quartos, área de 

lazer, churrasqueira etc. As informações a respeito dos problemas, por sua vez, permitem 

atuar de forma preventiva na fase do desenvolvimento de novos produtos. 

Para dar suporte à administração em suas tarefas diárias, foi implantado um software 

de gestão, desenvolvido especificamente para a construção civil. Assim, são integradas 

informações provenientes de áreas como planejamento, compras, finanças e acompanhamento 

da obra, de modo que a otimizar o monitoramento de indicadores de desempenho e permitir a 

rápida elaboração de relatórios gerenciais. 

Em relação às diferenças existentes entre a qualificação exigida dos profissionais que 

trabalham em uma empresa que customiza produtos em massa, daquelas que fabricam em 

massa, constata-se que no primeiro caso os profissionais têm que desenvolver habilidades 

associadas ao atendimento dos clientes. “No caso do pessoal da área técnica, houve a 

necessidade de realizar muitos treinamentos, salientando a necessidade de uma atitude mais 

simpática, sugerindo alternativas, de forma a complementar os esforços da área comercial”, 

afirma a senhora Raquel Paiani. 

Ademais, comenta o senhor Clévis Koakoski: “A maioria dos nossos engenheiros 

possui pós-graduação em gestão empresarial, o que facilita a ter uma visão mais ampla do 

processo”. 

 

 

4.7.7.3  Cadeia de suprimentos 

Como os serviços de construção e manutenção são terceirizados, os fornecedores 

assumem um papel fundamental na estratégia da empresa, vez que devem ser ágeis no 

atendimento às solicitações, possuir pessoal qualificado para lidar com novas tecnologias e 

compreender as especificidades do processo de customização. 
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Outro aspecto entendido como estratégico é o comportamento do corretor. “Não 

adianta termos uma engenharia eficiente e o melhor produto se lá na ponta não houver uma 

pessoa que se relacione bem com o cliente e venda o produto e a imagem da empresa de 

forma satisfatória”, destaca o senhor Clévis Koakoski. 

 

 

4.7.7.4  Manufatura baseada no tempo e produção enxuta 

Para reduzir os tempos envolvidos nas tarefas internas, investe-se em planejamento da 

produção e técnicas associadas a lean construction. São também analisados os fluxos 

produtivos e de informação a fim de identificar restrições e priorizar as ações. 

Para implementar uma programação puxada da produção, são utilizados kanbans no 

processo produtivo de alvenaria de blocos e gesso, instalações elétricas e, no curto prazo, as 

instalações hidráulicas também devem fazer parte do sistema kanban. A respeito dos 

benefícios oriundos do uso da lógica kanban, a senhora Magda Knak explica: 

Antigamente subia um guincho com blocos para um certo andar e quando 
terminava a obra se observava que havia muitas quebras. Agora só sobe a 
quantidade de material necessária, de acordo com os kanbans. Caso haja 
quebras, é fácil identificar a ineficiência, pois serão solicitados mais blocos 
do que o exigido para a execução. Assim, reduziu-se não só as perdas, mas 
também o tempo, pois o número de subidas de materiais nos guinchos foi 
diminuído, e a limpeza ficou mais rápida, antes havia uma demora de mais 
de duas horas para limpar cada andar. Este tempo caiu significativamente. 
 

Para agilizar os tempos produtivos, também foram elaborados kits de material elétrico 

para ser instalados nas lajes. Com isto, além de aumentar a velocidade, reduziu-se a 

necessidade de mão de obra especializada. A intenção é expandir a idéia dos kits para o 

máximo de elementos da obra, de modo a evitar serviços artesanais. 

A qualidade das informações, em termos de possuir a informação correta, no local 

correto e no momento certo, é fundamental, pois os custos associados à customização podem 
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se elevar em nível exponencial caso haja erros durante o processo. São custos relacionados à 

imagem da empresa perante o cliente, retrabalho, atrasos, etc. 

Para otimizar os trabalhos de controle de documentos, registros e projeto, são seguidos 

os preceitos da Norma ISO 9001. A este respeito, o senhor Alcides Dias entende que “apesar 

de, algumas vezes, engessar os trâmites, a norma nos mostra os caminhos a serem seguidos 

para garantir a qualidade das informações e modificação do projeto. Customização envolve, 

basicamente, alteração de projeto”. 

 

 

4.7.8  Principais dificuldades para implementação da 
customização em massa 
 

Houve muitos atritos entre as áreas técnica e comercial no início da implementação do 

processo de customização, pois a empresa estava orientada para a produção e não para o 

cliente, destaca a senhora Raquel Paiani. O fato é que, como os projetos eram padrões, não 

havia a exigência da área de engenharia se envolver com os clientes, isto era responsabilidade 

exclusiva da área comercial. Atualmente, com a estratégia de customização dos imóveis, todas 

as áreas têm que contribuir para o atendimento das necessidades dos clientes. 

Outro problema é de origem externa. Muitas vezes, os arquitetos contratados pelos 

clientes não detalham adequadamente os projetos das modificações das plantas originais, 

acarretando em esforços extras dos engenheiros para não atrasar a obra e implementar as 

alterações conforme as especificações exigidas. 

Outro aspecto crítico diz respeito ao não cumprimento dos prazos de alterações das 

plantas pelos clientes. Isto gera transtornos para a área de modificações cumprir o cronograma 

estabelecido, exigindo maiores esforços para não atrasar a obra. O senhor Alcides Dias 

comenta este problema: 
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[...] O fato é que nós nos dispomos a executar uma customização mesmo 
depois de finalizar uma etapa específica da obra. Por exemplo, mesmo após 
já finalizado a construção das paredes de um imóvel, ainda há a 
possibilidade de o cliente exigir que a retiremos para customizar um certo 
ambiente. Nós executamos o que é solicitado, mas isto compromete o 
cronograma e impacta nos custos do setor, exigindo uma revisão e adaptação 
das ações para não atrasar o prazo de entrega da obra 
 

Além disto, há um custo maior para trabalhar com personalização, pois tem que haver 

toda uma estrutura de controle, avaliação, orçamento, compra, estoque, processos de liberação 

e fiscalização e ordens de serviço diferentes de uma empresa que trabalha com produtos 

padronizados. Afinal, cada imóvel exige materiais e plantas diferenciados. Além disto, há 

custos para administrar um conjunto maior de fornecedores, muitos dos quais nunca 

trabalharam com a empresa. 

 

 

4.8 Klabin Segall 

4.8.1 Caracterização da empresa 

A empresa atua há dez anos no mercado imobiliário de incorporação na cidade de São 

Paulo e, recentemente, expandiu suas operações para o estado do Rio de Janeiro. Atualmente, 

apresenta 13 obras entregues, seis em construção e dois lançamentos. 

A meta da Klabin Segall é a personalização e a flexibilização completa do espaço 

residencial, buscando entregar um imóvel pronto para morar de acordo com as necessidades 

individuais de cada cliente. Para alcançar esta meta, a estratégia da empresa envolve buscar o 

limite entre o menor preço e a melhor qualidade. Neste sentido, aproximadamente 60% dos 

imóveis comercializados apresentaram a opção de personalização. 

A Klabin Segall terceiriza todas as atividades relacionadas à execução das edificações 

para cinco construtoras, concentrando seus esforços no projeto do imóvel, acompanhamento 
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das obras e relacionamento com os clientes. Para isto, mantém 60 empregados distribuídos 

entre os setores de arquitetura, engenharia, marketing, comercial, administrativo, jurídico e 

finanças. 

A área de engenharia tem como função idealizar produtos, fazer opções de projeto e 

tecnologia que apóiem a arquitetura, acompanhar todas as etapas, o cronograma e a execução 

das atividades das construtoras terceirizadas, além de controlar a qualidade dos 

empreendimentos, de modo a garantir o cumprimento das metas com relação a prazos, 

qualidade, serviços e materiais contratados. 

A área de arquitetura tem o propósito principal de viabilizar os desejos e necessidades 

específicas de cada cliente por meio de parâmetros técnicos que possam ser executados pela 

área de engenharia. A área também faz o acompanhamento de projetos e desenvolve serviços 

de apoio a vendas (maquetes, perspectivas, stands e apartamentos decorados). Os serviços de 

arquitetura podem ser agrupados em duas etapas, de acordo com o andamento da obra de cada 

empreendimento: 

a) Layout e Acabamentos: neste grupo estão previstos os serviços de definição de 

planta do apartamento (de acordo com as características e necessidades dos clientes), projetos 

de iluminação, gesso etc., e também a escolha e definição dos acabamentos, metais, louças, 

paginação de pisos, bancadas etc. 

b) Mobília, acessórios e equipamentos: neste grupo estão previstos serviços de 

armários (cozinha, quartos e banheiros), boxes, aquecedor, ar condicionado, automação, 

eletrodomésticos etc. 

As equipes de marketing e relacionamento com o cliente (por meio da Central de 

Relacionamento), por sua vez, realizam trabalhos de comunicação, desenvolvimento de 

produtos, pesquisa e prospecção, além coordenarem o acompanhamento e monitoramento do 

atendimento ao cliente dentro da empresa. 
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Na medida em que a empresa assumiu um compromisso de atender o cliente de forma 

personalizada, ágil e flexível, foi estruturado um programa exclusivo de relacionamento com 

clientes, o Affinity Klabin Segall, o qual representa um canal para prestação de serviços e 

informações. 

A Central de Relacionamento presta informações administrativas, controla a agenda 

dos eventos, entrega de chaves, assembléias, reuniões de arquitetura, vistorias e se necessário, 

faz a ponte entre o cliente e a área específica de atendimento. Ademais, todas as áreas da 

Klabin Segall participam do programa Affinity, de forma que todos na empresa atendem ao 

cliente. Também são disponibilizadas informações pela internet, por meio do site da empresa 

(que inclui os demonstrativos financeiros), e enviados relatórios trimestrais por via postal. 

Por meio do sistema de Affinity, todos os contatos com clientes são inseridos no 

sistema de informações e são monitorados aspectos relacionados com os prazos de 

atendimento, responsável pelo atendimento, solução e observações. Desta forma, cada cliente 

possui seu próprio histórico, o que além de possibilitar um atendimento individualizado, 

também permite à diretoria periodicamente avaliar, aferir e quantificar a eficiência do 

atendimento. 

Por fim, a área administrativa financeira tem o intuito de gerir o negócio e se 

relacionar com o mercado. Neste sentido, periodicamente, ressalta aspectos contratuais que 

julga importante, divulga com antecedência informações sobre pagamentos, antecipa 

orientações acerca do repasse com financiamento bancário etc. A mesma área também se 

comunica com seus clientes ao longo do período de obras para prestar serviços financeiros de 

orientação geral, como por exemplo, despesas com Escritura Definitiva ou Contrato de 

Financiamento Imobiliário ou Saque de FGTS. 
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4.8.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

Os principais fatores responsáveis pelos esforços em prol da personalização dos 

produtos e serviços oferecidos foram resultantes de profundas transformações ocorridas no 

mercado imobiliário nos últimos anos. Estas são marcadas principalmente pela mudança nos 

níveis de exigência dos clientes e aumento da concorrência entre as empresas. 

Pelo lado do cliente, houve uma modificação no seu comportamento, na medida em 

que está cada vez mais consciente de sua importância no relacionamento com as empresas. 

Ademais, diante do montante investido para compra de um imóvel, exige-se cada vez mais 

que o produto a ser adquirido atenda às suas características e necessidades individuais. 

Sob a perspectiva da concorrência, a despeito da indústria da construção civil, 

historicamente, apresentar um desempenho inferior comparado aos demais setores produtivos, 

tem-se notado que algumas empresas do setor têm se esforçado para reverter esse quadro, 

investindo em processos de certificação da gestão da qualidade, segurança e saúde 

ocupacional; especialização dos seus funcionários; novas técnicas de construção; melhoria 

contínua dos processos; e flexibilidade operacional, diferenciando-se dos concorrentes nos 

mercados em que atuam. 

Neste contexto, no final do ano 2000, a empresa lançou seu primeiro empreendimento 

que oferecia os primeiros atributos de personalização. Contudo, diferente dos rivais que 

permitiam a customização apenas em imóveis de luxo, o empreendimento foi focado na classe 

média e oferecia, entre outras possibilidades, diferentes opções de plantas numa área útil de 

apenas 93m2. 

No lançamento seguinte, em um imóvel com 340m2, optou-se por aumentar o leque de 

possibilidades de customização, além das possibilidades de plantas, incluindo também os 

materiais de acabamento. Após alguns imóveis entregues, percebeu-se que os clientes não se 
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contentavam apenas com o kit de opções disponibilizadas, mas queriam ter a liberdade para 

construir o seu apartamento de forma totalmente personalizada, isto é, sem estarem restritos às 

alternativas padronizadas. 

Assim, foram desenvolvidas políticas voltadas para a customização dos produtos 

ofertados, no sentido de obter vantagens competitivas. 

 

 

4.8.3  O processo de customização 

Inicialmente, o cliente recebe um caderno com aproximadamente 30 a 50 opções de 

plantas e especificações padronizadas de materiais de padrão de acabamento, possuindo ainda 

a possibilidade de apresentar uma nova alternativa que melhor atenda às suas necessidades. 

Caso opte pela personalização, o cliente receberá a orientação de um arquiteto no processo 

decisório, o qual auxiliará no desenvolvimento de uma nova planta e na escolha e cálculo do 

orçamento de novos materiais e especificações, de modo que o custo das adaptações seja 

ajustado à capacidade financeira do consumidor. 

Como existe um preço inicialmente orçado para a comercialização do apartamento 

padrão, as alterações propostas serão calculadas sob a lógica de créditos e débitos, isto é: para 

cada modificação que exceder a especificação padrão haverá um débito específico a ser pago 

pelo cliente. De forma contrária, caso a alteração incida em um custo menor do que a 

especificação padrão, o cliente recebe o crédito respectivo. 

Para garantir que o prazo de construção da obra não ultrapasse 18 meses, foi 

necessário estabelecer um cronograma de atividades o qual os clientes têm que seguir para 

implementar suas personalizações. Caso não sejam atendidos os prazos discriminados, a 

construtora segue o padrão nas respectivas unidades. 
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Outro aspecto da customização ocorre em atividades extras à construção civil. Como 

decorrência de um relacionamento de parceria com fornecedores, a empresa oferece também a 

possibilidade do cliente receber o imóvel com certos equipamentos já instalados (box, 

armários, ar-condicionado, aquecedor, luminárias, cortinas etc.), a preços iguais ou inferiores 

de mercado, e condições exclusivas de pagamento, além da garantia de instalação e entrega. 

Todo o relacionamento do cliente ocorre com a incorporadora. Caso o cliente deseje 

visitar a obra, por exemplo, este deve agendar com os engenheiros e arquitetos da 

incorporadora, os quais irão ciceroneá-lo e sanar possíveis dúvidas. O único contato do 

engenheiro da construtora terceirizada com o cliente ocorre apenas na vistoria de entrega do 

apartamento. 

Desta forma, devido à logística exigida para o atendimento eficaz aos clientes, as 

visitas individuais aos imóveis que estão em fase de construção apenas são permitidas para 

aqueles empreendimentos que possuem poucas unidades. Nos empreendimentos com muitas 

unidades são organizadas visitas em grupo às obras. Além disto, as visitas são encerradas 

quando faltam dois meses para a entrega. Este último procedimento é adotado para evitar 

potenciais problemas relacionados à limpeza e danificação de materiais ou equipamentos já 

instalados. 

O Singolare foi empreendimento considerado o marco da customização na Klabin 

Segall. Composto por duas torres, inseridas numa área total de mais de 8.000m2, e 108 

apartamentos com 173m2 cada um, a personalização aconteceu em todos os aspectos da obra: 

iluminação, acabamento, forro de gesso, armários, box, aquecedor, portas, etc. Além disto, 

foram oferecidas 143 opções de planta para o cliente, todavia, em 98% dos casos, as plantas 

também foram personalizadas. Algumas lições foram possíveis obter a partir deste caso, 

conforme relata a supervisora de arquitetura, Karina Braghini: 

No caso da customização de armários para quarto e cozinha, comercializados 
em parceria com empresas terceirizadas, por exemplo, após a primeira 
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experiência, nós aprendemos que seria mais interessante oferecer esta opção 
no início da obra e não no final como foi o caso deste empreendimento. 
Apesar de muitos clientes realizarem este investimento, pois os preços 
estavam até 40% menores do que os praticados no mercado, a maioria 
preferiu economizar para quitar o imóvel o mais rápido possível. [...] Outra 
lição foi na personalização do mármore. Há aspectos muito subjetivos 
envolvendo cor e textura. Desta forma, aprendemos que não adianta mostrar 
uma amostra para o cliente, mas sim acompanhá-lo a uma marmoraria a fim 
de que ele selecione e se comprometa com o pedido. 

 

 

4.8.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização pode ocorrer em três estágios distintos: projeto; construção; pré-

entrega. Na fase do projeto, a customização acontece por meio das mudanças no layout das 

plantas arquitetônicas, hidráulicas e elétricas. Na fase de construção, o cliente tem a 

oportunidade de alterar especificações dos materiais de acabamento. Por fim, na pré-entrega, 

há a opção de incluir diversos equipamentos, tais como: box, armários, ar-condicionado, 

aquecedor, luminárias, cortinas etc. 

 

 

4.8.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

O número e a natureza de componentes a serem customizados são definidos de acordo 

com o padrão do imóvel e requisitos técnico-legais, além da complexidade de gestão. No 

primeiro caso, a empresa está focada no desenvolvimento de empreendimentos com padrões 

que variam entre médio, médio-alto e alto. Nos imóveis de médio padrão há a possibilidade de 

customizar a planta, modificando o layout, mas o número de opções de acabamento é limitado 

ao conteúdo dos kits pré-elaborados. 

Os kits, por sua vez, estão sempre associados à qualidade e às novas tendências do 

mercado e são frutos de pesquisa dos profissionais de arquitetura em feiras e revistas 
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especializadas. Em média, são elaborados quatro kits por empreendimento, os quais são 

compostos por materiais para revestimento de parede e piso diferenciados para cada ambiente, 

além de louça sanitária, metais, ferragens e bancas, e variam em relação à cor, modelos e 

preços oferecidos. 

Existe também a preocupação de selecionar os componentes dos kits de acordo com o 

nível médio de renda para os quais são ofertadas as unidades comercializadas. Assim, para 

empreendimentos mais sofisticados, os materiais que irão compor os kits apresentam 

características que se reflete em preços mais elevados. 

Nos imóveis de médio-alto e alto padrões, o cliente pode realizar quaisquer alterações 

de plantas ou acabamentos, desde que não modifique aspectos técnicos e legais, tais como a 

localização dos pilares e prumadas da rede hidráulica. Além disto, modificações que tenham o 

potencial de gerar transtornos para as unidades vizinhas (abaixo ou acima) também são 

dissuadidas. 

Especificações técnicas associadas às definições de parâmetros mínimos de área para 

circulação e das dimensões dos ambientes, por exemplo, é outro aspecto limitador, pois se 

busca garantir que o cliente tenha o mínimo de conforto em suas atividades diárias, 

independente da alternativa de personalização que venha a ser selecionada. 

Em termos de gestão, disponibilizar um maior número de alternativas para 

empreendimentos de médio-padrão, os quais se compõem de centenas de unidades 

residenciais, implica em um nível de complexidade administrativa muito maior do que em 

empreendimentos de padrão mais elevado, onde existem poucas dezenas de apartamentos. 

O número de plantas ofertadas, por sua vez, é decorrente da geometria e do tamanho 

do imóvel, pois áreas maiores permitem mais possibilidades de configuração de ambientes. 

Ademais, há um critério financeiro: definido previamente o custo para construção de cada 

unidade com a empresa parceira que irá executar a obra, as possíveis variações de plantas não 
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podem exceder este custo. Assim, por exemplo, se a configuração padrão possuir 20 portas, as 

alternativas de planta geradas não devem exceder este número, a não ser que reduza algum 

outro componente que permita compensar o custo com a inserção de um novo item. 

Por outro lado, na definição do número de plantas, existe um forte apelo 

mercadológico, vez que os clientes, grosso modo, realizam tantas modificações nas plantas 

ofertadas que o fato de serem disponibilizadas 50 ou 100 plantas, torna-se irrelevante para fins 

de customização. Além disto, com o aumento das opções, as variações que tornam uma planta 

diferente da outra tendem a ser mínimas, correndo-se o risco de se tornarem imperceptíveis 

para o cliente, não agregando mais valor ao produto. 

 

 

4.8.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Klabin 

Segall, sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 13), 

conclui-se que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias: uma estratégia de 

customização pura em conjunto com esforços associados ao aumento da flexibilidade do 

projeto e da construção, além de serviços adicionais prestados após a construção do imóvel. 

 

Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação 
Spira(1993) Serviço adicional de customização 
Pine (1994) A estratégia de customização da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura 
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) A estratégia de customização da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto e Fabricação; Serviço Adicional 

Quadro 13 – Abordagens de customização em massa na Klabin Segall 
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A flexibilidade é decorrente da utilização de estruturas e materiais específicos, os 

quais contribuem sobremaneira para permitir que a customização do layout e das instalações 

elétricas e hidráulicas ocorra de forma rápida e com menores custos, conforme será abordado 

na próxima seção. Os serviços adicionais, por sua vez, dizem respeito à instalação de 

materiais e equipamentos, tais como armários, ar-condicionado, luminárias, cortinas, entre 

outras. 

 

 

4.8.7  Habilitadores da customização em massa 

4.8.7.1  Projeto do produto e flexibilidade do sistema de produção 

O projeto é importante, pois a personalização se torna viável a partir das decisões 

sobre as especificações que ocorrem durante a concepção do empreendimento, a fim de evitar 

transtornos na fase de comercialização. Neste sentido, aspectos relacionados a conforto e 

funcionalidade sob a perspectiva arquitetônica, e fatores associados ao projeto das instalações 

hidráulica e elétrica, além de questões estruturais, sob a ótica de engenharia, são fundamentais 

para o sucesso da customização. 

Como exemplifica Karina Braghini, supervisora de arquitetura: “É solicitado que o 

projetista de estrutura planeje uma laje plana com o mínimo de pilares dentro do apartamento, 

pois a intenção é dar liberdade para o cliente realizar modificações em seu imóvel”. Além 

disto, a geometria do imóvel possibilita agregar flexibilidade ao projeto. 

Desta forma, tem-se que identificar e implementar elementos técnicos no projeto que 

possibilitem agregar a flexibilidade necessária para proporcionar a customização no menor 

custo e prazo possíveis. Isto implica em selecionar os melhores projetistas, os quais entendam 

a filosofia de personalização, para que possam traduzir as exigências do mercado em 
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especificações técnicas passíveis de serem executadas. Neste contexto, os principais tipos de 

flexibilidade priorizados correspondem à modificação do produto e mix. 

Alguns materiais selecionados para fazer parte da construção, por sua vez, viabilizam 

o processo de customização em massa por meio do aumento da flexibilidade construtiva. É o 

caso do Dry Wall. Esta tecnologia, já utilizada maciçamente na Europa, mas ainda incipiente 

no Brasil, consiste na construção de paredes de gesso acartonado, o qual permite agregar 

flexibilidade durante a construção e após a entrega da obra. Sua utilização permite criar ou 

eliminar ambientes em curtos espaços de tempo, a custos baixos e com maior comodidade 

para o cliente, caso este queira realizar alterações no layout, inclusive, depois de recebido o 

imóvel. 

 

 

4.8.7.2  Cadeia de suprimentos 

Outro elemento fundamental para o sucesso da customização envolve a seleção de 

fornecedores de materiais, equipamentos e serviços para posterior realização de parcerias. O 

sistema de customização, conforme destacado no próprio site da empresa (KLABIN SEGAL, 

2005), 

[...] demanda um relacionamento profundo, dinâmico e flexível com todos os 
parceiros, logo, se toda a cadeia não estiver alinhada na busca do melhor 
custo/benefício, se ela não estiver totalmente focada na busca da excelência 
na prestação de serviço ao cliente, os objetivos não são alcançados. A 
vantagem desta estratégia, além da manutenção de custos mais baixos, é que 
não apenas se soma inteligência coletiva ao conjunto, mas se pode coordenar 
a cadeia produtiva com a finalidade de, cada vez mais, personalizar os 
produtos e entregá-los prontos, com a cara do cliente. 

 

Assim, a seleção e gerenciamento de construtoras que tenham a capacidade de lidar 

com novas tecnologias, cumpram prazos, compreendam o conceito de customização e 

administrem diversos pacotes de orçamentos e mudanças de especificações individuais são 

aspectos fundamentais para a implementação da customização em massa. 
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A competência dos engenheiros e mestres de obras para interpretar corretamente as 

especificações contidas em cada planta personalizada e executar adequadamente as diversas 

alternativas de customização também é essencial para o sucesso desta estratégia. 

Devido às diferentes especificações e volumes de materiais constantes no 

empreendimento (os quais são significativamente maiores do que numa obra construída sob a 

perspectiva da padronização das suas unidades), outro fator relevante diz respeito ao 

treinamento do pessoal do almoxarifado e aos procedimentos implementados para controlar 

todos os materiais. Afinal, quanto o maior o número de unidades, maior o potencial de 

existência de materiais diversificados, refletindo-se na complexidade de administração dos 

mesmos. 

 

 

4.8.7.3  Manufatura baseada no tempo 

Em relação às ações visando à diminuição dos prazos de entrega do imóvel para os 

clientes, há uma situação particular que tem de ser administrada: existe todo um cálculo 

matemático financeiro que tem de ser realizado de modo que o cliente tenha condição da 

pagar o apartamento desde o lançamento e durante a construção, para que no final da obra o 

saldo final esteja quitado ou tenha poucas parcelas que sejam possíveis de serem pagas sem 

maiores problemas. 

Neste sentido, para permitir que haja uma capitalização, as obras nunca são iniciadas 

logo após o lançamento, mas sim entre seis a doze meses desta data. Neste período, os 

esforços estão voltados para o desenvolvimento do projeto executivo e início do atendimento 

aos clientes visando a personalização. 

Assim, a obra é entregue para o cliente em um período de 30 a 36 meses após a 

compra, ainda que o prazo de execução seja de 16 a 18 meses. Logo, não adianta minimizar o 
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prazo de obra, pois isto irá repercutir na capacidade financeira do cliente. Atrasa-se, então, o 

início da obra até o limite que seja viável a sua execução sem comprometer prazos de entrega. 

O acompanhamento e controle constante das obras pelos engenheiros e arquitetos da 

Klabin Segall, por sua vez, pode representar a diferença entre custos e prazos atendidos. A 

este respeito, comenta a supervisora de arquitetura, Karina Braghini: 

Quando se trabalha com personalização, tem que existir um controle muito 
rígido de prazos para não atrapalhar o cronograma da obra, pois hoje os 
tempos para construir as obras estão muito curtos. [...] Então, nós enviamos 
cartas para os clientes antes de iniciar cada obra, para que estes decidam 
previamente suas especificações, e depois para as construtoras, a fim de que 
estas orcem os trabalhos. [...] O problema é que muitas vezes os clientes não 
dão a devida atenção aos prazos e não entendem que se nós não os 
cumprirmos não poderemos voltar atrás na obra. Não é viável realocar 
profissionais, como gesseiro e pintor, para retornar a um determinado 
apartamento após eles já terem passado por lá. Temos que ser rígidos nestas 
situações, caso contrário atrapalha o andamento da obra. 

 

 

4.8.7.4  Aspectos Organizacionais 

Algumas competências são necessárias para ter sucesso na customização em massa de 

imóveis residenciais. Primeiro, a empresa tem que estar orientada para o cliente, o que 

significa que devem ser empreendidos esforços para que todos os profissionais se ponham no 

lugar do consumidor, procurando compreender suas necessidades. 

Para monitorar a percepção do cliente e servir de insumo para novos lançamentos e 

ações de melhoria, são realizadas pesquisas em várias fases do relacionamento: na 

prospecção, no ato da compra da unidade, durante a construção, na entrega das chaves, 

vistoria e recebimento, e um ano e meio após a entrega do imóvel, conforme destaca a gerente 

de marketing, Marcella Carvalhal. 

Ademais, a existência de uma cultura de inovação também está presente na Klabin 

Segall. A este respeito, comenta o senhor Silvio Chaimovitz, diretor técnico: 

Nós estamos o tempo todo pensando no que podemos fazer para criar mais 
diferencial para o cliente. A nossa vantagem é que estamos na frente, mas 
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não podemos parar, pois se nós pararmos os concorrentes nos alcançam. 
Então, nós continuamos, constantemente, buscando coisas novas para dar 
para o cliente. [...] Não podemos relaxar porque hoje estamos bem, temos 
que aumentar a gama de opções a serem oferecidas para os clientes e forçar 
nossos parceiros a serem cada vez mais competitivos, a fim de viabilizar a 
personalização para os clientes. 

 

Os valores que norteiam o comportamento e as ações dos seus empregados estão em 

consonância com a meta almejada, destacando atributos como flexibilidade, 

comprometimento, confiabilidade, credibilidade, transparência, excelência na prestação de 

serviços, empatia, honestidade e respeito ao ser humano. 

Outro elemento que corrobora com os objetivos de customização dos produtos e 

serviços é a Política da Qualidade, a qual enfatiza o compromisso de aprimorar continuamente 

o desenvolvimento de empreendimentos imobiliário com criatividade, processos integrados, 

soluções personalizadas para satisfação dos clientes e ética organizacional. 

Em relação às diferenças existentes entre a qualificação exigida dos profissionais que 

trabalham em uma empresa que customiza produtos em massa, daquelas que fabricam em 

massa, o senhor Silvio Chaimovitz destaca que “[...] são dois negócios diferentes, 

principalmente no que diz respeito às funções de arquitetura e engenharia. Os profissionais 

têm que possuir uma visão mais ampla do negócio e precisam ter a habilidade de atender 

adequadamente os clientes, serem dinâmicos e organizados”. 

 

 

4.8.7.5  Produção enxuta 

O principal elemento associado à produção enxuta diz respeito à padronização das 

tarefas a serem executadas pelos parceiros. Uma vez que a empresa trabalha com cinco 

construtoras diferentes (as quais atuam e são responsáveis, individualmente, por cada obra), é 

necessário realizar uma padronização dos procedimentos a serem adotados pelas construtoras 
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para a execução das obras, de modo a garantir a qualidade dos serviços prestados. Assim, foi 

montado um catálogo, cujas especificações devem ser seguidas pelos parceiros. 

 

 

4.8.8  Principais dificuldades encontradas para a customização de 
produtos 
 

Um dos gargalos está na falta de cumprimento, pelos clientes, dos prazos estabelecidos 

para que se tomem as decisões em relação aos componentes que serão personalizados. Isto 

pode gerar um atraso na finalização do empreendimento. 

Outro problema envolve a negociação com as construtoras parceiras para 

implementação da customização. Devido à maior complexidade, as mesmas buscam cobrar 

preços mais elevados do que aqueles praticados nas obras padronizadas, tornando-se 

incompatíveis com a estratégia da incorporadora de oferecer produtos competitivos no 

mercado. Ademais, muitas vezes as construtoras não são ágeis na entrega dos orçamentos, 

podendo acarretar em atrasos os quais podem vir a comprometer o cronograma da obra. 

Outra dificuldade está no gerenciamento das atividades de execução das obras, de 

modo a atender às diferentes especificações dos clientes. Neste caso, quanto maior o número 

de unidades residenciais em um mesmo empreendimento, maior o nível de complexidade para 

lidar com as especificações distintas. 
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4.9  Empresa X  

4.9.1  Caracterização da empresa 

A empresa em questão se localiza no Rio Grande do Sul e fabrica calçados tanto para 

o mercado interno, quanto para o mercado externo. O volume total de fabricação de suas 

unidades fabris pode alcançar, em períodos de pico de demanda, aproximadamente, 60.000 

pares de calçados/dia, e empregar 2.500 pessoas. 

Apesar de fabricar tanto produtos padronizados quanto produtos customizados 

(customização em massa e customização pura), a estratégia de vendas não é agressiva no 

sentido de oferecer a opção de customizar os produtos, deixando para o cliente a motivação de 

solicitar aspectos diferenciados. 

Isto se deve ao fato das margens envolvidas na venda de sapatos serem baixas, logo 

não é prioridade fabricar sob a perspectiva da customização pura, pois há todo o custo de 

desenvolvimento do produto. Entretanto, em meses onde o volume de vendas é baixo, faz-se 

este tipo de trabalho para cobrir os custos fixos. É o caso, principalmente, de clientes no 

mercado externo, onde em duas semanas são fabricados produtos totalmente novos. 

Já para os produtos provenientes da customização em massa não há restrições, pois o 

nível de complexidade e os custos envolvidos são baixos, permitindo atender aos pedidos no 

mesmo tempo que os produtos padronizados. Atualmente, customiza-se cerca de 60% do 

volume de produtos fabricados. 

 

4.9.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

A maioria das grandes fábricas de calçados trabalha com customização, pois há 

diferenças regionais e culturais que devem ser levadas em consideração e serem atendidas. 
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Uma empresa deste setor não é competitiva em um mercado de demanda tão heterogênea se 

não se esforçar para suprir às necessidades individuais dos clientes. 

Desta forma, existem dois fatores que motivaram os esforços de customização: 1- 

conseguir vantagens competitivas por meio do atendimento aos pedidos específicos dos 

clientes (lojistas), oferecendo a oportunidade de entregar rapidamente produtos customizados 

e a baixos custos; e 2- tornar-se competitiva em um mercado onde a customização é fator 

qualificador para o atendimento de pedidos dos clientes. 

De acordo com o Gerente Industrial: 

Atualmente, um mercado de customização que está em ascensão é aquele 
formado por igrejas. Elas pedem para que os calçados sejam feitos em cores 
específicas e que sejam agregados detalhes, como o nome da igreja, por 
exemplo. Nós também trabalhamos muito no atendimento a pedidos de 
uniformes empresarias, os quais solicitam que seja posto o nome da empresa 
e alguns detalhes individuais que atendam às suas necessidades funcionais. 

 

 

4.9.3  O processo de customização 

O calçado possui uma parte superior e outra inferior. A parte superior é composta pelo 

cabedal, o qual pode ser confeccionado a partir de diferentes tipos de materiais, cores e 

enfeites. A parte inferior, por sua vez, é aquela responsável pela estrutura e resistência do 

calçado, sendo, portanto, composta pelo solado, salto e a palmilha de montagem. 

Na indústria de calçado, insere-se variedade, principalmente, a partir da combinação 

de diferentes modelos de cabedais em formas e solados padrões. Procura-se não interferir na 

estrutura do calçado, buscando-se utilizar formas, saltos e solados que já são padrões, que 

existem em linha, diminuindo a complexidade da fabricação e reduzindo os custos 

envolvidos. 

Neste sentido, tem-se uma grande quantidade de opções que são oferecidas para os 

clientes e que já se encontram catalogadas, envolvendo: cores, tipos de material, enfeites, 
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saltos, tamanhos, solados e palmilhas. Atualmente existem 45 linhas de produção. Cada linha 

fabrica entre oito e doze modelos. Dentro destes modelos, tem-se a opção de 12 cores, as 

quais podem ainda ser combinadas em cada modelo. 

Somem-se a isto as possibilidades de oito tamanhos, quatro tipos de materiais, dois 

tipos de salto, seis cores do solado, além dos diferentes tipos de enfeites que são criados a 

cada coleção e que podem ser montados de diferentes formas, de acordo com as necessidades 

dos clientes. Como resultado, há mais de cem mil opções de produtos que podem ser 

oferecidos a partir da permutação de componentes padronizados, sem a necessidade de 

empreender esforços em novos desenvolvimentos. E este número aumenta a cada nova 

coleção que é introduzida no mercado. 

Quando a customização ocorre a partir da combinação de componentes padronizados, 

há a interação do cliente com os representantes de vendas, e estes interagem com a área de 

produção. Entretanto, quando existe a necessidade de realizar modificações radicais ou a 

confecção de um novo modelo que não se encontra nos catálogos, há uma reunião entre o 

cliente, o pessoal de vendas e a área de desenvolvimento de produtos e, caso seja viável a 

customização, o pessoal de desenvolvimento informa as novas especificações para a área 

produtiva. 

O processo produtivo é dividido em três etapas: corte da matéria-prima, costura (onde 

se confecciona o cabedal) e montagem. A operação de montagem envolve o cabedal, palmilha 

interna e materiais de terceiros, como solado e palmilha de montagem. 

Quando se trata da customização a partir de um modelo já catalogado, as operações se 

iniciam no setor de corte, onde são selecionadas as matérias-primas específicas para atender 

às exigências do cliente. Há a possibilidade de customizar outros componentes do calçado, tal 

como altura do salto, por exemplo, mas neste caso é necessária a participação do pessoal de 
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desenvolvimento do produto. Além disto, pode-se criar modelos exclusivos para um 

determinado cliente, sob a perspectiva da customização pura. 

Um aspecto limitador do processo de customização é o volume do pedido. Exige-se 

que haja, no mínimo, um pedido de mil pares de calçados para que possa ser customizado. 

Neste pedido de mil pares, requer-se, ainda, que a customização aconteça, no mínimo, em lote 

de doze pares. Isto é: a cada doze pares é possível fabricar produtos diferenciados, de acordo 

com a necessidade dos clientes, desde que não haja modificações ns estrutura do calçado. 

Além do número de alternativas disponibilizadas para configurar o produto, a empresa 

também oferece serviços de customização das etiquetas de preço e códigos de barras a serem 

anexadas aos produtos, de acordo com as especificações de cada cliente, como destaca o 

Gerente Industrial: “nós exportamos para determinados países que exigem que o forro e a 

palmilha sejam sempre pretos. Nós também entregamos os calçados com as etiquetas de 

preços ou código de barras específicos dos clientes, ficando o produto pronto para ir para as 

prateleiras de suas lojas”. 

 

 

4.9.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização pode ocorrer em diferentes estágios da cadeia de valor. Para atender a 

pedidos que não estão contemplados no catálogo de produtos e que necessitem alterar a 

estrutura do calçado, a customização se inicia na fase de projeto. 

Por outro lado, quando há a possibilidade de atender às especificações individuais dos 

clientes por meio da gama de produtos padronizados, necessitando apenas realizar pequenas 

modificações nos mesmos, sem no entanto alterar o projeto, a customização pode se iniciar no 

estágio de fabricação, principalmente na costura do cabedal, prosseguindo até a montagem do 

produto, com a customização da palmilha interna, por exemplo. 



 240

Ademais, caso seja solicitado, pode-se agregar valor ao produto no estágio de 

etiquetagem (imediatamente anterior à distribuição), na medida em que são anexadas 

etiquetas de preços ou código de barras específicas dos clientes. A execução destas tarefas 

permite que a empresa disponibilize serviços de customização mesmo a partir de produtos 

padronizados. 

 

 

4.9.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Há esforços para que a customização aconteça sem ter que alterar o solado, o salto, a 

palmilha de montagem e a forma que já se encontram padronizados, ou seja, a estrutura do 

calçado. Para o cabedal, por outro lado, tem-se flexibilidade suficiente para realizar quaisquer 

alterações. “[...] Nos preocupamos apenas para que não haja mudança na estrutura do 

calçado”, diz o Gerente Industrial. 

Sob a perspectiva da viabilidade econômica, de acordo com o Gerente de 

Controladoria, desenvolve-se um produto a partir do feedback da aceitação da coleção 

anterior. Da mesma maneira, procura-se utilizar o máximo da estrutura de modelo que já estão 

em linha, a fim de reduzir custos. Orçam-se, junto aos fornecedores de matéria-prima, os 

custos para fabricação do produto. Envia-se, então, este produto com uma sugestão de preço 

de venda para a área comercial, e esta deve dar um parecer se o produto, a tal preço, poderá 

ter aceitação no mercado. 
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4.9.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Empresa 

X, sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 14), conclui-

se que foi adotada, essencialmente, três estratégias para implementar a customização em 

massa: modularidade por permuta de componentes, postergação da manufatura e serviços 

adicionais (adição de etiquetas de preço e códigos de barra customizados). 

 

 

Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação e da montagem 
Spira(1993) Montagem de componentes padronizados, Serviço especial de 

customização 
Pine (1994) Produção modular; Customizar serviços em torno de produtos e serviços 

padronizados 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura;Customização sob medida; Padronização customizada
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) Modularidade por permuta de componentes (Envolvido) 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto, Fabricação, Montagem,Serviço Adicional 

Quadro 14– Abordagens de customização em massa na Empresa X 

 

Apesar de um mesmo componente poder ser utilizado ao longo de múltiplos produtos 

para proporcionar economias de escopo, fato que configuraria o tipo de modularidade por 

compartilhamento, percebe-se que o maior grau de importância da modularidade está na 

possibilidade de emparelhar diferentes componentes em uma mesma estrutura do calçado para 

gerar produtos diferenciados. Esta segunda abordagem implica na modularização por permuta 

de componentes. Sob a perspectiva da postergação, podem existir dois pontos de 

desacoplamento: imediatamente anterior à costura do cabedal e à execução da montagem. 
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4.9.7  Habilitadores da customização em massa 

4.9.7.1  Cadeia de suprimentos 

A participação dos fornecedores para a personalização em massa de produtos se 

resume à entrega de materiais nos tempos e qualidades solicitados. Isto acontece porque as 

dimensões e as cores dos componentes a serem utilizados podem ser customizados 

exclusivamente no meio interno, seja no momento do corte, seja na costura. Assim, os 

resultados da customização em massa são frutos de uma permutação dos componentes 

constantes nos modelos já desenvolvidos e que estão em linha. 

Apenas quando se está lançando uma nova linha, ou quando há um processo de 

customização pura, há a presença mais marcante do fornecedor no processo, por meio do 

atendimento de novas solicitações. É o que ocorre, por exemplo, com o fornecedor de formas, 

o qual tem que desenvolver, junto com os técnicos da empresa fabricante de calçados, um 

novo produto que atenda a especificações inéditas. Não há, contudo, integração dos sistemas 

de informação dos fornecedores com a fábrica. 

 

 

4.9.7.2  Flexibilidade do sistema produtivo 

Como existem muitas linhas de produção as quais têm capacidade de confeccionar 

vários modelos diferentes, busca-se otimizar a flexibilidade de lidar com diferentes 

especificações de produtos. “Muitas vezes alteramos os modelos, numa mesma linha de 

produção, a cada duas horas, permitindo que atendamos a pedidos constituídos de um mix 

muito variado em tempos curtos”, argumenta o Gerente Industrial. 

Isto é possível devido, principalmente, ao trabalho que a empresa vem fazendo há três 

anos para tornar os funcionários multifuncionais. A este respeito, o Gerente Industrial destaca 

que: 
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[...] em média, nossos funcionários são capazes de executar seis operações 
diferentes. Desta forma, nós podemos remanejar, quando necessário, o 
pessoal da linha de montagem de sapatos para fazer sandálias. Para nós da 
área calçadista, a multifuncionalidade talvez seja o principal fator para 
alcançar flexibilidade. 
 

Outro aspecto que facilita a flexibilidade é o fato de que há poucos pontos onde são 

exigidas trocas de ferramentas para mudanças de produtos. Assim, pode-se utilizar a mesma 

linha de produção para confeccionar vários lotes diferentes, com mínima perda de tempo. 

Apenas no setor de montagem é que há a necessidade de realizar intensivas 

preparações do maquinário para lidar com componentes diferentes. É o caso, por exemplo, 

das máquinas de conformar, de apontar o bico, e pregar o salto. A depender da parte traseira 

do calçado e da altura do salto é necessário modificar o molde para conformação. Como 

podem existir bicos redondos, quadrados ou finos, tem que haver troca de ferramental e 

regulagem, operações que requerem um demasiado tempo para sua conclusão. 

Nestes casos, para reduzir os tempos envolvidos, procuram-se agrupar produtos numa 

mesma linha de produção que exijam construções semelhantes, como o bico e altura de salto. 

Cada linha de produção é responsável por famílias de produtos que são montados sobre a 

mesma fôrma. 

No setor de costura, por outro lado, as máquinas permitem costurar tanto sapato, 

quanto botas, necessitando apenas aumentar o número de máquinas para a costura de botas, 

ou mudar o layout, sem troca de ferramentas. 

 

 

4.9.7.3  Manufatura baseada no tempo 

Em relação aos produtos customizados de forma pura, não se tem a exigência de 

entregá-los em tempos curtos. Muito pelo contrário, informa-se aos clientes que o tempo de 

entrega de produtos customizados é maior do que os produtos de linha (até sete dias a mais). 
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Desta forma, uma das únicas ações adotadas consiste, como já comentado, em 

trabalhar com famílias de produtos para reduzir os tempos de setup. As famílias são definidas, 

principalmente, a partir do bico do calçado, pois é um dos componentes que requer maior 

tempo de setup. 

Devido à variação do tempo médio de fabricação entre modelos diferentes, existem 

algumas interrupções nos processos. Para atenuar este problema, mantêm-se estoques 

intermediários a fim de tornar o fluxo produtivo mais constante. Estes estoques, por sua vez, 

são definidos por dia de serviços. Do corte para a costura se procura ter estoque para um dia 

de serviço, enquanto que da costura para montagem mantém-se estoque para dois dias de 

serviço. 

Assim, adota-se estoque intermediário para reduzir o tempo de atendimento a pedidos. 

Isto acontece principalmente devido ao fato de que se tem a meta de entregar o produto 

acabado para o cliente em, aproximadamente, sete dias. Como o tempo de entrega dos 

fornecedores de solado e palmilha de montagem é de aproximadamente três a quatro dias, e o 

tempo de atravessamento dentro da área produtiva é de dois dias, é necessário que a área 

produtiva mantenha estoque de materiais em processo após a etapa de costura para que a linha 

de produção não pare. Material para cortar e costurar (referentes ao cabedal), por ser 

importado, exige um estoque de 40 dias. 

No caso de clientes vips (selecionados de acordo com o volume de pedidos e presteza 

dos pagamentos), pode-se entregar em tempos menores (até cinco dias). Mas, devido aos 

problemas gerados para a área produtiva, existe uma tendência que não mais exista esta 

situação. Desta forma, todos os clientes receberão seus pedidos em um prazo de, no máximo, 

sete dias úteis. 

Há também a utilização de estoque de produto acabado para entrega imediata. A este 

respeito, comenta o Gerente Industrial: 
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Como temos uma variedade muito grande de opções para os clientes, apenas 
estocamos produtos de certos modelos clássicos, os quais, historicamente, 
têm saída. Esta fabricação de produtos sem pedidos em carteira, para 
estoque, por sua vez, apenas acontece nos períodos em que a demanda é 
reduzida, a fim de que não precisemos demitir funcionários. 
 

Também foi verificado que se perde muito tempo com atividades de transporte entre 

setores, o que se agrava pelo fato de que a área industrial está instalada em quatro pavimentos 

verticais. Há muito estoque de material em processo, o qual apenas se movimenta quando 

alguém vai cobrar que está atrasado. Tais considerações são corroboradas pelo Gerente 

Industrial: 

Caso tivéssemos as fases de corte, costura e montagem em um mesmo plano, 
e não em andares diferentes, seria mais fácil de visualizar os problemas e 
atuar sobre eles. Isto acaba atrasando a produção. No momento em que 
resolvermos este problema, o nosso gargalo será o fornecedor e, neste caso, 
o seu papel para redução dos tempos será fundamental. Não adianta 
melhorarmos se os fornecedores não melhorarem também. 

 

 

4.9.7.4  Tecnologia de Informação 

A customização é apoiada por um sistema CAD/CAM existente na área de corte, o 

qual permite reduzir o tempo e os custos envolvidos na fabricação de calçados personalizados, 

o que viabiliza a produção customizada em menores volumes. Ademais, utiliza-se o software 

MRP no intuito de prover o suporte para planejamento e controle da necessidade de materiais, 

bem como investe-se em tecnologia de processos que permita aumentar a flexibilidade e 

velocidade de fabricação, além de reduzir os custos. 

A fim de permitir o rápido fluxo de informações para todos os setores envolvidos, a 

fim de que as pessoas reconheçam as especificações contidas nos pedidos e se organizem para 

implementá-las, é utilizado um sistema gestão empresarial da empresa SAP. Todavia, devido 

aos elevados custos de manutenção demandados, este sistema está sendo substituído por outro 

que exija custos menores. 
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4.9.7.5  Produção Enxuta 

Existem perdas associadas a retrabalhos e refugos, principalmente ocasionados por 

falhas da qualidade. Além disto, não há máquinas ou equipamentos que sejam dotados de 

dispositivos que permitam pará-los automaticamente caso haja erros. Esta tarefa é de 

responsabilidade dos operadores. Isto é um problema num setor onde há uma alta rotatividade 

de pessoal, pois não permite que haja tempo para que todos os empregados tenham a 

experiência necessária para identificar, adequadamente, produtos não conformes, bem como 

fazer certo, sempre, da primeira vez. 

O problema é que o calçado é um produto sazonal. Existem dois picos por ano. O 

primeiro: de fevereiro até o início de maio; e o segundo: de setembro até metade do mês de 

novembro. Adota-se, pois, uma política de acompanhamento da demanda, contratando e 

demitindo empregados para aumentar ou diminuir a capacidade de produção. Como 

decorrência, trabalha-se com muita mão de obra temporária. 

Em 2004, por exemplo, foram contratadas mais de mil pessoas apenas para trabalhar 

entre os meses de fevereiro e abril. Demitiram-se 500 delas logo depois do pico de produção. 

Em setembro do mesmo ano se contrataram, novamente, mais 700 pessoas. Assim, devido à 

falta de experiência, tem-se muito problema de perdas ocasionado por falhas da qualidade nos 

processos. 

Para tentar diminuir as perdas, procura-se intensificar os controles de qualidade nos 

processos (o qual é realizado por meio de indicadores de desempenho provenientes de check 

list), bem como aumentar o acompanhamento dos empregados em suas atividades diárias, 

orientando-os na execução adequada dos procedimentos operacionais. Além disto, são 

adotados procedimentos padronizados. Na visão do Gerente Industrial, “a padronização é 

essencial para servir de parâmetro para execução da tarefa e garantir a qualidade dos produtos, 

aumentando a produtividade da mão de obra”. 
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4.9.7.6  Aspectos Organizacionais 

“Diretamente não percebemos como aspectos culturais têm nos ajudado a customizar 

em massa os produtos”, diz o Gerente Industrial. Por outro lado, há um estímulo ao 

desenvolvimento tecnológico, por meio de investimentos em novos maquinários. 

A empresa apresenta uma certa verticalização organizacional, sendo composta de: 

Presidência, Diretorias (Industrial, Comercial, Desenvolvimento e Compras), Gerências 

Funcionais e de Áreas, Supervisão, Líderes de Setor, e funcionários. Na área industrial, por 

exemplo, tem-se o Gerente Industrial e as Gerências de áreas, Supervisão, Líderes 

(responsáveis por cada setor, ou linha de produção), e os demais empregados. 

O fluxo de informações dentro de uma mesma área flui de forma eficiente e não gera 

problemas para os resultados da customização. O problema, entretanto, é a precária interação 

entre as áreas. 

Por fim, não é percebida nenhuma diferença, em termos de qualificação profissional, 

dos profissionais que atuam na área produtiva fabricando produtos customizados. Isto se deve 

às especificidades do setor calçadista, conforme explica o Gerente Industrial: 

Após o setor da construção civil, a indústria de calçados é a que exige o 
menor nível de qualificação profissional. Um problema que ocasiona este 
fato é que estamos em um setor que há a necessidade de migrar, em 
aproximadamente 30 dias, de 10.000 pares/dia para 34.000 pares/dia. Para 
isto, precisamos contratar muito pessoal em curto espaço de tempo. Para 
recrutar estas pessoas, não podemos exigir muita qualificação, senão 
corremos o risco de não conseguir o número necessário para o aumento do 
volume de produção exigido. 

 

Entretanto, como a customização gera um maior número de informações fluindo ao 

longo do processo produtivo, seria mais prudente que o nível de qualificação do pessoal 

envolvido fosse mais elevado. Segundo o Gerente Industrial, espera-se que nos próximos anos 

haja um avanço neste sentido. 
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4.9.8  Principais dificuldades encontradas para a customização de 
produtos 
 

Atualmente, existem sérios problemas relacionados à falta de agilidade dos 

fornecedores de salto e solado para atender aos pedidos em tempos curtos, como destaca o 

Gerente Industrial: 

Os fornecedores trabalham sob o regime just in time, a fim de evitar estoques 
em suas dependências. Entretanto, como nosso fluxo produtivo é mais rápido 
do que o deles, (nós giramos mais rápido do que a matéria-prima chega) os 
mesmos não conseguem entregar seus produtos em tempo hábil. 
 

Existem também certos enfeites os quais os fornecedores demoram até quinze dias 

para efetuar a entrega. O curioso é que estes enfeites não são solicitações dos clientes, mas 

sim resultado do desenvolvimento interno para fazer parte de uma nova linha a ser lançada no 

mercado. Como não se pode manter estoque destes enfeites porque não é possível saber, com 

antecedência, se haverá demanda futura, há atrasos na produção. 

A este respeito, destaca o Gerente Industrial: “A área de desenvolvimento de produto 

deveria melhor avaliar a complexidade envolvida na criação e logística de recebimento de 

certos componentes do calçado, de modo que torne viável a sua produção”. Este fato é 

decorrente, principalmente, da falta de interação entre as áreas, particularmente o 

desenvolvimento de produto e a área de produção. Muitos modelos apenas são apresentados à 

área produtiva após a linha ser lançada. 

Potenciais problemas relacionados à capacidade de lidar com a gama de opções 

disponibilizadas, para garantir a confiabilidade do sistema de customização em massa 

adotado, também é corresponde a outro desafio a ser superado. A este respeito, destaca o 

Gerente Industrial: 

Como fabricamos produtos customizados e padronizados numa mesma linha, 
é necessário ter atenção especial para que os empregados não fabriquem 
produtos customizados utilizando os mesmos procedimentos dos produtos 
padronizados. Para isto basta apenas que as pessoas leiam as informações 
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que acompanham os produtos. Contudo, isto nem sempre acontece e quando 
passa pela montagem, já não é mais possível retificações. 

 

A complexidade para administrar a diversidade de componentes necessários para gerar 

a gama de possibilidades de opções que são oferecidas aos clientes, também é destacada pelo 

Gerente de Controladoria, uma vez que um único produto exige, em média, mais de trinta 

componentes. Além disto, existem vários fornecedores, muitos deles localizados no exterior, 

que têm de entregar seus produtos em tempos cada vez mais curtos a fim de não elevarmos o 

nível dos estoques. 

Outro problema está na programação das tarefas envolvidas na aquisição e produção. 

O cabedal, por exemplo, é todo importado da Itália e demora 45 dias para que a empresa 

receba os pedidos. Assim, tem-se que haver esforços para programar adequadamente o pedido 

de compra e a produção, de forma que não se eleve os níveis de estoque, ao mesmo tempo que 

não pode haver paradas por falta de produtos. Isto se agrava pelo fato de que os clientes estão 

cada vez mais exigindo que seus pedidos sejam entregues em tempos curtos. 

Há alguns anos atrás, os clientes faziam pedidos para serem entregues em um prazo de 

trinta dias. Hoje, o prazo de entrega é de sete dias. Logo, tem-se que realizar pedidos de 

matéria-prima antes mesmo de existir pedido em carteira, o que se configura em um risco. Isto 

representa que se tem de estimar quais produtos irão ter saída, dentro das milhares de 

combinações possíveis, a fim de identificar quais materiais deverão ser solicitados, com 

antecedência, aos fornecedores. Então, são muitas previsões de variáveis que têm que se 

confirmar, para se conseguir ter os materiais na quantidade certa, no momento certo. 
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4.10  Felix Formas e Componentes 

4.10.1  Caracterização da empresa 

Especializada no desenvolvimento e fabricação de formas para a indústria calçadista, a 

Felix iniciou suas atividades produtivas em outubro de 1998. Atualmente com 120 

funcionários, produz 14.000 produtos/mês e atende tanto o mercado interno, quanto o 

mercado externo. 

As formas são utilizadas nas fábricas de calçados durante a etapa de montagem. Suas 

principais funções envolvem contribuir para o conforto e o design do calçado. Como o design 

está intrinsecamente associado à moda, e sendo esta efêmera, as empresas calçadistas lançam 

uma grande variedade de novos produtos em tempos cada vez mais curtos, exigindo, para isto, 

que sejam desenvolvidas formas específicas para cada modelo criado. 

Assim, mensalmente, são confeccionadas 500 pares de formas diferentes, totalmente 

customizadas, para atender às necessidades dos clientes, ou seja, as fábricas de calçados. O 

tempo compreendido entre o desenvolvimento e a entrega da amostra ao cliente é de 

aproximadamente três horas. O volume de produção é alcançado na medida em que são 

solicitadas montantes de peças iguais de um mesmo produto customizado. 

Como, no processo de fabricação das empresas calçadistas, trabalha-se com esteiras 

percorrendo os postos de trabalho, precisa-se de uma quantidade de formas as quais 

possibilite o giro completo da esteira durante a produção do calçado. Isto é, se existem 50 

postos de trabalho com uma pessoa ocupando cada posto ao longo da linha, é necessário que 

haja 50 formas para que cada pessoa possa montar o calçado, mais as formas de estoque 

intermediário, e aquelas formas que estão retornando para iniciar novamente o giro. Assim, há 

a necessidade de alguns pares de formas do mesmo tamanho, do mesmo modelo, para agilizar 

a fabricação. 
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4.10.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

De acordo com o senhor Gaspar Schaefer, proprietário da Felix, as empresas 

calçadistas brasileiras utilizam medidas-padrão (comprimento, largura, circunferência) muito 

antigas para atender todo o mercado. As medidas médias dos pés das pessoas mudaram ao 

longo das gerações e as empresas têm empreendido poucos esforços para identificar, com 

precisão, o resultado das mudanças. Como decorrência, fabricam-se calçados que podem vir a 

atender o consumidor no comprimento, mas não na largura, por exemplo. 

Por outro lado, quando se observa que as pessoas diabéticas precisam de calçados que 

se ajustem perfeitamente aos seus pés, de modo a evitar possíveis lesões que, devido à 

doença, podem se agravar, percebe-se a dimensão do mercado de customização em massa. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, os fabricantes de calçados disponibilizam um mix 

de larguras e comprimentos maior do que no Brasil. Isto faz com que o consumidor tenha a 

possibilidade de adquirir um produto que se aproxime de suas necessidades, ainda que não 

seja algo customizado. A este respeito, destaca o senhor Gaspar Schaefer: 

[...] começamos a realizar um levantamento dimensional do pé do 
consumidor brasileiro, a fim de identificar características particulares que 
possam ser agregadas aos calçados para torná-los mais confortáveis e que 
possam atender à maioria da população. Estamos nos preparando para 
oferecer um maior número de opções de dimensões para que os fabricantes 
de calçados possam repassá-las para os consumidores finais. Com o 
levantamento, podemos descobrir qual a faixa de dimensões comuns e que 
mais se adéqua ao atual caso brasileiro, de modo que se possam empreender 
esforços de forma direcionada para aumentar a satisfação dos consumidores. 

 

 

4.10.3  O processo de customização 

O processo se inicia a partir da interação entre o profissional modelista da Felix com o 

cliente (fábrica de calçados), a fim de que suas necessidades sejam totalmente satisfeitas. 
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Como resultado desta interação, o modelista confecciona, em madeira, o protótipo da forma 

do calçado, que será posteriormente fabricada em plástico. 

Esta primeira fase é artesanal. Além da parte traseira, responsável pelo conforto do 

calce, os maiores esforços desta fase estão voltados para o desenvolvimento do formato do 

bico do calçado, principal fonte de customização. Isto acontece nas modelagens 1 e 2. 

A modelagem 1 é onde os modelistas criam a forma em madeira. O modelo criado 

nesta área irá direto para o software CAD. Este, então, traduz a forma digital em números 

(coordenadas), gerando um arquivo para o CAM, a fim de que o torno CNC inicie a 

fabricação. Já a modelagem 2 prepara a forma para ser usinada no torno mecânico. Têm-se, 

atualmente, sete tornos CNC (CAD/CAM) e três convencionais. 

A matéria-prima básica utilizada para a fabricação das formas é o polietileno de alta 

densidade, o qual é injetado em matrizes (existem três famílias de matrizes: reta, alta e curva, 

perfazendo 27 tipos diferentes) que serão utilizadas na confecção dos modelos de formas 

individualizados. Todavia, quando são desejadas formas que devem suportar altas 

temperaturas no processo de produção do calçado (tênis, por exemplo), é usado polipropileno 

como matéria-prima em substituição ao polietileno. 

Após o torneamento das formas, é necessário que seja realizado o acabamento, 

tomando como referência alguns perfis básicos, tais como: bico, calcanhar e palmilha, os 

quais são gerados pelo CAD. Em seguida, são agregadas certas especificações para atender às 

necessidades de cada cliente, de acordo com o tipo de calçado que será montado na forma:  

a) se for montado um calçado onde o solado ou o salto, seja pregado, será necessário 

colocar uma meia chapa, chapa inteira ou ¼ de chapa, a fim de que o prego bata na chapa e 

entorte, sem o risco de passar para o lado de cima, onde repousará o pé do cliente; 

b) se o calçado for fechado, é necessário colocar um articulado para que possa retirar 

com facilidade a forma do calçado, sem danificar este último no processo de montagem. Para 
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isto, existe um tubo que será usado para desarticular a forma, o qual varia sua largura de 

acordo com o gênero ao qual se destina o calçado; 

c) se o calçado tiver um bico muito fino, deve-se colar um bico de alumínio, para 

evitar o risco de entortar ou quebrar o bico no manuseio. Caso seja um bico intermediário, 

coloca-se apenas um pino de aço para que não entorte na prensa. Caso seja um bico mais 

largo, não há a necessidade nem do bico de alumínio, tão pouco do pino de aço, mantendo-se 

o bico original em plástico; 

d) a depender da altura do cano do calçado que será montado na forma, será exigido 

também variar a altura do cano da forma de acordo com os atributos de cada cliente; 

 

 

4.10.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização ocorre tanto em nível de projeto (na modelagem do protótipo e 

seleção do tipo de matéria-prima a ser utilizada para confecção da forma), quanto nas etapas 

de fabricação. De acordo com o senhor Gabriel Shaefer, diretor administrativo, há três tipos 

de desenvolvimento do produto: 

1- Periodicamente, os fabricantes brasileiros visitam as feiras internacionais 
e compram alguns modelos, os quais são trazidos para nossa fábrica para 
copiar. Entretanto, muitas vezes, o modelo a ser copiado será produzido 
utilizando um couro ou um calço diferente. Nestes casos, serão necessárias 
certas adaptações na forma, implicando que o produto final será diferente do 
modelo original. Outras vezes, quando a venda deve ser realizada nos 
Estados Unidos, por exemplo, copia-se o design e realizam-se adaptações 
para o mercado norte-americano, pois as características dos pés são 
diferentes. 2- Temos clientes localizados no exterior que desenvolvem 
internamente os produtos e enviam, por e-mail, a forma digitalizada a fim de 
que nós realizemos apenas a fabricação. Neste caso, pulamos a etapa do 
desenvolvimento e partimos para a produção. 3- Desenvolvimento de 
produtos inéditos. Apenas poucas empresas trabalham desta forma, como a 
Daslu e a Fórum, por exemplo. Não há representatividade deste tipo de 
desenvolvimento na indústria da moda. 
 



 254

A variação das especificações ao longo do processo de fabricação, por sua vez, 

depende do tipo de calçado que o cliente irá montar na forma, havendo variantes em relação à 

dimensão da chapa, tipo de articulado, tipo de bico e altura do cano. 

 

 

4.10.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Na fase de projeto, existem apenas dois componentes de produtos a serem 

customizados: a parte traseira e o bico. Há, nesta fase, intensa flexibilidade para atender aos 

atributos solicitados pelos clientes, com apenas uma ressalva: o projeto deve atender às 

limitações do torno em termos do diâmetro, ou seja, não é permitido fazer circunferências em 

um diâmetro menor. 

Os demais componentes a serem customizados na fase de fabricação (chapa, 

articulado, altura do cano, bico de alumínio ou pino de aço, e matéria-prima), por sua vez, 

foram selecionados para atender às exigências técnicas e operacionais do sistema produtivo 

dos clientes. 

 

 

4.10.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Felix, 

sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 15), conclui-se 

que foi adotada, essencialmente, uma estratégia de customização pura em conjunto com 

esforços para prover respostas rápidas. 
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Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação 
Spira(1993) A estratégia de customização da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Pine (1994) A estratégia de customização da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura 
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) A estratégia de customização da empresa não é contemplada na 

abordagem do autor 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto e Fabricação 

Quadro 15 – Abordagens de customização em massa na Felix Formas e Componentes 

 

Apesar de serem desenvolvidas formas personalizadas para cada cliente, a parte 

traseira (do calcanhar até o enfranque) da forma pode permanecer a mesma para diferentes 

bicos. Desta forma, é comum que a parte traseira dos modelos de muitas empresas seja 

padronizada, ou seja, existe uma base para cada altura de sapato (que normalmente vai de 0 a 

10) de cada empresa. 

Assim, os esforços se concentram no desenvolvimento do bico, uma vez que todas as 

dimensões necessárias para confecção da base, para cada cliente, estão armazenadas em um 

banco de dados. Com isto, na medida em que um cliente entra em contato no sentido de 

solicitar um novo desenvolvimento, imediatamente são pré-fabricadas e estocadas as bases 

individuais, de modo que quando se iniciarem os esforços de criação do produto se possa 

diminuir a velocidade de entrega, pois a diferenciação apenas ocorrerá no bico. 

Levando-se em consideração que a empresa desenvolve mais de 5.000 modelos 

diferentes de formas por ano, este procedimento contribui sobremaneira para aumentar a 

velocidade de desenvolvimento dos produtos. 
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4.10.7  Habilitadores da customização em massa 

4.10.7.1  Tecnologia de Informação e flexibilidade do sistema produtivo 

A tecnologia baseada em CAD/CAM é fundamental para a customização. Com a 

utilização do CAD, pode-se digitalizar a forma física em virtual, a fim de que se possa 

posteriormente realizar algumas modificações técnicas (variações nas medidas, por exemplo) 

sem perder as características originais 

Outra vantagem importante da digitalização é que torna possível armazenar os 

arquivos das medidas indefinidamente. Uma vez que a madeira sofre alterações físicas de 

acordo com o calor e a umidade, há o risco das dimensões do protótipo original se 

modificarem com o clima. Além disto, com as medidas virtuais tem-se mais agilidade, não só 

na fabricação, mas também se pode enviar os arquivos via e-mail para os clientes, a fim de 

que eles possam trabalhar na parte técnica e no design, obtendo maior precisão, velocidade e 

reduzindo custos. 

A utilização de integrada do CAD com os tornos CNC, por seu turno, reduz as perdas, 

aumenta a confiabilidade e qualidade do produto, além de servir de suporte para melhorar a 

flexibilidade do sistema produtivo. Esta última, por sua vez, é crucial para a customização, 

pois há uma grande variabilidade de modelos e volumes de produção. “A flexibilidade 

também é importante porque temos de estar preparados para contornar as potenciais 

deficiências dos nossos clientes”, enfatiza o senhor Gaspar Schaefer. 

Neste sentido, observa-se que os principais tipos de flexibilidade demandados dizem 

respeito às flexibilidades de produto, modificação de produto e mix. 

Recentemente, foi adquirido na Hungria um conjunto de hardware e software que 

permite escanear os pés do consumidor e identificar as medidas básicas (circunferência, 

comprimento e largura). De posse do relatório de medidas, pode-se realizar uma modelagem 

manual ou adaptar um estilo de forma às medidas dos pés digitalizados do consumidor. 
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4.10.7.2  Projeto do produto 

O projeto, por sua vez, é considerado um dos principais elementos para a viabilização 

da customização em massa, pois não adianta fabricar protótipos que não atendam às 

necessidades dos clientes. Além disto, se mal projetado, a produção fica comprometida. A 

este respeito, o senhor Gabriel Shaefer, diretor administrativo, destaca: 

[...] 70% dos nossos clientes nos procuram não apenas porque trabalhamos 
de forma rápida, mas principalmente devido a nossos esforços de 
desenvolvimento de produto. O que se observa é que, muitas vezes, tem-se 
um modelista que projeta muito bem, mas esquece de pensar na produção, 
pois nosso torno possui limitações. Caso seja projetado um produto que 
exceda as limitações do torno, inviabilizamos a fabricação. Basicamente, a 
nossa ferramenta de corte tem um diâmetro e, desta forma, não se é 
permitido fazer circunferências em um diâmetro menor. Assim, deve existir 
uma forte integração entre o desenvolvimento e a produção. Além disto, 
como a primeira etapa do processo de desenvolvimento é muito artesanal, 
pois a forma é feita em madeira e esculpida a mão, o modelista tem que se 
esforçar para esculpir a forma o mais próximo possível do produto final para 
diminuir a margem de erro. 
 

 

4.10.7.3  Cadeia de suprimentos 

O fornecedor, de acordo com o senhor Gaspar Shaefer, “[...] não apresenta um papel 

relevante no nosso negócio. Por outro lado, a proximidade do cliente ainda é importante, pois 

há uma forte interação entre nosso modelista e o modelista da empresa-cliente”. 

 

 

4.10.7.4  Manufatura baseada no tempo 

Tem-se demandado esforços para aumentar a precisão mecânica dos tornos, a fim de 

reduzir o tempo de torneamento. Além disto, outras ações também concorrem para este 

objetivo, como destaca o senhor Marcelo Fick, responsável pela área de CAD da empresa: 

“[...] montamos um pequeno estoque de bases pré-torneadas e, algumas, articuladas, prontas 
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para fabricação de amostras, de modo que quando a forma for para o torno, passe o mínimo de 

tempo possível, pois o torno é nosso gargalo”. 

Para reduzir o ciclo de produção (do momento do pedido até o produto final) que 

atualmente é de dois dias, foram montadas células de trabalho no acabamento e implementada 

uma puxada seqüencial. Assim, têm-se duas células independentes: uma célula com baixa 

escala e alta velocidade e uma outra com alta escala e média velocidade. 

A primeira célula lida com lotes unitários, envolvendo os protótipos de formas as 

quais serão avaliados pelos clientes, antes de tomarem a decisão de fabricar um determinado 

modelo de sapato. São as amostras. Uma vez que a necessidade dos clientes é ter a 

possibilidade de tomar decisões em tempos curtos, prioriza-se a velocidade nesta célula, de 

forma que os protótipos fiquem prontos em até 2,5 horas. 

A segunda célula, por sua vez, é responsável pelo acabamento dos modelos que já 

foram aprovados e estão sendo fabricados em lotes maiores. São as coleções e as produções. 

Desta forma, é composta por equipamentos automáticos que exigem setup. Prioriza-se, pois, a 

escala. 

Em relação à puxada seqüencial, cada pedido recebeu um número distribuído em 

ordem crescente. A regra, então, é priorizar aquele pedido que possui um número menor. 

Outro aspecto implementado foi a redução do tamanho dos lotes de transferência. Com isto, 

foi possível sequenciar o fluxo produtivo, reduzir tempos e aumentar a produtividade. 

Outro aspecto importante envolve conscientizar o pessoal de vendas de que é preciso 

que este, após o recebimento do pedido, envie os dados de forma mais acurada e rápida 

possível para a fábrica, de modo que se possa iniciar os trabalhos em um tempo curto. 

 

 



 259

4.10.7.5  Aspectos Organizacionais 

Devido às características intrínsecas do negócio e às exigências tecnológicas dos 

processos, busca-se um profissional que possua uma visão ampla de todo o processo, de modo 

que entenda as diferenças entre produtos distintos, de modo que possa realizar a mesma 

operação de maneira diferente. A base deste raciocínio está assentada na premissa de que 

entendendo profundamente do produto e dos processos, o empregado não precisa ser 

monitorado constantemente, possuindo, então, autonomia para tomar as decisões rapidamente. 

Outras características também são exigidas. Como o produto é customizado, há uma 

larga participação do cliente no processo de desenvolvimento. Entretanto, apesar do cliente 

ser o comprador da fábrica de calçados, não, necessariamente, é ele quem decide a compra, 

mas sim o técnico da respectiva fábrica. Este técnico é quem vem encaminhar e se 

responsabilizar pelo produto final. Ele acompanha todo o desenvolvimento do produto e 

interage com o modelista. Conseqüentemente, o modelista também tem que possuir 

habilidades semelhantes ao vendedor da área comercial. 

Nesta perspectiva, uma outra questão que tem sido priorizada é a cultural. A este 

respeito, o senhor Gabriel Shaefer comenta: 

[...] nossos modelistas têm que desenvolver uma cultura de flexibilidade e 
orientação para o cliente. O problema é que, algumas vezes, entra-se em 
atrito com o cliente porque os modelistas acreditam que as especificações 
solicitadas não estão em conformidade com o que dita sua experiência. Daí, 
eles buscam fazer o que estão habituados e deixam de atender às 
necessidades específicas do cliente. O nosso negócio, entretanto, é permeado 
de subjetividade. Moda é subjetivo. Não há como estabelecer o que é certo 
ou errado numa modelagem de uma forma de calçado! 

 

Devido às exigências discutidas, a empresa apresentou, no passado, um elevado 

turnover e consome um tempo maior do que a média do setor para a formação dos seus 

profissionais. 
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4.10.7.6  Produção enxuta 

Mesmo atendendo apenas à fabricação customizada, procura-se padronizar o máximo 

de tarefas possível, a fim de evitar possíveis erros pelo empregado e agilizar o processo, tais 

como: regulagem da máquina, fixação da forma nos equipamentos e procedimento para trocas 

de navalhas. 

Atualmente, há 2% de perdas no processo produtivo. Para reduzir estas perdas, tem-se 

investido em treinamento, equipamentos e melhoria dos processos. Para reduzir os custos com 

material, por seu turno, as bases das formas são produzidas a partir de um conjunto pré-

modelado de matrizes padronizadas, as quais variam de acordo com a altura e o formato do 

bico. Caso fosse utilizada uma matriz de formato cilíndrico ou retangular (sem uma 

modelagem prévia), haveria muita perda de material e o tempo de fabricação das formas seria 

mais elevado. 

Este procedimento também contribui para reduzir o nível de estoque. Como as 

matrizes têm um tempo de cura de aproximadamente 12 horas, há a necessidade de realizar 

um estoque de uma semana. Caso fosse utilizada uma matriz para cada tamanho de sapato, o 

custo de estocagem seria elevado. 

 

 

4.10.8  Principais dificuldades encontradas para a customização 
de produtos 
 

De acordo com o senhor Gabriel Shaefer, a maior dificuldade envolve a criação e 

manutenção de uma cultura de flexibilização e orientação para o cliente, além da adaptação 

dos processos para a customização. 
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4.11  Killing S. A. Tintas e Solventes 

4.11.1  Caracterização da empresa 

Fundada em 1962, a empresa está localizada em Novo Hamburgo-RS (além de 

também possuir uma unidade industrial no município de Pacatuba-CE), possui 480 

funcionários, e apresenta um mix de 2.500 produtos, envolvendo tintas, solventes, adesivos e 

aditivos. 

Líder em adesivos para calçados na América Latina, e um dos maiores fabricantes de 

tintas do país, a Killing tem volume de produção de, aproximadamente, três milhões de litros 

por mês e atua nos mercados decorativo, metal-mecânico, moveleiro, calçados e couros.  

A sua fabricação está focada tanto em produtos para estoque, oferecidos de forma 

padronizada no mercado, quanto produtos sob encomenda, atendendo às especificações dos 

clientes, sendo que 70% do faturamento são decorrentes da comercialização de produtos 

customizados. 

 

 

4.11.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

O fato de ser uma empresa nacional com pouco capital para investimento e estar 

inserida em um mercado dominado por multinacionais, as quais produzem em grandes 

volumes e buscam financiamentos no exterior a juros baixos para se capitalizar, exigiu que a 

Killing buscasse na personalização dos seus produtos o diferencial competitivo para 

sobreviver no mercado. 

Desta forma, foram empreendidos esforços no sentido de ser reconhecida como uma 

empresa ágil no atendimento das necessidades específicas de cada cliente. Além da 
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personalização do produto, é oferecido um conjunto de serviços associados, que consistem em 

assistência técnica e acompanhamento do desempenho do produto no processo do cliente. 

Esta política permite que se possa obter margens maiores de lucro e evita que a 

concorrência ocorra exclusivamente com base em preços baixos, uma vez que não se tem 

escala suficiente para viabilizar uma estratégia de liderança nos custos totais. 

 

 

4.11.3  O processo de customização 

A customização em massa ocorre tanto nas lojas de tintas quanto na fábrica. No 

primeiro caso, a tecnologia que suporta a customização está centrada nas máquinas 

tintométricas, as quais, a partir da combinação adequada de três bases químicas torna possível 

disponibilizar mais de 2.000 cores diferentes de tintas. 

Este mesma lógica é empregada dentro da fábrica, por meio de um conjunto de 

produtos pré-elaborados, os quais apenas sofram pequenas adaptações ao final do processo 

para atender às necessidades específicas de cada cliente. Isto é possível porque as tintas são 

constituídas de resinas, pigmentos, aditivos e cargas. A customização é decorrente de como os 

aditivos, pigmentos e cargas são misturados às resinas. 

Além das tintas imobiliárias comercializadas nas lojas (as quais o processo de 

customização é mais visível para o consumidor final), os adesivos e as tintas industriais 

também são fabricados de forma personalizadas no interior da fábrica. 

Assim, a exemplo das tintas residenciais, os demais produtos também são 

customizados a partir de bases químicas, as quais sofrerão modificações de acordo com os 

pedidos dos clientes. No caso de tintas industriais, por exemplo, a partir da fórmula básica, 

pode-se acrescentar aditivos associados à cor, brilho, resistência, além de se ajustar a fórmula 

para atender a diferentes tempos de secagem. Desta forma, alterações físico-quimícas nos 
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componentes dos produtos promovem resultados customizados. De acordo com o senhor 

Milton Killing, diretor presidente: 

[...] Nosso trabalho não é inventar um novo produto, mas sim utilizar um 
produto já existente e adaptar às necessidades do cliente. Caso fosse 
fabricado de forma tradicional, os produtos demorariam entre dois e cinco 
dias para serem produzidos, que é o tempo para realizar a mistura e a 
moagem do produto. Para reduzir o tempo de entrega, realizamos estas duas 
etapas do processo antecipadamente e mantemos em estoque para realizar os 
ajustes finais, a diferenciação, a partir das exigências do mercado, sendo 
possível personalizar com agilidade. 
 

Dos 2.500 produtos disponibilizados, 500 deles são fabricados sob a perspectiva da 

customização pura (a partir do projeto), pois são tão específicos que não se torna possível 

realizar a customização em massa. Nestes casos, a interação com o cliente assume proporções 

ainda maiores, pois existem diferentes características, tais como durabilidade e resistência que 

devem ser agregadas ao acabamento e brilho do produto a ser confeccionado. Estas 

características conduzem a custos diferentes de desenvolvimento, os quais têm que ser 

negociados previamente, pois há alternativas de projeto que podem promover resultados 

semelhantes, mas requererem menores esforços, sendo mais econômicos. 

Nos outros 2.000 produtos, é possível realizar a customização em massa por meio da 

postergação da produção. Convém esclarecer que as tintas imobiliárias, customizadas no 

ponto de venda, representam apenas uma categoria de produto dentre os dois milhares 

disponibilizados de forma customizada. 

Nesta perspectiva, o mercado de customização em massa é muito amplo, pois num 

mesmo setor, como o calçadista, por exemplo, apesar das empresas trabalharem com produtos 

muito semelhantes entre si, normalmente as suas características, os materiais utilizados na 

produção, e capacidade produtiva, são diferentes, exigindo pequenas modificações na 

composição dos adesivos disponibilizados para atenderem a processos específicos. 

A depender da capacidade de produção de uma determinada linha, por exemplo, pode 

ser necessário incluir certos aditivos que promovam uma secagem mais rápida do produto 
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para acelerar o processo. Este fato é muito mais comum quando se trata da tonalidade de cor e 

do brilho exigidos e que são proporcionados pela personalização de tintas. 

 

 

4.11.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização pode ocorrer em dois estágios: projeto e fabricação. O primeiro caso 

corresponde aos pedidos que exigem o desenvolvimento de novas fórmulas, as quais não se 

encontram previamente arquivadas em um banco de dados. Quando o pedido pode ser 

atendido por meio da postergação da manufatura e do compartilhamento de componentes 

padronizados, a customização ocorre a partir da fabricação. 

 

 

4.11.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Como a estratégia consiste em atender aos pedidos a partir da combinação e adaptação 

dos componentes padronizados, o primeiro critério adotado para customização em massa é 

que as especificações exigidas pelos clientes estejam contempladas nas milhares de fórmulas 

de produtos já desenvolvidas e arquivadas em banco de dados. Novos desenvolvimentos, por 

sua vez, apenas serão realizados após uma intensiva análise de viabilidade econômica. 

Outros dois critérios contemplados envolvem a exigência que a customização ocorra o 

mais próximo do final do processo, por meio de pequenas adaptações nas bases pré-

elaboradas; e que as matérias-primas e equipamentos possam ser compartilhados durante a 

fabricação dos produtos customizados. 
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Apesar dos variados mercados que são atendidos com diferentes linhas de produtos, o 

fato de as matérias-primas e os equipamentos serem comuns permite reduzir a complexidade e 

os custos para lidar com os pedidos. 

 

 

4.11.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Killing 

sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 16), conclui-se 

que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias de customização em massa: 

modularização por mix e postergação da fabricação. 

Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação 
Spira(1993) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem deste autor 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura; Customização sob medida 
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) Modularidade por mix (Envolvido ) 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto e Fabricação 

Quadro 16 – Abordagens de customização em massa na Killing S. A. Tintas e Soventes 

 

Sob a perspectiva da postergação no ambiente fabril, a produção é padronizada até as 

etapas de mistura e moagem, onde são estocadas as bases pré-elaboradas. A partir daí, é 

possível elaborar um produto customizado por meio da combinação de componentes ou a 

adaptação dos mesmos. O mesmo raciocínio ocorre na utilização de máquinas tintométricas, 

nas quais são estocadas bases químicas que permitem a fabricação de uma gama de tintas 

diferentes, de acordo com a preferência do consumidor. 
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4.11.7  Habilitadores da customização em massa 

4.11.7.1  Tecnologia de Informação 

O setor onde a empresa está inserida não é caracterizado por rápidas mudanças 

tecnológicas, levando entre cinco e dez anos para a introdução de novos processos e produtos. 

Todavia, as necessidades dos clientes são bastante mutáveis, exigindo melhoria contínua dos 

processos para aumentar a agilidade no atendimento aos pedidos. Neste sentido, os maiores 

recursos são destinados para o setor de tecnologia, no intuito de identificar oportunidades de 

melhoria nos processos produtivos. 

Para agilizar o fluxo de informações, a empresa investiu em um software de gestão 

integrada (BAAN). A existência de bancos de dados com bibliotecas virtuais de mais de 

15.000 fórmulas de produtos, por sua vez, permite agilizar a busca por características que 

mais se aproximam das variáveis do pedido solicitado pelo cliente, resultando em aumento da 

velocidade e redução da complexidade de fabricação. 

Nas lojas, são disponibilizados softwares que interagem com as máquinas 

tintométricas, permitindo dosar as quantidades de corantes que compõem as fórmulas que 

permitem elaborar a cor e o volume de tinta desejada pelo consumidor. 

O sistema de planejamento e controle da produção, por seu turno, é integrado com o 

sistema dos clientes, de modo que os mesmos enviam seus pedidos automaticamente para o 

setor produtivo, reduzindo os tempos envolvidos para o atendimento às suas necessidades. 

 

 

4.11.7.2  Projeto do produto 

Como se busca trabalhar sob a perspectiva da modulação dos componentes, de modo a 

acrescentar novas características a partir da combinação de componentes às bases 

padronizadas elaboradas, é importante avaliar, adequadamente, os componentes necessários 
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para a customização de produtos, pois os resultados repercutirão diretamente em termos de 

complexidade na área produtiva. Assim, aspectos relacionados à modularização, 

padronização, intercambialidade e ajustes de componentes, em termos de quantidade a serem 

adicionadas, devem ser contemplados na fase de desenvolvimento. 

 

 

4.11.7.3  Flexibilidade do sistema produtivo 

A flexibilidade, por sua vez, é a característica principal do negócio, uma vez que se 

utiliza o mesmo equipamento e a mesma base para fabricar vários tipos de produto. Para isto 

ocorrer, investe-se bastante em treinamento de pessoal buscando a multifuncionalidade. 

O objetivo é que um empregado esteja apto para fabricar tanto tinta industrial quanto 

imobiliária. Além disto, se ele é responsável por uma determinada máquina ou processo, tem 

que conhecer as características dos produtos que serão produzidos a fim de reduzir os tempos 

operacionais. Neste sentido, é necessário que os empregados possuam uma visão ampla do 

processo. 

A flexibilidade é exigida para lidar com a variedade de pedidos que se tem de atender 

em espaços curtos de tempo. Isto envolve não apenas ser flexível na fabricação de lotes de 

produtos que apresentam características e volumes distintos, mas também na programação da 

produção, “[...] pois apenas é possível saber o que será produzido no dia seguinte, no final do 

dia anterior. Em outras situações, recebemos os pedidos para serem entregues no mesmo dia”, 

destaca o senhor Milton Killing. 

Assim, a programação é diária, pois não é possível realizar a previsão de demanda 

para uma semana, por exemplo. Para agilizar as tarefas, utiliza-se o software MRP, mas 

devido às especificidades do processo, apenas uma fração do software é efetivamente 

explorada, tendo que alimentá-lo diariamente. 
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Além de ser fundamental para os propósitos de aumentar a velocidade de fabricação, a 

flexibilidade torna possível o compartilhamento dos equipamentos, o que permite reduzir a 

necessidade de espaços físicos. “Com tudo isto conseguimos reduzir os estoques de matéria-

prima e produto acabado, além de diminuir o lead time e aumentar a produtividade”, afirma o 

senhor Marcos Killing, diretor industrial. 

Uma estratégia adotada para lidar com a variabilidade de saída e agregar flexibilidade 

de volume ao sistema envolve a adoção de máquinas e processos projetados para produzir 

diferentes volumes Neste sentido, para cada linha de produção dotada de recursos para lidar 

com grandes volumes, existe uma linha em paralelo específica para atender lotes menores. 

Assim, os principais tipos de flexibilidade exigidos dizem respeito à flexibilidade de 

máquina, flexibilidade de volume, flexibilidade de modificação de produto, flexibilidade de 

mix e mão de obra. 

 

 

4.11.7.4  Manufatura baseada no tempo 

Além da flexibilidade alcançada, o uso de máquinas e processos distintos para atender 

a volumes diferenciados de pedidos também contribui para reduzir tempos de produção e 

perdas. 

A fabricação de pequenos lotes exige que haja um maior número de setups, 

principalmente relacionados à limpeza. Caso estes lotes fossem produzidos em grandes 

equipamentos, incorrer-se-ia em períodos de tempo maiores necessários para as tarefas de 

limpeza, elevando o lead time produtivo. Ademais, a fabricação de lotes menores em 

equipamentos compatíveis contribui para diminuir as perdas por evaporação. 

Esforços envolvendo o sequenciamento adequado das tarefas de produção também são 

implementados para reduzir tempos de setups, particularmente no que diz respeito à limpeza 
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de equipamentos. No processo de produção de tintas, por exemplo, os lotes são programados 

de acordo com a tonalidade de cor a ser produzida. Isto é: inicialmente devem ser fabricadas 

cores claras e, gradativamente, são acrescentados os lotes de cores mais escuras. Com isto, 

evita-se a necessidade de limpar o maquinário, pois não existe contaminação de cor, 

reduzindo os tempos associados. 

Também são adotadas diferentes células de produção especializadas na fabricação de 

produtos com características distintas (resinas, borracha sintética, poliuretano; acrílico, PVA, 

bases de água ou solvente, etc) a fim de reduzir tempos e agregar flexibilidade ao sistema. As 

células são divididas de acordo com as operações e matérias-primas semelhantes. São mini-

fábricas responsáveis pela fabricação e embalagem do produto final, além de possuírem seus 

próprios laboratórios de controle de qualidade. 

A utilização de produtos semi-elaborados, com a qualidade já controlada, também 

permite reduzir os tempos de fabricação, pois não são necessárias novas inspeções após a 

transformação em produto acabado. São mantidos, portanto, estoques de produtos semi-

elaborados específicos para alimentar cada célula. 

Outro aspecto que contribui para a velocidade do fluxo produtivo está no fato de a 

empresa possuir as atividades de manutenção próprias. Ademais, também são construídos, 

internamente, equipamentos e adaptadas máquinas para que atendam melhor às necessidades 

dos processos. 

No que diz respeito ao gerenciamento de estoques, em relação à matéria-prima, a 

partir do lead time de ressuprimento somado à previsão da demanda de famílias de produtos 

(uma vez que as famílias consomem a mesma matéria-prima e não é possível realizar uma 

previsão do produto específico a ser vendido), calcula-se o nível de estoque de segurança a ser 

armazenado. 
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Para o caso de solventes, os quais são comprados diariamente do pólo petroquímico 

situado a poucos quilômetros da fábrica, mantêm-se dois dias de estoque. Borrachas para 

confeccionar adesivos, por sua vez, são mantidas um estoque de 60 dias, pois é uma matéria-

prima importada da Ásia. 

O cálculo para avaliar o volume de estoque de produtos intermediários e acabados, por 

sua vez, é baseado em uma análise do mercado. No entanto, o objetivo é possuir o mínimo de 

produto acabado possível, privilegiando a manutenção de estoques de matérias-primas e 

produtos intermediários, de modo a agregar flexibilidade ao sistema para atender diferentes 

pedidos. Neste sentido, o estoque de produto acabado é de aproximadamente 11 dias, um dos 

menores entre as empresas do setor, conforme destaca o senhor Marcos Killing. 

 

 

4.11.7.5  Cadeia de suprimentos 

O fato de trabalhar com certos fornecedores cujos produtos possuem qualidade 

assegurada permite agilizar os processos, vez que não há necessidade de consumir tempo em 

inspeções. 

Por outro lado, as matérias-primas fornecidas são padronizadas para todo o mercado. 

Isto implica que não são recebidos materiais customizados que possam facilitar a fabricação 

do produto. Devido a esta característica, os fornecedores se esforçam para agregar valor por 

meio da disseminação de informações e consultoria técnica. 

Assim, os fornecedores interagem com os processos, procurando identificar 

oportunidades de melhoria no desempenho do consumo da matéria-prima. Este fato é 

comentado pelo senhor Milton Killing: 

[...] Como temos poucos fornecedores e estes atendem à maioria das 
empresas do mercado, eles repassam informações a respeito de como 
otimizar os nossos processos a partir da experiência obtida no atendimento 
de outros clientes. O fornecedor é hoje a principal fonte de novas tecnologias 
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de processo e de produto que nós temos. [...] Quando se está desenvolvendo 
um novo produto para nossos clientes e desconhecemos a tecnologia que 
possa viabilizar este processo, há uma forte interação com os nossos 
fornecedores, a fim de que estes nos ajudem na busca de soluções, 
realizando testes em laboratório e propondo as matérias-primas mais 
adequadas às nossas necessidades. 
 

A existência de proximidade física entre as instalações da empresa e a dos 

fornecedores não se mostra relevante. Em termos de flexibilidade de entrega, como os 

produtos são padrões e existem poucos fornecedores, são eles que ditam o volume de compra 

(variando de um contêiner a alguns galões), e os prazos de entrega, logo este objetivo de 

desempenho não é algo prioritário no processo de customização em massa da empresa. 

 

 

4.11.7.6 Aspectos organizacionais 

A forte interação com o cliente, de modo suas traduzir necessidades em parâmetros 

técnicos, corresponde a um dos principais elementos para o sucesso da implementação da 

customização em massa. É preciso compreender o processo do cliente e as aplicações do seu 

produto de modo a buscar a melhor solução. Para isto, destaca o senhor Milton Killing: 

“Estimulamos o relacionamento com o cliente, o qual é pautado por aspectos como: respeito 

com aquilo que foi combinado para ser cumprido; disponibilidade; ética; compreensão das 

necessidades dos clientes; e confiança”. 

Nesta perspectiva, a cultura organizacional tem se mostrado relevante para a 

implementação das ações relacionadas à customização em massa, pois os valores vão ao 

encontro dos objetivos que se relacionam com a orientação para o cliente, contribuindo para 

que todos da organização se comprometam no sentido de atender às necessidades individuais. 

Para o senhor Marcos Killing: 

A cultura de atendimento a pedidos personalizados é o principal fator para 
customização em massa. Nossa empresa já nasceu assim e as pessoas que 
vierem trabalhar conosco terão de se adaptar ao nosso modelo. Entretanto, a 
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adaptação não é tão fácil. Temos vários casos de empregados que migraram 
da concorrência e não conseguiram se adequar ao nosso jeito de trabalhar. 

 

Trabalha-se com o conceito de unidade de negócio (UN), sendo cada mercado uma 

UN. Todos os gerentes das áreas são responsáveis pelo sucesso das UNs. Assim, como o 

desempenho individual está associado ao desempenho do grupo, há o estímulo ao 

compartilhamento de informações e aprendizado entre os integrantes de áreas distintas. 

Ademais, há um comitê formado pelos quatro gerentes de tecnologia que se reúnem 

periodicamente para discutir ações que permitam aumentar os resultados alcançados nos 

processos e desenvolvimento de novos produtos. 

O processo de tomada de decisão é descentralizado, havendo autonomia dos 

empregados em suas respectivas áreas de atuação. Há apenas três níveis hierárquicos 

(diretoria, gerência e supervisão) e é implementada uma política de portas abertas, onde 

quaisquer funcionários têm livre acesso para se comunicar com todos os níveis hierárquicos. 

Também é estimulado o livre fluxo de informações entre as áreas. Para agilizar este 

processo, a empresa investiu em um software (BAAN) que permite a integração entre todas as 

áreas. 

Em termos de qualificação de pessoal, são realizados constantes investimentos em 

treinamento de pessoal, a fim de que os empregados tenham uma compressão abrangente dos 

processos e dos produtos e estejam preparados para lidar com diferentes exigências em sua 

rotina de trabalho. 

 

 

4.11.7.7 Produção enxuta 

Os principais elementos implementados pela empresa e que estão relacionados à 

produção enxuta dizem respeito à padronização das tarefas, melhoria contínua, autonomia dos 
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funcionários para tomar decisões, e utilização de mão de obra flexível para adaptação às 

alterações de demanda. 

Como os empregados que trabalham nas células de produção são polivalentes, pode-se 

deslocá-los para diferentes células a fim de aumentar a capacidade de produção, de acordo 

com a necessidade de demanda de certos produtos, além de tornar o sistema mais robusto para 

lidar com absenteísmos e turnovers.  

 

 

4.11.8  Principais dificuldades encontradas para a customização 
de produtos 
 

A maior dificuldade parece ser administrar o atrito entre as áreas industrial e 

comercial. O pessoal de produção se esforça para fabricar apenas produtos a partir de 

fórmulas padronizados enquanto o comercial solicita produtos diferenciados e que não 

necessariamente constam na base de dados da empresa. 

 

 

4.12 Marsul Proteínas Ltda. 

4.12.1 Caracterização da empresa 

A Marsul Proteínas Ltda. localiza-se em Montenegro, município do estado do Rio 

Grande do Sul e está no mercado há 18 anos. A empresa possui 57 funcionários e é 

especializada na geração de soluções em formulados protéicos, com base vegetal e animal, as 

quais são utilizadas nos produtos cárneos derivados de aves, suínos, bovinos e pescados para 

as unidades frigoríficas situadas no Brasil e no exterior. 
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A Marsul produz, em média, 5.000 toneladas de produtos por ano, sendo que 80% 

deste volume de produção são decorrentes de soluções personalizadas para seus clientes. Os 

produtos disponibilizados no mercado têm três principais funções: hidratação, emulsificação 

de gorduras, e aumento do valor nutricional no processo de fabricação de produtos cárneos. 

Pioneira na produção customizada de formulados e misturas protéicas para o mercado 

Brasileiro, a Marsul possui uma carteira de setenta clientes e exporta para diversos países, 

como Chile, Uruguai, Peru, Venezuela, Ucrânia, Polônia e Filipinas. As exportações 

representam , aproximadamente, 15% do volume de produção. 

 

4.12.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

A empresa buscou a customização como meio de preencher uma lacuna de mercado na 

disponibilização de produtos que atendessem às necessidades particulares dos frigoríficos, vez 

que os concorrentes apenas comercializavam produtos de forma padronizada, com ganhos 

relacionados à economia de escala. A este respeito, comenta o senhor Fernando Canabarro, 

Gerente Geral: 

 

[...] a pessoa fundadora da Marsul vislumbrou a possibilidade de criar 
produtos que atendessem às necessidades dos frigoríficos, mas nunca 
partindo para uma coisa de grande escala ‘não, eu vou no frigorífico, eu vou 
ouvir o que ele precisa e eu vou desenvolver...eu vou no outro, eu vou ouvir 
o que ele precisa e vou desenvolver...’. Então, surgiu uma oportunidade, 
enfim, o empresário enxergou ali uma grande oportunidade de criar uma 
empresa diferente com essas características. [...] O objetivo do trabalho 
dessa forma é não ter, na verdade, produtos de prateleira. É ter, sim, um 
produto que, do ponto de vista econômico, seja muito mais adequado ao que 
o cliente quer, ou seja, o cliente esteja pagando um preço muito mais justo 
pela utilização de 100%, ou quase 100%, de um produto no seu produto 
final. Esse é o nosso objetivo, não é? E aí, financeiramente e 
economicamente, baratear a produção de quem poderia ter comprado um 
produto de prateleira de qualquer outro fornecedor, mas que fosse usar, na 
verdade, cinqüenta, sessenta, setenta por cento daquele produto, ou 
desenvolver junto conosco aqui e usar praticamente 100% da capacidade do 
nosso produto. [...] Nosso negócio não é empurrar para ninguém o nosso 
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trabalho. É ouvir o cliente e desenvolver algo que realmente torne a relação 
saudável para os dois lados, quer dizer: ele está sabendo que está pagando 
um preço justo por um produto que foi desenvolvido da forma mais 
adequada à necessidade que ele tem. E é isso que faz com que os clientes 
fiquem conosco, esse é o nosso grande diferencial. 

 

 

4.12.3  O processo de customização 

O cliente entra em contato com a área comercial (composta por técnicos), a qual busca 

realizar um levantamento de suas necessidades em termos de preço, teor de proteína e 

funcionalidade (no que diz respeito à retenção de água e de gordura). Além disto, outro 

objetivo da área comercial é identificar quais características podem ser agregadas no produto 

a ser comercializado, a fim de otimizar o desempenho dos processos produtivos dos clientes, 

como explica o senhor Fernando Canabarro: 

O cliente (em suas instalações), muitas vezes, utiliza a massa em um ponto e 
o produto final dele vai ser feito em outro ponto e ele precisa levar essa 
massa até lá, através de um processo de bombeamento ou uma canalização. 
Quer dizer então que a massa tem que ser extremamente fluida, por quê? 
Porque como se tem o processo de bombeamento, quanto mais fluida for 
essa massa, menor será a perda que ele vai ter no processo de bombeamento, 
maior a energia que ele vai economizar, menor esforço, maior produção por 
área. Então, tu tens que atribuir ao teu produto essa característica, que 
permita que essa massa fique aqui fluida, que ela seja conduzida de forma 
fluida e de forma fácil, até a instalação onde o produto final vai surgir, não 
é? Por outro lado, se esses pontos são próximos um do outro, esta fluidez 
não é tão requerida. 

 

Em seguida, as informações são repassadas para a área industrial, que se 

responsabilizará pela elaboração de soluções, privilegiando uso das matérias-primas já 

existentes e componentes de fórmulas previamente desenvolvidas. 

As matérias-primas, por sua vez, são tanto adquiridas de fornecedores quanto 

fabricadas internamente. Internamente, a empresa possui uma fábrica que transforma farinha 

desengordurada de soja em proteína texturizada, além de outros dois produtos texturizados 

(proteína de soja com pele suína e com pele de aves). Estes produtos, tanto poderão ser 
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vendidos diretamente no mercado, quanto servirão de matéria-prima na formulação dos 

produtos finais da empresa. Conforme explica o senhor Fernando Canabarro: 

[...] Nesses formulados é que nós falamos que existem módulos, as matérias-
primas padronizadas, que nós misturamos em determinadas quantidades pra 
atingir os requisitos, preencher os requisitos que estão sendo solicitados para 
nós. [...] Nós temos duas unidades: temos uma unidade que transforma um 
produto, uma matéria-prima farinha de soja em proteína texturizada; e esta 
outra unidade aqui, ela nada mais é do que uma montadora, uma montadora! 
Onde ela dispõe das matérias-primas mais a proteína texturizada que é feita 
lá e através de um roteiro ela monta as matérias-primas e tira o produto final. 
Então, aqui na verdade tem uma montadora e do lado de lá tem uma fábrica 
de proteína texturizada que é supridora de matéria-prima desta aqui e 
também vendedora de proteína texturizada direto pro mercado; mas ela é 
supridora, essencialmente supridora, dessa aqui. 
 

O produto, depois de elaborado, é testado (para verificar se atende aos requisitos 

especificados pelos clientes) numa planta-piloto instalada na própria unidade e depois é 

enviada uma amostra para o cliente a fim de que este realize seus próprios testes. Caso 

aprovado, inicia-se a produção normal. 

Todavia, apesar da velocidade de desenvolvimento e da fabricação, o período entre a 

entrega da primeira amostra e a aprovação do cliente não possui um tempo padrão definido, 

pois depende do número e da complexidade de ajustes requeridos. 

O tempo entre o início de desenvolvimento e aprovação pode demandar uma 
semana, pode demandar um mês, como pode demandar um ano. Nós 
tivemos um produto aprovado em 2004 que demorou um ano para ser 
aprovado. Um ano, entre testes do cliente, volta pra nós, a Marsul ajustava, 
mandava amostra...Isso é um trabalho de paciência também, não é? A 
Marsul trabalhava, mandava a amostra, o cara testava: ‘não, agora ajusta 
aqui, não sei o que...’; demorou. Agora estamos vendendo, naturalmente aí, 
vinte e cinco, trinta toneladas por mês. Mas, às vezes pode demorar, pode 
demorar bastante tempo. 

 

Como meio de agregar mais valor aos clientes, a empresa também customiza a 

embalagem, a fim de disponibilizar os produtos na quantidade adequada para atender às 

necessidades operacionais específicas dos processos produtivos dos clientes. A este respeito, 

comenta o senhor Fernando Canabarro: 
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A nossa embalagem padrão é de trinta quilos. De repente nós começamos a 
ter demanda de clientes que já compravam o nosso produto em embalagem 
de trinta quilos, mas diziam assim: ‘será que tu não podes me fornecer isso 
numa embalagem de cinco quilos? Porque eu uso na minha mistura aqui, no 
lote padrão (na batida da minha mistura de mil quilos), eu uso cinco quilos 
do teu produto e eu tenho que abrir um saco de trinta, tirar, pesar cinco, 
colocar lá e deixar, de repente, um saco de matéria-prima aberto no 
frigorífico é um foco de contaminação’. 

 

Isto significou investir em um misturador e uma máquina dosadora que permite 

disponibilizar embalagens com conteúdo que pode ter frações de um até trinta quilos, 

conforme explica o Gerente Geral: 

[...] Então, clientes que compravam produtos de trinta quilos, começaram a 
comprar o mesmo produto, uns em embalagem de um quilo, outros em 
embalagem de cinco quilos, outros em embalagem de três quilos e meio, 
outros em embalagem de nove quilos e duzentos gramas, imagina, não é? 
[...] Nós poderíamos tranqüilamente ter dito assim, outras empresas teriam 
dito: ‘não, minha embalagem é de trinta quilos, tu levas, o problema é de 
pesar, não é um problema meu, tu vais continuar com esse custo lá dentro...’ 
Não. A proposta da Marsul de trabalhar dessa forma qual é? O nosso 
negócio é trazer para nós custos, aliviar o nosso cliente de custos, esse é o 
objetivo. Quer dizer, se ele quer cinco quilos, tem que ter lá um cara 
segurando o saco o outro pesando, etc., aquilo lá é custo pra ele...não, traz 
pra nós, nós vamos saber agregar valor ao nosso produto, ele vai pagar por 
isso, mas ele vai ficar muito satisfeito e pagar menos do que se ele fosse 
fazer. 

 

Disponibilizar produtos finais em volumes customizados implica, todavia, em maior 

complexidade para a área produtiva da Marsul, pois significa lidar com lotes de fabricação de 

produtos texturizados (ingredientes para a confecção de produtos finais) reduzidos a fim de 

evitar estoques na unidade fabril. 

Levando em consideração que a empresa trabalhava, normalmente, com bateladas de 

mil quilos de produtos texturizados, o processo teve de se ajustar para trabalhar com lotes 

menores. O volume da batelada, entretanto, é limitado pela utilização completa dos sacos de 

matéria-prima para a fabricação dos produtos texturizados, pois sacos abertos apresentam 

grande potencial de contaminação. 
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4.12.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A depender das especificações exigidas pelos clientes, podem existir três estágios de 

customização do produto: projeto, fabricação e embalagem. Caso as necessidades dos clientes 

não possam ser atendidas por formulações já padronizadas, ou uma combinação destas, é 

exigido que seja elaborado um novo projeto do produto e a customização se inicia, então, a 

partir do projeto. 

Caso o produto final possa ser disponibilizado a partir da combinação de matérias-

primas padronizadas (variando apenas as quantidades) e fórmulas já elaboradas, não há a 

necessidade de elaborar um novo projeto. Neste caso, o projeto é padrão, havendo 

customização apenas a partir da fabricação do produto. 

No estágio de fabricação, por sua vez, também é possível gerar alternativas de 

customização da granulometria e da cor dos produtos, conforme explica o senhor Fernando 

Canabarro: 

Nós podemos hoje fazer produtos granulados com quatro granulometrias e o 
produto em pó. Nós temos moinhos que fazem o produto em pó. Além disso, 
nós temos colorações diferentes, fazendo um produto na cor natural, um 
produto caramelo e um produto róseo. Por exemplo, salsicha, mortadela, 
enfim, são produtos róseos. [...] Mas, de repente, caso um cliente nosso 
queira as misturas de duas cores, já é outro produto. Nós temos várias 
situações em que o produto é o mesmo, mas a tonalidade é diferente. 

 

Por fim, caso o cliente deseje receber os produtos solicitados em embalagens de 

diferentes volumes, há a customização da embalagem. 

 

4.12.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Os principais critérios envolvidos na seleção dos componentes a serem customizados 

em massa decorrem da legislação (no sentido de atender a determinados parâmetros químicos) 
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e do uso de matérias-primas que possam ser combinadas em diferentes formulações de 

produtos finais para o cliente. 

Em relação ao atendimento à legislação brasileira, busca-se fabricar produtos que 

possuam baixo teor de amido e alta concentração de proteínas, conforme salienta o senhor 

Carlos Donida, Consultor Técnico: 

A legislação brasileira estabelece para todos os produtos um limite de amido 
e normalmente este limite é 100% usado pelo frigorífico fazendo com que 
todos os outros fornecedores de outras matérias-primas, no caso nós por 
exemplo, o nosso produto tem que ter zero. Por outro lado, o governo 
procura determinar o valor de proteínas em cada produto que está no 
mercado nacional. Então, quanto maior é o percentual das proteínas que os 
frigoríficos compram de seus fornecedores, melhor será para eles na 
formulação dos produtos cujas proteínas no produto final fiquem adequadas 
à legislação. 

 

A respeito da seleção de matérias-primas para aumentar a eficiência do processo 

produtivo, comenta o senhor Fernando Canabarro:  

[...] nós dispomos de matérias-primas padronizadas que podem ser 
considerados módulos. E nós montamos o produto a partir desses módulos, 
variando as quantidades destas matérias-primas a serem usadas no produto 
final, visando ao atingimento das características requeridas pelo cliente. [...] 
Deste modo, o prazo entre a entrada de um pedido e o atendimento é de, no 
máximo, quatro dias. Se o cliente estiver no Rio Grande do Sul é até menos, 
entra um pedido hoje, amanhã está sendo atendido. Depende apenas de 
possuir as matérias-primas dentro de casa. Então, o tempo de produção, de 
transformação dessas matérias-primas, desses módulos, no produto final, ele 
é muito rápido. 

 

 

4.12.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Marsul 

sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 17), conclui-se 

que foram adotadas, essencialmente, duas estratégia de customização em massa: 

modularização por mix e postergação da manufatura. 
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Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação e da embalagem 
Spira(1993) Customização de embalagens 
Pine (1994) Produção modular; Customizar serviços em torno de produtos e serviços 

padronizados 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização pura; Customização sob medida 
Gilmore e Pine (1997) Colaborativo 
Duray et al (2000) Modularidade por mix (Envolvido ) 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Projeto, fabricação, embalagem e distribuição 

Quadro 17 – Abordagens de customização em massa na Marsul Proteínas Ltda. 

 

Sob a perspectiva da postergação da manufatura, observa-se que há dois tipos de 

postergação: fabricação e embalagem. Assim, existem dois pontos de desacoplamento. 

O primeiro ponto de desacoplamento ocorre após a fabricação de matérias-primas 

texturizadas (as quais são padronizadas), pois estas serão utilizadas no processo de 

customização para a formulação do produto final. De acordo com o senhor Fernando 

Canabarro: 

Um mesmo texturizado com certeza entra em várias customizações. Então, 
quando se produz uma quantidade de proteína texturizada e até gera algum 
estoque dessa proteína texturizada, gera-se esse estoque com a certeza de 
que vai ter formulações diversas em que esse produto é adotado. 

 

O segundo ponto de desacoplamento ocorre após a fabricação do produto final. Nesta 

oportunidade, os produtos serão acondicionados em embalagens que podem variar em um 

continuum de até trinta quilos, ou ainda ser utilizada a embalagem big bag de oitocentos 

quilos. Assim, há a postergação da customização para os estágios de fabricação do produto 

final e das embalagens, permitindo aumentar a flexibilidade para o atendimento dos pedidos, 

ao mesmo tempo em que se evita estoques de produtos acabados. 
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4.12.7  Habilitadores da customização em massa 

4.12.7.1  Projeto do produto 

Umas das principais preocupações na fase de projeto é tentar atender a solicitação do 

cliente por meio do uso de matérias-primas padronizadas, de modo a reduzir a complexidade e 

reduzir os tempos de fabricação, como explica o senhor Fernando Canabarro: 

[...] Essa é a nossa principal preocupação. Ou seja, tentar atender a 
solicitação do cliente usando matérias-primas que são padronizadas por nós. 
Tentar, assim, o máximo possível, evitar trazer mais uma matéria-prima para 
dentro desse rol de matérias-primas que nós já usamos. Às vezes até 
acontece o contrário: às vezes acontece de nós desenvolvermos um produto 
para um cliente admitindo uma outra matéria-prima e com o passar do 
tempo, paralelamente, ir testando uma alternativa de produto com matérias-
primas existentes e quando essas coisas se tornam possível de serem 
substituídas, a gente passa, então, com devida comunicação, a usar aquele 
novo produto que nos libera daquela compra de uma matéria-prima que era 
exceção no nosso...Então, essa preocupação ela existe, quer dizer, sempre 
desenvolver com aquilo que existe, com aquilo que for mais fácil de produzir 
lá do outro lado, com aquilo que demandar menos tempo de manuseio dentro 
da indústria, para se chegar ao produto final. 

 
Ademais, também há esforços para desenvolver componentes de produtos que possam 

ser intercambiáveis, de modo a serem aproveitados na elaboração de novos produtos. “Nós 

temos produtos que podem se transformar em um produto acabado como sendo o módulo que 

nós vamos usar pra terminar outro.[...] Com isto nós aumentamos nossa velocidade”, diz o 

senhor Carlos Donida. “Essa utilização de algo já existente, de fórmulas já existentes, ela é 

normal no nosso negócio; bem normal”, complementa o senhor Fernando Canabarro. 

 

 

4.12.7.2  Flexibilidade do sistema produtivo 

As flexibilidades de produto, modificação de produto, volume, mix e sequenciamento, 

são os principais tipos de flexibilidade requeridos neste setor. O primeiro caso envolve a 

habilidade de desenvolver novos produtos rapidamente e de maneira econômica. Este tipo de 

flexibilidade é exigido principalmente quando há a necessidade de criar projetos originais. O 
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segundo tipo de flexibilidade diz respeito à rápida modificação da formulação dos produtos a 

partir da combinação adequada das matérias-primas padrões e fórmulas já desenvolvidas. 

Em termos de volume, os produtos podem ser disponibilizados, de forma customizada, 

em frações de um a trinta quilos. Por outro lado, também é possível entregar os produtos em 

embalagens de oitocentos quilos: “[...] se o cliente quiser embalagens de oitocentos quilos, 

nós também fazemos. Fazemos um big bag e entregamos pra ele”, explica o senhor Carlos 

Donida. 

As flexibilidades de mix e sequenciamento, por sua vez, são obtidas principalmente 

devido a tempos de setups reduzidos do maquinário envolvido na montagem, o que permite 

responder rapidamente às diferentes exigências do mercado, como afirma o senhor Fernando 

Canabarro: 

As máquinas que nós temos, se nós estamos, por exemplo, fabricando um 
produto e se de repente entra um pedido de um cliente próximo a nós, no Rio 
Grande do Sul, enfim, que precisa ser atendido com urgência, o nosso 
processo permite que nós paremos a produção daquele produto e 
rapidamente processemos a limpeza do equipamento (que nada mais é do 
que o misturador) e entremos com a produção do produto que tem de ser 
entregue. A flexibilidade é algo intrínseco ao negócio que nós nos 
propusemos. Porque se tu não tens flexibilidade tu não entras nesse sistema. 
 

A multifuncionalidade, por sua vez, na percepção do senhor Fernando Canabarro, não 

é uma característica fundamental a ser agregada aos funcionários, todavia há esforços para o 

alcance deste objetivo: 

A multifuncionalidade não é um requisito fundamental, mas a gente trabalha 
isso. A gente procura fazer com que as pessoas que trabalham nas unidades, 
elas façam um rodízio na operação das máquinas, na montagem de batelada, 
que é a montagem da mistura, que é a separação das matérias-primas para as 
misturas e etc. A gente faz com que haja um rodízio pra que as pessoas 
sejam treinadas e sejam, na verdade, multifuncionais, quer dizer, elas 
possam cobrir posições que eventualmente, por alguma razão, seja 
necessário. Então, é uma preocupação nossa, a gente tem pouca gente, a 
gente trabalha com pouca gente. 
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4.12.7.3  Tecnologia de Informação 

A empresa possui um sistema informatizado de gestão empresarial (Solten), por meio 

do qual é possível gerenciar as informações de todas as áreas, agilizando o fluxo de 

informações para rápida tomada de decisões. Para lidar o planejamento e controle da 

necessidade de materiais, também são utilizadas planilhas excel. 

O uso de equipamentos modernos, por sua vez, é primordial na fase de fabricação de 

proteínas texturizadas, a fim de agregar determinadas características que tornarão o produto 

diferenciado no mercado em termos de sabor e hidratação, como explica o senhor Carlos 

Donida: 

[...] Na produção de proteína texturizada, o nosso equipamento é de última 
geração. Isto propicia uma melhor apresentação do produto; tu tens uma 
capacidade de trabalhar com padrões de maior amplitude da matéria-prima e 
dos parâmetros físicos-químicos, dando a característica final do produto, ou 
seja, este equipamento que nós possuímos, aceita uma matéria-prima um 
pouco inferior e produz um produto final dentro dos nossos padrões. 

 

 

4.12.7.4  Cadeia de suprimentos 

A exigência em termos de desempenho dos fornecedores está centrada na qualidade 

das matérias-primas (pureza) e na confiabilidade do prazo de entrega, pois são adquiridos 

apenas pequenos lotes, os quais são consumidos a cada três dias. Neste sentido, a proximidade 

das instalações físicas dos fornecedores é fundamental para aumentar a flexibilidade de 

atendimento ao cliente e reduzir o volume de estoques. 

Não há a participação dos fornecedores no processo de customização, pois como 

explica o senhor Carlos Donida: 

[...] Normalmente eles não conseguem atingir o nível de detalhamento que 
nós precisamos. [...] São empresas grandes que dificilmente podem atender 
um mercado muito específico. [...] Porque essas empresas que nos fornecem, 
são todas elas, praticamente, multinacionais. Então, quando a gente quer 
fazer alguma modificação nós encontramos barreiras, como os vendedores e 
os técnicos também têm, porque não depende deles, depende de uma matriz 
na Alemanha, na Dinamarca, na Bélgica, na França, na Inglaterra. 
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4.12.7.5 Aspectos organizacionais 

A otimização do fluxo de informações, no sentido de possibilitar o acesso às 

informações exigidas para a operacionalização das atividades no menor tempo possível, 

representa um diferencial em relação às empresas de fabricação em massa. Ademais, 

estimula-se o aprendizado de circuito duplo, por meio do questionamento dos padrões 

existentes, conforme explica o senhor Carlos Donida: 

A grande diferença é a forma como tu buscas gerenciar essas pessoas. No 
nosso sistema de produção é dar liberdade para que elas questionem o que 
está sendo feito. Muitas vezes, desse diálogo, surgem as soluções. Além 
disto, o fluxo de informações gera flexibilidade em todo o sistema . Por 
exemplo: o supervisor de produção sabe a posição de estoque de todos as 
matérias-primas, em caso de falta , sabe quando ela virá. [...] Então, esse 
fluxo de informações, eu acredito que ele tem que ser muito mais intenso 
dentro de uma empresa como a nossa do que numa empresa de produção em 
massa. 

 

 

4.12.7.6 Manufatura baseada no tempo 

A gestão eficiente das pessoas, no sentido de promover autonomia e estimular que os 

funcionários identifiquem oportunidades de realizar suas atividades de forma diferente, seja 

questionando as bases onde os processos estão formulados, seja por meio de sugestões de 

melhoria, corresponde a um importante requisito para o alcance dos objetivos da empresa. 

Ademais, o fato de as áreas comercial, técnica e industrial dividirem a mesma 

instalação física contribui para reduzir o tempo de tomada de decisão. Conforme enfatiza o 

senhor Carlos Donida: “Isso ajuda a ter respostas! Tu tens um pedido, o pedido entra, é aceito, 

a produção já calcula, vê as necessidades para esse produto, que poderá ser novo ou não, está 

certo? Aí entra a parte de fazer a ordem de produção e o pessoal produzir”. 

Por outro lado, os setups envolvidos na fabricação das matérias-primas texturizadas 

exigem tempos maiores de preparação de maquinário, pois há a necessidade de trocas 

matrizes, tarefa que pode demandar até 90 minutos. Para atenuar este problema, a empresa 
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tem realizado um trabalho junto aos clientes para substituir certas especificações de matérias-

primas que permitam alcançar o mesmo desempenho do produto final sem implicar em maior 

complexidade e, por conseguinte, custos mais elevados para a área produtiva. 

 

 

4.12.7.7 Produção enxuta 

Os principais elementos associados à produção enxuta dizem respeito à autonomia dos 

empregados e a padronização das tarefas envolvidas no processo produtivo. A padronização 

dos procedimentos operacionais contribui para a estabilidade dos processos, facilita o 

treinamento dos empregados, e constitui um meio de trazer, de forma organizada e 

participativa, o conhecimento das pessoas à empresa. 

A autonomia, por sua vez, corrobora na redução do tempo de tomada de decisão, 

permitindo não apenas que a empresa aja mais rapidamente no sentido de atender às 

solicitações dos clientes, mas também favorecendo a agilidade dos empregados no caso de 

falhas internas e ações pró-ativas. 

 

 

4.12.8  Principais dificuldades para implementação da 
customização em massa 
 

Internamente, não se percebe qualquer dificuldade para a implementação da 

customização. Sob a perspectiva externa, no entanto, a inflação dos preços das matérias-

primas utilizadas pelos fornecedores, em particular aquelas importadas, impacta nos custos de 

customização e potencial perda de competitividade no mercado. 
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4.13  Empresa Y 

4.13.1  Caracterização da empresa 

A Empresa Y é uma das líderes mundiais em venda de computadores e possui 

instalações produtivas localizadas em cinco países de três continentes distintos. 

A unidade produtiva analisada se localiza no Brasil. Alcançando um volume de 

produção de, aproximadamente, duzentos e cinqüenta mil máquinas por ano, a empresa é 

responsável pela fabricação de desktops, servidores e notebooks para o mercado interno, além 

de também exportar para diversos países. 

A unidade brasileira é composta por, aproximadamente, seiscentos funcionários, sendo 

sessenta apenas na área produtiva e os demais funcionários distribuídos entre as áreas de 

vendas, suporte ao cliente, distribuição, marketing, financeira, materiais, importação e 

exportação, qualidade, engenharia, recursos humanos e tecnologia de informação. 

 

 
4.13.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

A possibilidade de explorar uma lacuna do mercado, relacionada com uma nova forma 

de vender computadores para os clientes, de acordo com as suas necessidades, agregando 

serviços aos produtos, foi o principal fator que motivou a empresa a empreender a estratégia 

de customização em massa, conforme declaração pública do seu fundador: 

O que enxerguei foi uma grande oportunidade de prover tecnologia de 
computação de uma maneira eficiente. [...] No início da empresa, 
concluímos que queríamos ganhar reputação por fornecer um excelente 
atendimento ao cliente e produtos de qualidade. A idéia de montar um 
negócio baseado unicamente no custo ou no preço não era uma vantagem 
contínua. Sempre haveria alguém com algo mais barato ou com menor custo 
de produção. O que realmente importava era sustentar a lealdade entre os 
clientes e os funcionários, e isto só poderia acontecer possuindo o mais alto 
nível de serviços e produtos de alta qualidade e desempenho. [...] Ao 
desenvolver e criar sob encomenda somente os sistemas que nossos clientes 
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queriam, e quando queriam, fomos capazes de eliminar virtualmente o 
excesso de custo ligado à compra de muitos componentes, à sua 
armazenagem e à venda em excesso com perda. Isso nos possibilitou 
acelerar o processo de configurar e entregar nossos produtos, economizando 
tempo e nos permitindo passar a diferença para os clientes. 

 

 
4.13.3  O processo de customização 

Depois do recebimento do pedido do cliente, é realizada uma análise de crédito para 

avaliar as condições do cliente para compra da máquina solicitada. Caso o pedido seja 

aprovado pela área de crédito, inicia-se o processo de montagem. O tempo médio estimado 

para a realização da análise de crédito é de dois dias úteis. 

A área de montagem é composta por células específicas para desktop, notebooks e 

servidores. O processo foi desenhado para atender as ordens de produção sob a perspectiva da 

programação puxada, utilizando-se esteiras que interligam os postos de trabalho, sob um 

layout linear, próprio de um sistema de produção contínua. Não existe, portanto, estoque de 

produtos acabados. 

A partir do pedido, é gerada uma seqüência de produção específica e um documento 

com uma lista de todos os componentes necessários para a montagem da máquina impressos 

em código de barra. A seguir, este documento é anexado a um contentor e posto numa esteira 

rolante para que os componentes venham a ser colocados no seu interior, até que seja 

finalizada a lista mediante a adição do chassi da máquina. De posse de todos os componentes, 

o contentor é encaminhado para a esteira que abastece as células de montagem. 

A esteira que abastece as células são dotadas de controladores lógicos programáveis 

(CLP), os quais permitem rotear o conjunto de componentes para as células de montagem do 

produto específico. De acordo com o tipo de máquina, o operador realiza os procedimentos 

exigidos conforme as instruções dispostas na intranet. Em seguida, é realizado um teste 
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inicial para avaliar a qualidade do produto, no que diz respeito ao funcionamento da fonte de 

alimentação e conexão dos cabos. 

Na seqüência, o computador é encaminhado, por meio das esteiras, para a área de 

gravação do sistema operacional e dos demais softwares, de acordo com a exigência do 

cliente. Para isto, a máquina é conectada a um servidor interno, o qual disponibiliza, 

automaticamente, todos os arquivos específicos e necessários para efetuação do download, de 

acordo com o pedido do cliente. 

Finalizada esta etapa, é realizado o teste estendido da posição da memória para lidar 

com os periféricos e a máquina será encaminhada para a realização da montagem final e 

inspeção visual. Neste estágio, também serão fixados as etiquetas com os logotipos dos 

órgãos certificadores (como Anatel e Inmetro, por exemplo) e realizada a limpeza da 

máquina. Em seguida, é realizada a complementação de acessórios (como manuais, mouse, 

cabos de monitor e demais guias de referência) e executada a embalagem final do produto. 

Depois , é executada uma conferência amostral (conforme o modelo da máquina), e a 

caixa onde está a máquina é fitada automaticamente por um equipamento específico para esta 

função. Por fim, o pedido segue para uma área específica, onde fica aguardando a respectiva 

nota fiscal para o embarque em direção ao centro de distribuição. Depois de realizada a 

análise do crédito, o produto está pronto para ser embarcado para o Centro de Distribuição em 

um prazo máximo de três dias úteis. 

Após a chegada do produto no Centro de Distribuição, o mesmo é consolidado com o 

monitor e outros periféricos solicitados pelo cliente (como scanner, speakers, impressora e no 

break) para só então seguir em direção ao endereço do cliente. Estas operações demoram 

aproximadamente dois dias. Assim, desde o pedido até o recebimento, consome-se um prazo 

de, aproximadamente, seis dias. 
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A empresa também presta serviços de gravação de softwares e imagens requeridas 

para serem instaladas nas máquinas comercializadas, bem como é possível fixar no chassi de 

cada máquina solicitada uma etiqueta de controle de patrimônio personalizada. Este serviço 

permite a customização da instalação dos aplicativos mais utilizados pelos usuários finais 

ainda no processo de montagem do computador, agregando valor ao produto na medida em 

que elimina a necessidade de que esta tarefa tenha de ser executada pelo cliente em suas 

próprias instalações, conforme explica um executivo da empresa: 

Às vezes o cliente pode querer uma imagem na máquina dele, ou ele pode 
querer que um outro software que ele desenvolveu, um software específico 
da aplicação dele seja instalado na máquina. Então, é feito um projeto e esse 
download acontece ali no burn, ou seja, isso elimina o tempo do pessoal de 
IT do cliente de receber todas as máquinas, fazer uma pré instalação antes de 
enviar para usuário final, não é? Então, isso é um processo diferente que a 
Empresa Y tem, que muitas empresas não têm; está muito relacionado com 
essa questão do build to order. 

 

Além disto, o cliente pode optar por um serviço personalizado de entrega com dia e 

hora marcados, além de outros serviços de pós-venda para maior sua comodidade, tais como 

instalação e suporte técnico. 

 

 

4.13.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização das máquinas ocorre na fase de montagem do produto, a partir de 

componentes que podem ser intercambiáveis entre diferentes modelos. Ainda nesta fase, há a 

possibilidade de instalar, de forma personalizada, softwares, imagens e etiquetas de 

identificação. 

Além disto, também há a customização no Centro de Distribuição, por meio da adição 

de periféricos, de acordo com as necessidades dos clientes, finalizando as atividades de 

montagem do produto final. Por fim, é possível customizar também os serviços prestados ao 
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cliente durante o estágio de entrega dos produtos, por meio de ações relacionadas a entregas 

agendadas. 

 

 

4.13.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Há, pelo menos, dois critérios para seleção dos componentes a serem customizados: o 

primeiro é de ordem mercadológica, isto é, esforça-se para oferecer itens que permitam 

atender a maior faixa possível do mercado, a fim de que os clientes supram suas mais variadas 

necessidades sem que tenham de recorrer às empresas concorrentes. 

O segundo critério envolve a análise do impacto dos componentes selecionados sobre 

as atividades desempenhadas ao longo das diversas áreas da empresa, tais como marketing, 

engenharia, produção, manutenção e distribuição. Desta forma, o propósito é disponibilizar 

alternativas de customização que permitam agregar valor para os clientes e que, ao mesmo 

tempo, não aumentem a complexidade de gestão das operações. Neste sentido, comenta o 

executivo: 

[...] tem que ter uma análise pra identificar o que o mercado está interessado 
em comprar, considerando que à medida que tu tens mais opções, tu tens que 
ter uma estrutura para suportar isso: uma estrutura de marketing, uma 
estrutura de engenharia pra fazer páreo a tudo isso, para, digamos, te dar 
suporte para as alterações de estrutura, procedimentos de testes, nas funções 
de trabalho. Então, a resposta eu acho ela bem complexa, mas eu acho que 
ela é um conjunto de tudo isso, não é? Qual é o conjunto de opções que a 
gente precisa ter pra atingir melhor fatia do mercado que a gente puder, sem 
penalizar muito a questão da complexidade [...] porque senão a estrutura que 
a gente tem de engenharia e de qualidade não consegue suportar tudo isso. 

 

Neste sentido, a utilização de componentes padronizados modulares, que permitam a 

intercambialidade de peças entre as diferentes configurações do produto, é um dos objetivos 
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intrínsecos ao modelo adotado pela Empresa Y para permitir um maior número de opções de 

saída, ao menor custo e complexidades possíveis. 

 

 

4.13.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Empresa 

Y sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 18), conclui-

se que foram adotadas, essencialmente, três estratégias de customização em massa: 

modularização por permuta, postergação montagem, e serviços adicionais. 

 

Autores Abordagens de Customização em Massa 

Zinn (1990) Postergação da montagem 
Spira(1993) Montagem por meio da combinação de componentes padronizados, 

serviço especial de customização 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Padronização customizada 
Gilmore e Pine (1997) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Duray et al (2000) Montador 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Montagem, embalagem e distribuição, serviço adicional 

Quadro 18 – Abordagens de customização em massa na Empresa Y 

 

A empresa posterga a customização a partir do estágio de montagem. Logo, o ponto de 

desacoplamento ocorre no estágio de montagem do produto, a partir da combinação de 

componentes padronizados disponibilizados pelos fornecedores. Em termos de serviços 

adicionais, como já explicado anteriormente, a Empresa Y oferece a possibilidade de 

instalação e customização de softwares, imagens e etiquetas de identificação, além do 

agendamento de entregas e serviços associados às mesmas. 
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4.13.7  Habilitadores da customização em massa 

4.13.7.1  Manufatura baseada no tempo 

A despeito de não existir estoques de produto acabado, vez que a programação é 

puxada pelos pedidos dos clientes, e se ter como meta reduzir os estoques de itens 

componentes, a empresa mantém estoques de componentes com diferentes tempos de giro. 

Isto acontece porque há itens de consumo diário, os quais são solicitados e entregues 

diariamente (conforme demanda), tal como memória, monitor, embalagens. Por outro lado, 

itens como DVDs, HDs e CDs, por exemplo, são importados, o que requer a manutenção de 

pequenos estoques para não comprometer os prazos de entrega. 

Há, por sua vez, ações empreendidas no sentido de reduzir o lead time e os custos, as 

quais são principalmente decorrentes do trabalho desenvolvido pelo pessoal de engenharia de 

manufatura que, por meio da troca constante de informações com grupos de engenheiros de 

diferentes países, analisa a viabilidade local de execução de projetos que tiveram sucesso em 

outras fábricas. 

Além disto, são envidados esforços para alinhar processos e ajustar ferramentas e 

layouts para promover ganhos no desempenho produtivo. Este conjunto de esforços está 

contemplado numa metodologia derivada do Programa Seis Sigmas (desenvolvido pela 

Motorola), e que disponibiliza uma série de ferramentas para melhoria dos processos, 

conforme explica o executivo: 

A gente tem uma área aqui que se chama de engenharia de manufatura, que é 
a área que está acompanhando todas as novidades que surgem nas outras 
fábricas, bem como na sede da empresa, e fazendo aquela análise, por 
exemplo: ‘puxa, olha esse projeto que o pessoal desenvolveu na filial 
daquele país. É aplicável aqui? Qual é o ganho que eu tenho com isso, dá 
para fazer, não dá para fazer?...’ Então, nós temos sempre quatro ou cinco 
projetos em andamento que estão relacionados a aumentar a velocidade do 
teu processo, diminuir aqueles tempos de espera, não é? Enfim, acelerar o 
processo como um todo. [...] Por meio de uma mudança de layout, por 
exemplo, a gente dobrou a capacidade de produção de desktops, na mesma 
área quadrada. 
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4.13.7.2  Produção enxuta 

A área de produção classifica as perdas em duas categorias: 1- perdas decorrentes das 

peças que são danificadas durante o processo produtivo e que não podem vir a ser 

recuperadas, tais como arranhões e quebras; 2- atrasos decorrentes de fatores externos, tal 

como problemas no abastecimento das linhas por fornecedores. Em ambos o caso é utilizado a 

metodologia derivada dos seis sigmas para melhoria dos processos e eliminação das perdas. 

Apesar dos projetos serem desenvolvidos na matriz da empresa (localizada no 

exterior) e a planta brasileira apenas replicá-los, a maioria dos processos e rotinas 

implementados no ambiente produtivo é semelhante àqueles executados na matriz. O processo 

de homologação dos fornecedores locais, por exemplo, é o mesmo utilizado por outras 

fábricas no mundo. Todavia, devido às particularidades do sistema tributário do país onde se 

localiza a matriz da empresa, foi necessário realizar algumas adaptações ao sistema da 

Empresa Y para se adequar à realidade brasileira, como explica o executivo: 

A gente procura ter a maior padronização possível de rotinas e processos 
entre as regiões. Eu diria que quase todos os processos são idênticos aos que 
têm na matriz da empresa. O fluxo de produção, por exemplo, as instruções 
de trabalho, a forma como se monta, inclusive as bancadas, a linha é a 
mesma linha que tem lá na sede, os produtos são os mesmos. [...] Agora, 
existem umas variações específicas no Brasil, por exemplo: a nossa parte de 
tributação aqui é completamente diferente do que existe lá. No país sede tu 
tens um imposto de oito e pouco por cento e é isso. Aqui, dependendo do 
estado, tem um ICMS diferente; dependendo da empresa, ela tem isenção de 
IPI. No país sede não existe Nota Fiscal. 

 

 

4.13.7.3  Projeto do produto 

Não há o desenvolvimento de projetos na filial brasileira. Todavia, sob a perspectiva 

da matriz, há esforços para que os componentes que farão parte dos produtos contribuam para 

que a montagem dos mesmos ocorra no menor tempo e com a maior facilidade possível. Sob a 

mesma perspectiva, projeta-se componentes que facilitem a atividade de manutenção. 
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Ademais, os itens componentes devem ser padronizados e intercambiáveis entre si, de 

modo que se alcance economias de escala por meio de sua fabricação e economias de escopo 

ao longo da montagem em diferentes configurações de produtos. Adota-se, pois, o conceito de 

produção modular, por meio do qual milhares de produtos podem ser gerados a partir da 

combinação de itens componentes padronizados. 

Devido às novas exigências ambientais, foi desenvolvido um novo modelo de chassi 

que não só fosse reciclável, como também fosse mais fácil de montar e que levasse menos 

tempo para fabricar e consertar. Parafusos, porcas e trincos foram substituídos por grampos 

simples e bandejas corrediças, facilitando o acesso interno tanto para a Empresa Y, quanto 

para os seus representantes de serviço ao cliente. Como resultado, diminuiu-se o volume de 

estoques, economizou-se tempo, aumentou-se a velocidade e toda a capacidade produtiva, 

reduzindo os custos para as empresas envolvidas. 

Assim, foi dada uma grande atenção à fase de projeto dos produtos, com o intuito de 

abranger a maior parte do mercado com o menor número de peças possível. Da mesma forma, 

os sistemas foram configurados para permitir uma variedade maior de peças de baixo custo e 

uma variedade limitada de peças caras. 

De acordo com o executivo: 

[...] o que eu observo muito, é cada vez mais peças plásticas substituindo 
duas ou três peças mecânicas, por exemplo. Aí, então, tu tinhas duas ou três 
peças que tinha que parafusar; daqui a pouco tem uma peça plástica que 
chega, encaixa e aí tu conseguiste reduzir todo aquele trabalho antes, não é? 
De duas ou três peças, tu tens uma peça única, sob desenho. Outra coisa que 
tem diminuído muito nos produtos da Empresa Y é a questão do 
cabeamento, a gente observa que são produtos cada vez mais enxutos, não é? 
O pessoal está tentando otimizar a parte de produtos cada vez mais. [...] O 
que a Empresa Y procura fazer é ter, por exemplo, um projeto de um chassi 
plástico que você encaixa todas as peças e isso te dá um certo ganho de 
velocidade; em contrapartida isso tem um custo. E aí nós temos também um 
chassi metálico, que eu gasto praticamente o dobro do tempo de montagem, 
mas que ele custa mais barato do que o custo da montagem, esse dobro do 
tempo, não é? [...] A gente às vezes vê configurações super esquisitas: o cara 
quer lá três HDs; o cara quer mais memória, menos memória. Às vezes tem 
pessoas que compram a máquina pra colocar um outro hardware em cima, 
um outro aplicativo. [...] Eu vejo a Empresa Y se preocupando em fazer 
projetos que permitam a ela uma economia, por exemplo: um chassi 
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metálico, que é mais barato; um chassi de plástico que monta mais rápido. 
Ela procura identificar, assim, algumas necessidades de mercado e aí, não 
desenvolver um novo produto, mas sim oferecer uma configuração pra 
atender aquele tipo de mercado. 

 

Por outro lado, a Empresa Y se esforça para lançar novas linhas de produtos a cada 

seis meses, além de também trabalhar no sentido de aumentar a integração entre diferentes 

hardwares, melhorar aspectos ergonômicos e reduzir custos. Todos estes fatores ocorrem de 

maneira cíclica e concorrem, sob a perspectiva do projeto, para a melhoria do desempenho do 

produto e aumento da competitividade da empresa no mercado. De acordo com o executivo: 

[...] eu não consigo enxergar, assim, uma coisa fixa, eu vejo que tem como 
se fossem, assim, momentos, não é? Teve um tempo atrás que se deu uma 
ênfase muito grande às questões de ergonomia. Agora está se dando uma 
ênfase à questão de custo; uma ênfase na questão de integração (‘puxa, por 
que eu não pego esse cartão de rede e emprego na mother board?). Agora a 
gente quer mudar o designer, vamos começar a fazer máquinas 
completamente brancas, não é?, A gente tinha aquelas de cor de pérola, 
agora a gente tem esse midnight gray (que é esse meio cinza-chumbo), agora 
vai ter uma linha que ela é toda branca...Então, eu vejo que isso é uma coisa 
quem está constantemente se remodelando. [...] Têm épocas que o pessoal 
transforma muita coisa para plástico; depois tem época que eles procuram 
reduzir peças... Agora, redução de custo, com certeza. Sempre se está 
olhando para o que o mercado está pedindo e o que a concorrência está 
fazendo. 

 

 

4.13.7.4  Flexibilidade do sistema produtivo 

O principal tipo de flexibilidade implementado corresponde à mão de obra. Neste 

sentido, a fim de que os profissionais se tornem polivalentes, é praticada a rotatividade dentro 

de uma mesma linha, bem como através das linhas de produtos diferentes. Como benefícios 

decorrentes desta habilidade, cita-se: a melhor integração entre profissionais de diferentes 

linhas, visão ampla do processo e redução de lesões por fadiga muscular, decorrente de 

esforços repetitivos. 
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A partir dos ganhos obtidos pela polivalência, torna-se possível também alcançar a 

flexibilidade de volume, por meio da utilização dos operadores na abertura de outro turno de 

trabalho, como destaca o executivo: 

Os esforços que a gente faz é de rotatividade do pessoal, para que o pessoal 
consiga operar diferentes postos de trabalho. E essa rotatividade acontece em 
vários níveis. Por exemplo, um deles é dentro da mesma linha de desktops. 
Então, você tem uma rotatividade dentro da linha. A gente tem também a 
questão da rotatividade entre linhas. A pessoa que monta desktop também 
monta servidores; a pessoa que monta servidores, também monta notebooks. 
[...] A idéia é que tu possas ter as pessoas ocupando quaisquer posições da 
produção para que tu tenhas mais flexibilidade e mais rotatividade. O cara 
que fica uma semana numa produção, uma semana na outra, trabalha com 
grupos musculares diferentes, ele se mantém atualizado no processo como 
um todo, a integração entre as pessoas flui melhor também. Tu consegues 
avaliar melhor os funcionários também; tu vês aquela pessoa que se destaca 
em todas as produções. [...] Quando toda a produção da linha durante o dia 
não consegue atender à demanda, então a gente pega alguns dos operadores e 
desloca pro turno da noite, faz uma simulação do segundo turno, ou seja, tu 
tens, por esta flexibilidade, tu consegues ocupar aquela posição em turnos 
diferentes. 

 

 

4.13.7.5  Tecnologia de informação 

A utilização da tecnologia de informação, em particular, o advento da internet, foi 

fundamental para o sucesso do modelo direto. Em vez de apenas usar a internet nas atividades 

de vendas e configuração de sistemas, empregou-se sua tecnologia na maioria dos sistemas de 

informação, a fim de conectar a empresa com seus clientes e fornecedores com mais rapidez e 

eficiência, agilizando o fluxo de informações e maximizando os resultados dos processos de 

negócios. 

Por meio da internet, pôde-se compartilhar as melhores práticas gerenciais utilizadas 

por equipes de diferentes países, em qualquer lugar do mundo. Isso não só contribuiu para a 

resolução de problemas, mas também ajudou no desenvolvimento de uma visão mais ampla, 

requerida por uma empresa global. 

A criação e disponibilização de uma página personalizada e protegida por senha para 

os principais clientes é um outro exemplo do potencial da internet explorado pela empresa. 
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Por meio deste serviço, os clientes podem se manter informados sobre encomendas e estoques 

por meio de relatórios de compras que são detalhados por grupos, local geográfico, produto, 

preço unitário médio e valor total, além de permitir o acesso a banco de dados, digitar 

parâmetros e gerar relatórios de maneira dinâmica, entre outras possibilidades. 

Ademais, para empreender a customização em massa na Empresa Y, foi necessário 

possuir uma estrutura de tecnologia de informação flexível o suficiente para que permitisse 

lidar com o grande número de diferentes sistemas de informação existentes nas diversas áreas 

da empresa. Esta constatação é corroborada pelo executivo: 

A Empresa Y convive com alguns sistemas que estão conosco desde o início, 
e sistemas novos que são desenvolvidos todos os anos, não é? Então, quando 
se olha para todos os sistemas, como é que se comunicam, percebe-se a 
complexidade envolvida. Por exemplo: em uma área específica a gente lida 
com mais de dez sistemas diferentes; em outra área com outros dez 
diferentes e assim vai. Então, eu acho que tem que ter uma estrutura de ‘IT’ 
desenhada pra suportar essa flexibilidade. 

 

Uma vez que as linhas de montagem são compostas, basicamente, por pessoas, esteiras 

e recipientes para armazenagem de componentes que serão utilizados para montagem do 

produto, não há a necessidade de altos níveis de automação industrial para desempenhar as 

atividades. 

Por outro lado, a tecnologia é fundamental no estágio de gravação do sistema 

operacional e dos demais softwares solicitados pelo cliente em cada máquina comercializada, 

uma vez que esta atividade é realizada com a mínima intervenção humana. “Tu plugas a 

máquina na rede, ela se identifica para o servidor e ali tudo que a pessoa comprou é instalado, 

ou seja, não tem nenhum toque, não tem nenhuma pessoa que está fazendo esse trabalho”, 

salienta o executivo. 

Ademais, devido à complexidade envolvida nas tarefas de vendas, as quais ocorrem 

on-line e lidam com clientes localizados em diversos países diferentes, a tecnologia de 

informação (por meio da internet e sistemas de gerenciamento de vendas) se torna 
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fundamental para dar o suporte necessário para redução dos tempos envolvidos no 

atendimento e aumentar a eficiência, flexibilidade e robustez do processo. De acordo com o 

executivo: 

[...] Aqui tem mais de cem pessoas todo dia vendendo, fazendo cotações dos 
mais diversos modelos; tem loja on-line; tem vendas que tu fazes para 
diversos países da América do Sul...Quer dizer, o cara coloca uma ordem de 
venda na Argentina, pelo código do produto, o roteador vê que essa ordem é 
para ser feita no Brasil. Manda para o Brasil, cai na fábrica do 
Brasil...Imagina essa transação toda se não tem um sistema integrado; quer 
dizer, isso no papel, no telefone, no fax; não consegue fazer isso em cinco 
dias, não é? Então, eu vejo assim: a tecnologia da informação está fazendo 
os processos serem mais robustos e mais rápidos, te dando condição de ter 
alguma flexibilidade. 

 

Todavia, devido ao reduzido volume de produção, o nível de automação industrial 

encontrado na filial brasileira é menor do que na matriz. O fato de existir uma demanda menor 

também inviabilizou o investimento em sistemas que integrassem todos os fornecedores, 

apesar da sua relevância para suportar o modelo de negócio criado pela Empresa Y. A este 

respeito, comenta o executivo: 

[...] O que ocorre no Brasil é que pelo volume nosso, que não é muito 
grande, a gente não tem condição de estar desenvolvendo todos os projetos 
aqui. Por exemplo, existe um software que integra todos os fornecedores, 
que há um tempo atrás eu tava querendo trazer isso para cá, para gente 
acabar com as outras ferramentas. Custa um milhão de dólares para tu 
implementares uma ferramenta dessas aqui. E aí..., não dá, quando tu fazes o 
business case não justificas tu investires um milhão de dólares para esse 
nível de atividade. Então, tem coisas diferentes nas outras fábricas, não é? 
Tem muito mais automação nas outras fábricas. 

 

Apesar do menor índice de automação e volumes mais reduzidos de produtos 

fabricados, a produtividade da filial brasileira é maior do que a matriz, conforme destaca o 

executivo: 

Na linha de desktops, a nossa produtividade é superior a da linha da matriz 
da empresa. Na verdade acontece o seguinte: na matriz tem muita automação 
porque as linhas produzem milhares de máquinas por dia. Essa automação 
requer muita manutenção e às vezes ela pára. Nosso processo aqui é menor, 
eu acho que é muito mais fácil controlar um processo menor ainda que com 
um nível de automação menor. 
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4.13.7.6  Cadeia de suprimentos 

Os papéis do fornecedor e distribuidor são fundamentais para o sucesso da estratégia 

de customização da empresa. Sob a perspectiva do fornecimento, uma vez que um dos 

objetivos da área produtiva é reduzir estoques de componentes, as empresas fornecedoras têm 

que ser ágeis o suficiente para entregar rapidamente seus produtos. 

Além disto, como os produtos finais comercializados pela Empresa Y são 

customizados, e são lançadas novas linhas de produtos a cada seis meses, os fornecedores têm 

que possuir flexibilidade suficiente para lidar com grande variedade de produtos e pedidos 

diferentes. A este respeito, comenta o executivo: 

 
O fornecedor tem um papel fundamental. Se o fornecedor não comparecer na 
hora que tem que comparecer, ele pára uma linha que tem cem pessoas. 
Logo, tem que ter uma malha de fornecedores que te permita variabilidade, 
já que tu vais fazer coisas específicas para cada cliente. Tem que ter essa 
flexibilidade, tem que ter essa velocidade também. Como temos um processo 
contínuo, ele tem que estar super integrado no processo; ele tem que estar 
em comunicação constante; ele tem que enxergar o que a empresa está vendo 
pela frente. Por exemplo: se eu estou vendo que vou crescer 30% no 
próximo trimestre, meu fornecedor tem que estar enxergando isso também, 
ele tem que se adequar; ele não tem capacidade infinita, talvez ele tenha até 
mais limitações do que eu tenho. 

 

Assim, os fornecedores têm que estar integrados ao sistema produtivo da Empresa Y, 

trocando continuamente informações sobre o volume diário de vendas, inclusive tendências 

do mercado, de modo que possam se planejar previamente para enfrentar os desafios impostos 

pelo mercado. Isso traz vantagens tanto para os fornecedores quanto para a Empresa Y, pois 

permite que os primeiros ajustem sua oferta de produtos às demandas dos clientes de maneira 

rápida, aumentando a eficiência e a velocidade de seu estoque, com reflexo direto para os 

processos da Empresa Y. 

Existem, por sua vez, fornecedores que são globais e outros locais, os quais passam 

por processos de desenvolvimento semelhantes aos que são implementados em outros países. 

Desta forma, a proximidade com as instalações físicas do fornecedor é desejável, mas não 
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constitui um aspecto fundamental na estratégia desenvolvida na empresa brasileira. Isto 

acontece porque muitos dos fornecedores se localizam no exterior, como é o caso dos 

fabricantes de componentes óticos, tais como: CDs, DVDs, flops, HDs, etc. A este respeito, 

comenta o executivo: 

Por exemplo, eu tenho um fornecedor de embalagem que é aqui do lado; eu 
tenho um problema com embalagem, eu ligo pra ele, em duas horas ele está 
aqui. Neste caso é um fator crítico de sucesso ele está perto. Eu gostaria de 
ter o meu fornecedor de DVD aqui do lado? Claro que eu gostaria. Porque, 
às vezes, eu tenho um cliente que ele quer comprar quinhentas máquinas 
com um modelo de DVD, por exemplo, aí na última hora ele decide que quer 
outro modelo de DVD. Eu tenho que importar um DVD novo pra ele. Aí tem 
todos os trâmites relacionados à Receita Federal, Ministério da Agricultura 
(porque os produtos foram transportados em pallets feitos de madeira), o que 
demora muito. 

 
Como no Brasil não há desenvolvimento de produtos, diferente do acontece na matriz 

da empresa, não há a participação dos fornecedores no processo de desenvolvimento, 

conforme explica o executivo: “a gente não tem área de desenvolvimento aqui, mas eu 

acredito fortemente que os principais fornecedores da Empresa Y estão envolvidos em trazer 

sugestões de alteração de produto para a empresa sede”. 

Em relação à distribuição, levando em consideração que a fábrica brasileira exporta 

para quatro países, as dimensões continentais do Brasil e que existe apenas uma fábrica no 

país, possuir um sistema de distribuição eficiente em termos de velocidade e confiabilidade de 

prazo e entrega também é essencial para o sucesso da estratégia. A unidade brasileira, 

inclusive, possui um custo de distribuição menor do que no país sede, conforme destacado 

pelo executivo: 

Eu acho que a malha de distribuição é muito importante. O fato de tu 
embarcares uma máquina aqui às quatro horas da tarde e ela chegar amanhã 
às seis horas da tarde no cliente em São Paulo, isso é um fator, assim, de 
competitividade, um fator crítico pro sucesso da Empresa Y, por quê? 
Porque os concorrentes da Empresa Y estão em São Paulo, os distribuidores 
estão em São Paulo. Os caras conseguem entregar em um ou dois dias uma 
máquina lá. Se eu não conseguir colocar uma máquina lá em um ou dois 
dias, nesse quesito eu estou fora do páreo, não é? [..] Há um tempo atrás o 
nosso custo de distribuição, por exemplo, era muito mais baixo do que na 
matriz. 
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Ademais, é no centro de distribuição onde há a consolidação do pedido, por meio da 

adição do monitor e dos demais periféricos solicitados pelos clientes. Assim, a 

responsabilidade pela entrega do produto customizado é compartilhada com as empresas 

distribuidoras. 

 

 

4.13.7.7  Aspectos organizacionais 

Há esforços em direção da manutenção de uma cultura que estimule a inovação e o 

livre fluxo de informações em todos os níveis. No primeiro caso, as equipes são treinadas para 

questionarem freqüentemente as regras do jogo, ao mesmo tempo em que são tolerados os 

erros decorrentes da busca pelo sucesso. O objetivo, além da busca por vantagens 

competitivas, é evitar a instauração de uma inércia organizacional que possa impedir o 

desenvolvimento da organização, seja devido a não identificação de ameaças, exploração de 

oportunidades ou melhorias contínuas. 

Em relação à comunicação, a estrutura alicerçada em sistemas de informação e na 

intranet permite que as informações fluam rapidamente entre todos os setores, possibilitando 

a tomada de decisões no menor tempo possível. 

Existe uma iniciativa global, na qual grupos de funcionários têm a função de analisar 

aspectos internos os quais devem ser mais bem trabalhados a fim de que possam contribuir 

efetivamente para melhorar o desempenho da empresa. Ademais, valores relacionados à 

integridade, foco no cliente, espírito de equipe e liderança efetiva são estimulados em todos os 

níveis da organização. Engenheiros e Gerentes de Produto, por exemplo, reúnem-se 

periodicamente com integrantes do setor de vendas para tentarem descobrir que novas 

características deverão aparecer em produtos futuros. 
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Para lidar mais eficientemente com as exigências do mercado, decidiu-se fazer a 

segmentação por clientes. A lógica por trás dessa decisão consiste em que as necessidades e 

os comportamentos únicos do cliente determinam mais precisamente quais produtos e 

serviços devem ser desenvolvidos para eles; e, pelo fato de vender diretamente e entender 

suas necessidades particulares, pode-se atendê-los melhor. 

Desta forma, seguindo o exemplo da matriz, criaram-se diferentes organizações de 

vendas especializadas em cada segmento, o qual foi dividido em: pequenas, médias e grandes 

empresas, instituições educacionais, governamentais e de saúde, e usuários domésticos. Uma 

das coisas mais relevantes sobre a segmentação é que ela permitiu perceber mais claramente 

as taxas de crescimento, rentabilidade e o desempenho do nível de serviço, o que possibilitou 

um melhor ajuste das atividades executadas. 

 

 

4.13.8  Principais dificuldades para implementação da 
customização em massa 
 

Uma das dificuldades no processo de customização está relacionado à falta de cultura 

do consumidor brasileiro para realizar compras que envolvem uma certa quantia de dinheiro 

pela internet, conforme explica o executivo: 

[...] Certamente a Empresa Y introduziu um novo conceito de venda no 
Brasil e uma coisa que ficou clara no início da operação foi que o pessoal 
não estava acostumado a comprar um bem de um valor tão caro, por 
telefone, sem estar tocando, sem estar vendo, então rolava a desconfiança E 
a gente teve muitos clientes que questionaram isso- ‘mas como é que eu vou 
depositar sete mil reais na conta da Empresa Y para comprar uma máquina 
que eu nem vi essa máquina ainda’. É diferente de tu ires na loja, olhar na 
vitrine, gostar, daí tu entras lá, a vendedora te mostra, tu tocas, abre a 
portinha, liga a máquina, não é? Então, isso foi uma situação que, mesmo eu 
não sendo da área de vendas, conversando com colegas da área de vendas, eu 
vi que foi uma coisa, assim, que saltou logo aos olhos: essa situação de tu 
teres uma relação direta do fabricante com o cliente, não permite, por mais 
fotos que tu tenhas na internet, o cliente tocar. E o pessoal disse: ‘não, o 
brasileiro gosta de ir à loja e tocar no produto’; o povo não tem muito essa 



 303

cultura de colocar um pedido via internet ou de fazer uma compra por 
telefone, não é? 

 

Outro aspecto inerente à operação brasileira envolve a baixa qualificação dos 

fornecedores para lidar com a abordagem de customização em massa, conforme ressalta o 

executivo: “a nossa malha rodoviária não é legal e as empresas não estão acostumadas a 

trabalhar com processos just in time; não tem essa sincronia que a gente vê em países que têm 

uma vocação produtiva mais forte; eu acho que é fundamental o cara ta próximo”. 

 

 

4.14  Todeschini 

4.14.1  Caracterização da empresa 

A Todeschini S/A Indústria e Comércio, localizada em Bento Gonçalves-RS, é uma 

empresa especializada na produção de móveis modulares residenciais, e está no mercado há 

66 anos. Voltada, principalmente, para o mercado interno, é líder no segmento em que atua. 

A empresa está instalada em um moderno parque fabril de 54.000m2, o que a eleva a 

uma das maiores e mais avançadas fábricas de móveis da América Latina. Possui 445 

funcionários, e apresenta uma produção de 25.000 volumes/dia. 

 

 

4.14.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

A Todeschini foi a empresa pioneira na América Latina a introduzir, em 1968, o 

conceito de móveis modulares para cozinhas. Até 1993 os produtos estavam concentrados em 

cozinhas, matérias de aço inox e balcões de banheiros. Com a abertura do mercado, na década 
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de 90, e a partir da constatação de que havia uma demanda ávida por produtos modulares, 

diante de espaços residenciais cada vez menores que exigiriam planejamento prévio, a 

produção foi estendida para móveis modulares para toda a casa. Desta forma, pode-se afirmar 

que, em termos gerais, o principal aspecto motivador foi o mercadológico. 

 

 

4.14.3  O processo de customização 

Uma vez que há a participação efetiva do consumidor final nas características do 

produto que será disponibilizado, as atividades de customização iniciam nas lojas exclusivas 

da Todeschini. Assim, normalmente, o arquiteto do consumidor final, em conjunto com o 

projetista da loja, elabora o projeto do móvel, seguindo os requisitos especificados pela 

fábrica. Para apoiar esta tarefa é utilizado um software (Promob) que, automaticamente, lista 

todos os módulos, peças e acessórios gerando assim o pedido para o Representante de 

Vendas. 

O Representante, por sua vez, analisa o pedido e verifica a existência situações 

especiais (aquelas que não estão no catálogo) e envia para a fábrica. Para as situações 

especiais, a área de produção verifica a possibilidade de fabricação de peças customizadas 

especiais. Desde que não sejam exigidos procedimentos que fujam bastante da rotina da 

produção, o produto pode vir a ser especialmente customizado. Estes casos, contudo, 

constituem exceções. 

Normalmente, os pedidos são atendidos por meio da combinação de peças 

padronizadas e catalogadas. Estes casos são caracterizados pela fabricação de componentes 

modulares, no início do processo produtivo, para alimentar o almoxarifado. Estas peças são 

intercambiáveis e servirão para compor as diversas opções de construção de produtos finais 
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que atendam às exigências individuais dos clientes. Logo, devido à estratégia de modulação 

de componentes, não há estoque de produto acabado. 

As peças padronizadas são produzidas de acordo com seu nível de consumo, 

semelhante à classificação da curva ABC. As peças “A”, por exemplo, são repostas a cada 

três ou quatro dias. As peças de menor giro são observadas separadamente para tomada de 

decisão referente à reposição. Estas peças possuem estoque de 15 a 90 dias. 

Quando há o pedido do mercado, inicialmente são consumidas as peças estocadas. Na 

medida em que se atinge o nível de segurança, a produção é programada para repor os itens 

consumidos. Para isto, trabalha-se sob a lógica de família de peças. As peças apenas são 

fabricadas quando há a necessidade de repor os itens consumidos nos estoques pertencentes às 

respectivas famílias programadas para o dia. Ou seja: mesmo que tenha alcançado o estoque 

de segurança, uma peça apenas será fabricada se for o dia programado para sua respectiva 

família. 

Existem 4.000 itens apenas fabricados pela Todeschini, sem levar em consideração 

aqueles entregues pelos fornecedores, como é o caso vidros ou portas de alumínio. Desta 

forma, tem-se um estoque de produtos intermediários, peças prontas antes da embalagem, pois 

só assim seria possível otimizar a entrega de produtos finais. De maneira diferente, seria 

necessário realizar mais de 600 setups por dia para atender às diferentes necessidades do 

mercado. 

Desta forma, quando é planejada a fabricação de produtos, observa-se inicialmente o 

número de peças polivalentes que já existem no almoxarifado, a fim de não elevar o estoque. 

Estas tarefas são auxiliadas por um sistema informatizado, o qual, virtualmente, dá baixa 

automática no estoque de peças necessárias para o atendimento de cada pedido futuro, 

possibilitando identificar a quantidade e a variedade de peças remanescentes no nível de 

estoque no almoxarifado. 
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Além disto, existem as peças (tampos e prateleiras lineares) que são fabricadas 

(cortadas) de maneira diferenciada para cada cliente, isto é, de acordo com especificações 

individuais, as quais apenas entram no processo dois dias antes da data de embalagem e 

expedição. 

Como o projeto é modular, quando se tem uma parede na casa do consumidor final de 

“n” metros de comprimento, o projetista da loja onde foi realizado o pedido, em conjunto com 

o arquiteto do cliente, irá preenchê-la com módulos de diferentes dimensões. Por cima de 

todos os módulos é fixado um único tampo, que é uma peça inteira. 

Contudo, é possível que o somatório da combinação de módulos não seja suficiente 

para ocupar todo o espaço necessário. Como o tampo deve preencher todo o espaço da parede 

destinada ao móvel, e como cada caso é um caso, não é viável produzir os tampos 

previamente, pois se assim o fosse, ter-se-ia que estocar tampos de diferentes dimensões e 

cores. 

Por outro lado, caso houvesse um tampo para cada módulo, haveria uma série de 

emendas na montagem dos módulos, o que não resultaria em um bom acabamento. Assim, 

tem-se que fabricar o tampo sob medida em termos do comprimento, já que a largura e a 

profundidade são padrões. Ele não é uma peça padronizada como os módulos. Os tampos são 

cortados just in time. Assim, o grande volume de peças padronizadas se soma às peças 

customizadas resultantes da fabricação de tampos e prateleiras lineares. 

Concluída a fabricação do pedido, a fábrica envia, por meio de empresa 

transportadora, o pedido para o lojista, o qual realiza uma pré-montagem no próprio 

estabelecimento e a montagem final na residência do cliente. 
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4.14.4  Estágios onde ocorrem a customização 

Existem dois pontos onde ocorrem a customização dos produtos: fabricação de tampos 

e prateleiras lineares; e montagem de peças modulares. No primeiro caso, as peças são 

fabricadas de acordo com as dimensões exigidas pelos clientes, necessitando para isto, de 

atividades de corte diferenciadas. O segundo caso diz respeito à montagem por meio da 

combinação de módulos padronizados, os quais são intercambiáveis entre os diferentes 

modelos oferecidos no mercado. 

Enquanto a fabricação de peças ocorre exclusivamente na área fabril, a montagem do 

produto final acontece na residência do cliente e é realizada por funcionários da rede de lojas 

localizadas nas diferentes regiões do país. Hoje, a Todeschini apenas trabalha com lojas 

exclusivas. 

Neste sentido, os lojistas estão sendo incentivados a montar mini-marcenarias a fim de 

realizar pequenos ajustes nas peças para atender às exigências dos consumidores durante a 

montagem. É o caso, por exemplo, do “fechamento”, no qual há a necessidade de cortar um 

painel para preencher um espaço não ocupado por módulos. 

Esta adequação do produto mais próximo do consumidor final faz com que haja maior 

rapidez no atendimento dos pedidos. Significa que se está postergando a montagem para o 

ponto mais próximo do cliente. Desta forma, o papel do lojista é fundamental para o processo 

de customização. 

 

4.14.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Inicialmente, foi realizado um estudo de aproveitamento dos materiais para identificar 

as melhores medidas para a confecção dos módulos que seriam utilizados para montagem dos 

produtos. Há, por sua vez, uma quantidade muito grande de opções para o cliente, as quais são 
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provenientes do número de combinações dos módulos, somado às medidas individuais. Este 

número tende a aumentar na medida em que são lançados novos modelos de peças. 

Conforme destaca a senhora Márcia Balestro, responsável pela área de 

desenvolvimento de produto: “É verdade que nós também retiramos alguns produtos de linha, 

o que acontece quando se vende menos do que 3% da produção e não são considerados 

estratégicos”. 

Atualmente, existe uma linha comercial que sustenta a fábrica, pois é responsável pelo 

grande volume de vendas. Por outro lado, existe uma outra linha denominada Color Glass, 

com menor representatividade, mas que eleva a imagem da marca. Esta última linha tem o 

propósito de demonstrar ao mercado que a Todeschini está aberta ao que está acontecendo no 

mercado global, renovando-se continuamente. 

O curioso, porém, é que não houve a necessidade de criar uma modulação especial 

para linha Color Glass. Ela usa a modulação tradicional. Existe, sim, um maior esforço dos 

fornecedores de produtos finais, os quais têm que entregar seus produtos just in time e com 

muita flexibilidade no final da linha de produção, a fim de que sejam anexados aos produtos 

fabricados internamente e encaminhados para a expedição. Esta estratégia permitiu colocar 

produtos novos no mercado, antes da concorrência, com o mínimo de custos possível, vez que 

a fabricação é quase que totalmente terceirizada. 

 

 

4.14.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da 

Todeschini, sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 19), 

conclui-se que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias para implementar a 

customização em massa: modularidade e postergação da manufatura. 
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Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da fabricação e da montagem 
Spira(1993) Montagem por meio da combinação de componentes padronizados 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Customização sob medida 
Gilmore e Pine (1997) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Duray et al (2000) Modularizador 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Fabricação e Montagem 

Quadro 19 – Abordagens de customização em massa na Todeschini 

 

O principais tipos de modularidade adotados dizem respeito à modularidade por ajuste 

de componentes e modularidade seccional. O primeiro caso lida com a necessidade de ajustar 

as dimensões (em termos do comprimento) dos componentes para atender às especificações 

dos clientes. O segundo caso envolve a possibilidade de combinar diferentes peças (que 

compõem modelos diversos) por meio de encaixes e conexões padrões. 

O ponto de desacoplamento entre a fabricação em massa e a customizada ocorre no 

momento em que as peças dos tampos e das prateleiras lineares assumem comprimentos 

específicos de acordo com as necessidades individuais dos consumidores finais. Isto acontece 

após estas mesmas peças passarem pelas etapas padronizadas do processo de fabricação, onde 

são definidos as larguras e profundidade padrões. O segundo ponto de desacoplamento, por 

sua vez, ocorre no momento da montagem e do ajuste das peças padronizadas na residência 

do cliente. 

A utilização das estratégias supracitadas garante o desempenho eficiente do processo 

de customização em massa, tornando possível disponibilizar milhares de volumes por dia, 

trabalhando apenas um turno. 
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4.14.7  Habilitadores da customização em massa 

4.14.7.1  Tecnologia de informação e flexibilidade do sistema produtivo 

Para aumentar a flexibilidade e a velocidade, reduzir custos unitários e problemas 

associados à falhas da qualidade do produto, o processo é altamente automatizado. O 

transporte de materiais entre os equipamentos, por exemplo, também é automático. Como 

conseqüência da automação, poucos empregados são necessários na operação. 

Sob a perspectiva da fabricação de materiais não lineares (peças de canto, curvas, 

peças que exigem um trabalho manual, com maior valor agregado), a adoção do processo 

automatizado e integrado mediante sistemas de informação, permite que se obtenha a 

flexibilidade necessária para atender a diferentes pedidos dos clientes. A este respeito, dez por 

cento dos equipamentos são flexíveis, corroborando para o atendimento a diferentes 

especificidades ocorra no menor tempo possível. É um número ainda pequeno, mas há 

previsões de maiores investimentos para a fábrica flexível. 

Independente da cor ou do tamanho que o mercado exige, o PCP faz uma programação 

de modo a otimizar o processo e a velocidade das células de produção. Para dar o suporte às 

operações de manufatura, além de permitir a integração entre a demais áreas da empresa, por 

sua vez, investiu-se na aquisição de um software de gestão empresarial (EMS, da empresa 

brasileira Datasul), o qual, por meio do módulo de manufatura, provê o suporte para o 

planejamento e controle de materiais. 

Para lidar com o elevado nível tecnológico empregado e as diferentes exigências dos 

clientes, promove-se uma intensa qualificação dos empregados, como destaca o senhor Neri 

Basso, Gerente Industrial: 

[...] não conseguiríamos alcançar nossos resultados em termos de 
flexibilidade sem pessoas qualificadas. Nós queremos as pessoas as mais 
polivalentes possíveis. Treinamos para que as pessoas possam operar 
diferentes máquinas numa mesma célula. Afinal, as pessoas podem ficar 
doentes. Quem entra na fábrica começa com funções mais simples e vai se 
desenvolvendo ao longo do tempo. O ser humano é o diferencial. A grande 



 311

vantagem da empresa é possuir pessoas que são comprometidas e que 
avaliam constantemente indicadores de performance. 
 

Acompanhamento e controle também são fundamentais. Cada engenheiro é 

responsável por uma parte específica do processo, o que inclui, por exemplo, reduzir tempos 

de setup. Há, aproximadamente, 40 a 50 indicadores de desempenho. Estes são gerenciados 

mensalmente pelos integrantes do Grupo de Informação e Ação Gerencial. 

Cada indicador de desempenho, por sua vez, possui um padrinho. Cada vez que um 

indicador sinaliza perda de desempenho, seu respectivo padrinho se manifesta apresentando 

as ações que estão sendo tomadas para ele voltar ao patamar adequado. Depois, cada 

supervisor passa informações para os grupos operacionais. Estas informações também estão 

disponibilizadas na intranet da empresa, além dos murais. 

Os principais tipos de flexibilidade demandados dizem respeito à máquina, mão de 

obra, modificação do produto, mix e volume. 

 

 

4.14.7.2  Projeto do produto 

Em relação à criação de novos produtos, existem três critérios básicos envolvidos no 

projeto: funcionalidade; praticidade; e design. As pessoas, atualmente, têm mais acesso a 

informação e estão mais exigentes em termos de estética. Por outro lado, elas não se 

contentam apenas com a beleza. Assim, o produto tem que provar ser funcional e apresentar 

facilidade para limpeza e manutenção, por exemplo. 

A participação de pessoas de diferentes áreas funcionais é também importante para o 

processo de desenvolvimento de novos produtos, por meio de sugestões sobre projetos, não só 

na estética, mas na funcionalidade e na fabricabilidade. A este respeito, a senhora Márcia 

Balestro comenta: 
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Às vezes, projetos antigos de produtos são questionados pelas equipes de 
produção sobre a possibilidade de modificar certos requisitos. Então eu 
penso: por que não? Eu não posso achar que só existe uma maneira de 
fabricar porque sempre foi assim. Tenho que abrir minha cabeça também, 
não posso ser saudosista. O mesmo acontece com nossos fornecedores. 
Sempre se fez cadeira com solda. Agora queremos que ele nos forneça 
apenas com parafusos. O fornecedor sofreu, mas conseguiu fazer exatamente 
o quem nós pedimos. Se nós mudamos, eles também têm que mudar, de 
crescer. 

 

Antes de lançar uma nova linha de produtos, por sua vez, busca-se informações de 

algumas fontes. Inicialmente procura-se compreender as necessidades dos lojistas. Como cada 

lojista possui uma exigência diferente, de acordo com a região do país, esforça-se para 

identificar os pontos em comum entre eles. Estes pontos são chaves, pois não seria viável 

atender a todos os requisitos sugeridos. 

Com o objetivo de obter informações sobre os projetos elaborados em nível de loja e 

conhecer melhor as preferências do consumidor final, ainda em 2005, será finalizada a 

implantação de um software que permitirá a integração entre a fábrica, as lojas e o 

consumidor final. 

Outra fonte é a concorrência. Neste caso, são visitadas várias lojas dos concorrentes na 

busca de perceber o que a maioria deles tem que a Todeschini não oferece. Tendências do 

mercado também são analisadas. Periodicamente, são visitadas as principais feiras 

internacionais, como Milão e Colônia. Por fim, busca-se compreender como é possível inovar 

internamente, isto é, fazer o que ninguém está fazendo atualmente. 

Definido o produto, busca-se desenvolvê-lo respeitando certos parâmetros já existentes 

nas linhas de produção da empresa, por exemplo, a modulação, como destaca a senhora 

Márcia Balestro: 

[...] nós nunca alteramos a modulação, procuramos nos adaptar à modulação 
existente. Nós jamais iríamos criar uma medida fora dos padrões em vigor. 
Caso nós não respeitemos a modulação existente, projetando produtos com 
muitas variações de medidas, nós quebramos a fábrica, pois a modulação é 
feita em cima de um plano de corte.O que pode acontecer, em situações 
muito especiais, envolve criarmos uma nova modulação. Foi o que 
aconteceu com as medidas dos gavetões. Até dois anos atrás, praticamente 
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não existiam gavetões de um metro. Hoje eles se transformaram em uma 
necessidade de mercado. 

 

Outro ponto diz respeito à otimização da utilização das máquinas e equipamentos. 

Caso haja uma máquina na produção que esteja subutilizada, procura-se analisar como fazer 

para aumentar o seu índice de utilização e, ao mesmo tempo, atender às exigências em termos 

das fontes de informação já citadas. Mesmo que tal maquinário não atenda a 100% das 

exigências do projeto, ela será utilizada pois há o objetivo de reduzir custos. 

Assim, na fase de desenvolvimento, há uma grande preocupação com a eficiência dos 

processos, o aproveitamento de matérias-primas, de modo que se possa fabricar um produto 

diferenciado a um preço competitivo. Entretanto, uma vez que a eficiência interna deve estar 

associada à orientação para o mercado, é inevitável que ainda existam divergências entre a 

área de desenvolvimento e a área industrial, como pode ser ilustrada no depoimento da 

senhora Márcia Balestro: 

Existe, algumas vezes, muito atrito entre a área de desenvolvimento de 
produto e a área industrial no processo de criação, pois apesar de eu fazer 
muitas concessões de produção para otimizar o processo, existem certos 
detalhes artesanais que não abro mão, pois tenho convicção que se tornará 
uma tendência de mercado. E como um trabalho artesanal gera maior 
complexidade, o pessoal da área industrial algumas vezes tenta me dissuadir 
da idéia. Mas a mentalidade está mudando. Em 13 de junho de 2003, nós 
lançamos uma linha que, em termos de tabela de itens, continha 4.000 itens. 
Mas em termos de produção isto deu 20.000 itens. O setor industrial não 
gostou, mas compreendeu que havia a necessidade deste lançamento para 
consolidar a imagem da empresa no mercado. 

 

De fato, a mentalidade está mudando, como pode ser constatado por meio do 

posicionamento do senhor Neri Basso: 

Inicialmente era a área industrial que ficava responsável em desenvolver o 
produto. Mas quando se tem só a visão industrial você começa a castrar 
bastante, pois se prioriza apenas a parte de otimização. Hoje existe um 
comitê interno para definir o produto. Então nós participamos do comitê, 
mas no primeiro momento é importante que a gente fique de fora, para não 
limitar o projeto. [...] Nós, da área de processos, não estamos mais tão 
radicais. Olhávamos muito os custos e as perdas. Atualmente, em função da 
mudança de nossa atuação no mercado, explorando uma faixa de 
consumidores classe A e B, não estamos mais olhando só custo para definir a 
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viabilidade de produção, estamos mais flexíveis. Estamos olhando o produto 
final. 

 

 

4.14.7.3  Aspectos organizacionais 

Aspectos culturais, associados a não resistência a mudanças, podem ser percebidos por 

meio da argumentação do senhor Neri Basso:  

Após o incêndio de 1971, quando ainda fabricávamos acordeões, tivemos de 
começar do zero. Isto proporcionou que assimilássemos uma cultura de 
mudança. Aliada a cultura de inovação e a uma gestão participativa, hoje nós 
não temos medo de mudar. Com isto, caso haja necessidade de fazer 
diferente, nós estamos preparados. 
 

Comportamentos voltados para a redução de custos e a identificação de soluções 

inovadoras para o aproveitamento de materiais também são estimulados, como pode ser 

constatado na situação discriminada a seguir: 

No momento em que o pesquisador visitava a área fabril da empresa, defrontou-se 

com um grande volume de material estocado após as máquinas seccionadoras. Ao questionar 

a razão de tal volume de material estocado, recebeu a explicação que estes seriam capas 

protetoras das chapas que são postas pelo fornecedor para não danificar o produto durante o 

manuseio. Ou seja, não corresponde à matéria-prima em si. 

Como elas não participam do processo, uma vez que são retiradas logo no início das 

atividades pelas próprias máquinas, estocam-se as mesmas com o intuito de gerar um 

incômodo nos funcionários, a fim de que os mesmos se sintam desafiados a descobrirem uma 

serventia para o uso do material. Afinal, houve um custo para sua aquisição. 

O material poderia já ter sido vendido, pois já tinha havido propostas para isto, mas os 

gestores acreditam que seja possível utilizá-los de alguma maneira. “É claro que não 

poderíamos usar nas partes nobres dos móveis, mas acreditamos que seja possível utilizar em 

algum ponto do processo”, explica o senhor Maikel Carraro. 
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4.14.7.4  Produção enxuta 

Na busca pela otimização dos recursos, alguns itens são priorizados: controle direto, 

envolvimento de pessoas e melhoria contínua. Esforça-se, ainda, para implementar o conceito 

da tecnologia limpa, evitando ao máximo a criação de resíduos. 

Uma vez que o custo da matéria-prima representa 70 a 80% do custo do produto, 

busca-se implementar ações que concorram para a redução das perdas. Neste sentido, esforça-

se para aumentar, continuamente, a eficiência do plano de corte. 

Para otimizar o plano de corte, por sua vez, o PCP analisa as dimensões exigidas pelo 

cliente e identifica qual a seqüência mais apropriada de pedidos para reduzir ao máximo as 

perdas. As peças, ao longo do processo, são identificadas por meio de códigos de barra. Os 

códigos indicam as especificações individuais dos clientes. Desta forma, funcionários e 

máquinas irão realizar a leitura dos códigos e efetuar as operações necessárias. 

Sob a perspectiva da fabricação de materiais lineares, enquanto as fábricas de móveis 

tradicionais trabalham peça a peça, quer dizer, no momento em que se faz o plano de corte 

está se cortando uma base, uma lateral, uma prateleira, o processo da Todeschini corta barras. 

Este diferencial permite que haja menos perdas e que aumente a velocidade da fabricação. 

Para isto, utilizam-se chapas com o dobro das dimensões do mercado para conseguir 

maior aproveitamento no corte. Este é um padrão já utilizado na Europa, mas é novo no 

Brasil. Isto implicou que os fabricantes de chapas tivessem que se adaptar às suas 

necessidades. 

Os lojistas também contribuem para o melhor aproveitamento da matéria prima, 

seguindo determinados padrões para diferenciar os produtos para os clientes finais, de modo a 

não aumentar a complexidade da fabricação. Profundidade de balcão e armários, por exemplo, 

são medidas padronizadas e que são seguidas pelos lojistas. Desta forma, torna-se mais fácil a 

fabricação, pois são exigidas apenas poucas modificações nos padrões. 
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A parceria com os fornecedores, as ações internas e o comprometimento dos lojistas 

contribuíram para que as perdas alcançassem um índice de apenas 5%. A principal perda é 

decorrente do pó proveniente do corte. Em relação ao retrabalho, tem-se um índice de 

aproximadamente 0,8%. 

Ademais, caso haja problemas de qualidade e estes sejam detectados, os funcionários 

têm autonomia para parar o processo e só recomeçar quando achar conveniente ou por ordem 

superior. Para evitar erros, em alguns pontos do processo, existem dispositivos que detectam 

anormalidades. Por exemplo: certas máquinas são programadas para determinadas medidas. 

Caso haja outra medida de material que não aquele programado, a máquina irá parar 

automaticamente. Observam-se, pois, aspectos associados ao conceito de autonomação. 

 

 

4.14.7.5  Manufatura baseada no tempo 

Desde o início da década de noventa a empresa tem se esforçado para adotar uma 

gestão participativa e reduzir o número de níveis hierárquicos. Um importante passo em prol 

deste objetivo foi a implantação, em 1994, do Sistema Todeschini de Excelência. Como 

decorrência, foram montados células de produção, com os operadores trabalhando em equipe. 

Neste contexto, uma vez por semana, as células de trabalho são paradas para que 

sejam feitas reuniões no intuito de discutir problemas e melhorias no processo. Desta forma, 

já faz 11 anos que existem estas reuniões. “Não abrimos mão da participação dos funcionários 

nas reuniões. [...] Diferente dos CCQ, não é facultativo ao operador a sua participação”, 

afirma o senhor Neri Basso. 

De acordo com o senhor Maikel Carraro, analista técnico, têm-se vários exemplos de 

idéias que propiciaram melhorias nos processo, como os resultados alcançados na redução do 

tempo de alimentação de certas máquinas, por exemplo. Nesta linha, foi implantado um 
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programa formal de sugestões, contendo formulários e procedimentos próprios para 

apresentação de sugestões de melhoria pelos funcionários. Estas melhorias são encaminhadas 

para concorrerem à melhor idéia do mês e as vitoriosas são remuneradas. 

A velocidade do fluxo produtivo, por sua vez, é decorrente, principalmente, da 

fabricação e estoque de peças padronizadas intercambiáveis, no processamento de matérias 

lineares. São apenas três as etapas deste processo: corte, colagem de bordas e perfuração. Daí 

segue para o estoque intermediário (almoxarifado). 

Por outro lado, devido à grande quantidade de atividades desempenhadas pelas 

máquinas envolvidas no processo de fabricação, as quais apresentam diferentes setups, uma 

das prioridades para reduzir o lead time é a redução dos tempos de preparação dos 

equipamentos. Atualmente, consome-se, aproximadamente, oito horas para atravessar os 

insumos e transformá-los em produtos acabados. 

 

 

4.14.7.6  Cadeia de suprimentos 

Há dois tipos de fornecedores: o primeiro tipo é o responsável pela matéria-prima a ser 

utilizada na fabricação dos componentes padronizados e demais peças customizáveis. 

Dependendo da logística e da distância do fornecedor, têm-se políticas diferentes para 

manutenção de estoques. 

O segundo tipo de fornecedor é aquele responsável pela entrega de produtos finais, tais 

como portas de alumínio. Neste caso ele participa mais ativamente da criação de novos 

produtos. Em relação à logística, ele participa dentro de uma política sistemista (semelhante à 

praticada pela GM no município de Gravataí-RS), entregando no dia da embalagem, ou no 

box de expedição, quando se está realizando a seleção de peças componentes de uma 

determinada a referência final. 
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Para trabalhar com a política sistemista, por sua vez, é necessário que os fornecedores 

estejam próximos à fábrica ou, pelo menos, na mesma região. “Isto é essencial para alcançar o 

nível de eficiência operacional. Desta maneira podemos realizar pedidos diferentes a preços 

competitivos”, afirma o senhor Neri Basso. 

Para monitorar o desempenho dos fornecedores, existe um comitê formado por 

integrantes da área de suprimentos e produção que faz uma avaliação trimestral, por meio de 

vários indicadores, tais como qualidade, prazo de entrega, etc. Dá-se nota a cada item 

avaliado. A este respeito, comenta o senhor Neri Basso: 

Passamos esta avaliação para o fornecedor e esta atitude é bastante apreciada 
pelos mesmos. Nós somos muito fiéis aos nossos parceiros fiéis. Nossos 
fornecedores são excelentes. Já faz sete anos que nós trabalhamos eles. 
Como nós somos muito procurados por empresas que desejam fornecer seus 
produtos, selecionamos bem para sermos fiéis. 

 

Por outro lado, os lojistas também têm um papel fundamental na estratégia de 

customização em massa da empresa. Afinal, os clientes interagem exclusivamente com eles, 

seja no momento da definição do projeto, seja durante a fase compreendida entre o pedido e o 

recebimento do produto final. Logo, o desempenho das atividades de atendimento executadas 

pelo lojista corresponde a um dos principais atributos avaliados pelos clientes para alcançar 

satisfação no processo de compra. 

Na fase de projeto, por exemplo, há esforços para que os lojistas atendam às 

necessidades dos clientes por meio dos itens componentes padronizados e catalogados no 

software Promob, de modo que a customização ocorra sem gerar complexidade para a área 

produtiva. Na fase de entrega do produto, por seu turno, o lojista realiza pré-montagens e os 

ajustes necessários para atender adequadamente aos requisitos especificados pelos clientes. 
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4.14.8  Principais dificuldades encontradas para a customização 
de produtos 

 

Enquanto as empresas que trabalham com a produção em massa, normalmente se 

concentram em produtos retilíneos, pois são mais simples de alcançar alta produção, empresas 

que fabricam produtos em grandes quantidades, mas com alguma diversificação, tem que 

possuir uma maior número de capacidades, pois há perda de escala. 

Desta forma, as principais dificuldades parecem estar relacionadas à qualificação dos 

funcionários, os quais têm que ser multifuncionais; integração da área industrial com o 

desenvolvimento do produto, no intuito de conciliar a necessidade de atender ao mercado e 

reduzir a complexidade de fabricação; complexidade de programação e controle de materiais, 

vez que há um grande volume de informações e variedade de peças a serem administradas; e 

otimização do processo produtivo, de modo a ser eficiente tanto na fabricação de produtos 

retilíneos quanto em produtos diferenciados não retilíneos. 

 

 

4.15  Happy Town 

4.15.1  Caracterização da empresa 

A Happy Town está localizada na cidade de São Paulo e iniciou suas atividades no 

final do ano de 2002. Especializada na comercialização de bonecos de pelúcia montados de 

forma personalizada, a empresa utiliza exclusivamente a internet como meio para 

disponibilizar suas atividades. 

Com um volume de vendas alcançando 500 pedidos por mês, e um tíquete médio de 

R$130,00, a Happy Town possui apenas três funcionários e atende a todo o país por meio da 
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distribuição via Sedex. O tempo médio compreendido entre o pedido e o recebimento do 

produto é de dois dias úteis. 

 

 

4.15.2  Fatores que motivaram a empresa a empreender esforços 
para customização dos produtos 
 

De acordo com o senhor Henrique Shen, proprietário da empresa, a principal 

motivação decorreu da percepção de que havia uma lacuna no mercado a ser preenchida por 

produtos que permitissem uma diferenciação de acordo com as necessidades dos clientes, 

conforme explica: 

[...] Isso aqui partiu de um desejo meu de sempre querer presentear as 
pessoas com um produto diferente, focado na pessoa que você vai ser 
presenteada. Então surgiu a idéia onde a pessoa monta e pode dar um 
presente exclusivo. [...] Algumas coisas eu pessoalmente criei, mas esse 
conceito já vem de fora; nos Estados Unidos já existe há mais de trinta anos 
e nos últimos cinco anos esse conceito cresceu, de personalizar e dar vida 
para os bichinhos. 

 

 

4.15.3  O processo de customização 

O processo de customização se inicia com o acesso do cliente ao site da empresa. 

Neste momento, ele é convidado a selecionar entre as diferentes opções de bonecos, roupas, 

acessórios e fragrâncias (a serem inseridas, em forma de biscoitos, no interior dos produtos). 

Ademais, há também a possibilidade de gravar uma mensagem de voz de até nove segundos 

de duração (por meio telefônico ou digital), ou escolher uma entre as opções de melodia pré-

gravada oferecidas. Por fim, a depender da roupa selecionada, também é possível bordar um 

texto com até 10 caracteres e personalizar um cartão que acompanhará o produto final. 
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A fabricação dos itens oferecidos é realizada, toda ela, de forma terceirizada, por meio 

de fornecedores locais e internacionais. No caso dos bonecos e certos modelos de roupas, por 

exemplo, os fornecedores estão localizados nos Estados Unidos. Para as fragrâncias, 

acessórios e demais modelos de roupas, há fornecedores localizados na mesma cidade onde se 

localiza a empresa. 

No caso das fragrâncias, uma vez que há uma grave questão sensorial (o cliente não se 

sente seguro em adquirir algo que não possa sentir antecipadamente), as mesmas foram, em 

sua maioria, selecionadas a partir de produtos similares aos mais vendidos no mercado de 

perfumes, de forma que o público se sinta mais seguro com a escolha. 

Os itens, em sua maioria, são adquiridos pela empresa de forma padronizada dos seus 

fornecedores, com exceção de algumas roupas e fragrâncias as quais foram desenvolvidas 

conjuntamente: “A fragrância foi desenvolvida por nós. Algumas roupinhas nós também 

sentimos a necessidade de desenvolver para público brasileiro”, afirma o senhor Henrique 

Shen. 

Depois de recebido o pedido do cliente, é realizado a montagem dos produtos a partir 

do estoque de itens mantido na empresa. Para reduzir o tempo de atendimento do pedido, 

apenas são disponibilizados no site os itens que efetivamente se encontram estocados. A 

tarefa de bordar, por sua vez, é realizada internamente à empresa, por meio de uma máquina 

computadorizada. Em seguida, o pedido é despachado, via Sedex, para o endereço 

disponibilizado no momento da compra. 

 

 

4.15.4  Estágios onde ocorrem a customização 

A customização ocorre principalmente no estágio de montagem dos itens que irão 

compor o produto acabado. Desta forma, a partir da combinação de itens padronizados 
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modulares e fabricados externamente à empresa, são oferecidos milhares de alternativas de 

customização do produto final. 

Alternativamente, após a montagem, a customização pode vir a se dar por meio do 

bordado de caracteres na roupa selecionada e gravação de mensagens em um chip, além da 

disponibilização de um cartão para elaboração de uma mensagem do comprador. 

 

 

4.15.5  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados em massa 
 

O principal critério adotado se baseou no questionamento de quais itens poderiam ser 

combinados no processo de montagem, de forma a gerar uma grande quantidade de opções de 

produtos finais, e que agregasse maior valor para os clientes. Adotou-se, pois, a perspectiva 

da modularização de itens padronizados. Para isto, não foram empreendidas pesquisas de 

mercado para identificar quais itens mais agradariam os clientes, mas a observação de 

empreendimentos de conceito similares. 

Nós desenvolvemos o modelo de seleção de componentes dos bichinhos 
dentro do que poderia agregar valor ao cliente. Para isso, nós analisamos: ‘o 
bichinho, dá pra ser vestido, dá pra colocar a fragrância, a voz...’, tudo isso 
que a gente achou que dava para agregar valor. É o formato semelhante das 
bonecas Barbies, as quais têm acessórios. Assim, a gente criou esse modelo 
para os bichinhos também; desenvolveu essa linha de produtos. 

 

 

4.15.6  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as características operacionais do processo de customização da Happy 

Town sob a perspectiva das abordagens desenvolvidas por diversos autores (quadro 20), 

conclui-se que foram adotadas, essencialmente, duas estratégias para implementar a 
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customização em massa: modularidade por permuta de acessórios e postergação da 

montagem. 

 

Autores Abordagens de Customização em Massa 
Zinn (1990) Postergação da montagem 
Spira(1993) Montagem por meio da combinação de componentes padronizados 
Pine (1994) Produção modular 
Lampel e Mintzberg (1996) Padronização customizada 
Gilmore e Pine (1997) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Duray et al (2000) Montador 
Alford, Seckett e Nelder (2000) A estratégia de customização em massa da empresa não é contemplada na 

abordagem dos autores 
Silveira, Borestein e Fogliatto (2001) Montagem, Trabalho customizado adicional e serviço adicional 

Quadro 20 – Abordagens de customização em massa na Happy Town 

 

Uma vez que a customização apenas ocorre após o recebimento do pedido do cliente, a 

empresa pratica a postergação da montagem, trabalhando com produtos padronizados e 

customizando no momento da montagem, a partir das informações provenientes do cliente. 

Ademais, são disponibilizados serviços adicionais associados ao bordado de caracteres, 

gravação de mensagens e elaboração de cartão de mensagem para ser anexado ao produto 

final. 

 

 

4.15.7  Habilitadores da customização em massa 

4.15.7.1  Cadeia de suprimentos 

Uma vez que todos os itens são fabricados externamente à empresa, o papel dos 

fornecedores, por meio da garantia da qualidade e disponibilização de produtos variados, além 

da velocidade e confiabilidade do prazo de entrega, é essencial para o sucesso do negócio. 

Neste sentido, o lead time de fornecimento no caso de fornecedores locais é de duas semanas 
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e para os fornecedores internacionais é de três semanas. De acordo com senhor Henrique 

Shen: 

O fornecedor deve ter obviamente, variedade constante de produtos, não é? 
Para o nosso nicho de personalização, é importante estar sempre evoluindo; 
no nosso caso, a cada semestre a gente inova em roupinhas, em bichinhos e 
cria novas soluções pra estar agregando valor ao cliente. 

 

A empresa realiza suas compras em pequenos lotes, de acordo a demanda, mantendo 

estoques de itens suficientes para três a quatro meses de operação. Por outro lado, para 

aqueles itens os quais os fornecedores desenvolvem exclusivamente para a Happy Town, por 

contrato, é exigido que haja um lote mínimo de compras. 

 

 

4.15.7.2 Tecnologia de informação 

A principal tecnologia utilizada pela empresa é a internet, conforme afirma o senhor 

Henrique Shen: “[...] Em nosso negócio tecnologia é essencial, porque nós atualmente só 

vendemos via internet”. 

 

 

4.15.7.3  Manufatura baseada no tempo 

Uma vez que a empresa se propõe a entregar seus produtos em um prazo máximo de 

três dias, a redução dos tempos envolvidos na montagem dos itens é fundamental. Enquanto o 

volume de vendas ainda é baixo, é possível realizar as tarefas a partir de uma área que integra 

todas as etapas de montagem dos itens, enchimento e costura. Todavia, na medida em que 

aumentarem as vendas, está previsto a mudança para um layout por processos, no qual cada 

atividade terá seu local específico, conforme explica o senhor Henrique Shen: 

O atual local não é apropriado pra uma operação de grande escala. Por 
enquanto, esse imóvel atende a operação na demanda de hoje, mas crescendo 
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nós teremos uma área reservada pra enchimento de bichinho, uma área 
reservada pra vestir, uma área reservada pra entrada de pedido e assim por 
diante. 

 

A manutenção de estoques de componentes adquiridos nos fornecedores, por sua vez, 

corresponde ao principal requisito para aumentar a velocidade do atendimento. 

 

 

4.15.7.4  Projeto do Produto 

A Happy Town tanto realiza o desenvolvimento de produtos exclusivos em conjunto 

com seus fornecedores, quanto utiliza projetos já padronizados e pertencentes à linha de 

produtos dos fornecedores. 

Como a empresa não fabrica os produtos ofertados e lida com um conjunto de 

fornecedores, é fundamental que sejam empreendidos esforços para especificar as 

características dimensionais do projeto, as quais serão utilizadas pelas empresas terceirizadas 

durante a produção dos itens componentes do produto final. 

O principal objetivo é solicitar às empresas fabricantes a produção de itens que 

possam ser intercambiáveis entre os diferentes produtos adquiridos de fornecedores distintos, 

de modo que possam gerar milhares de combinações ao serem montados. Desta forma, há 

uma preocupação em alcançar a customização por meio da modularidade de itens 

componentes do produto final. 

 

 

4.15.7.5 Flexibilidade do sistema produtivo 

Em relação à importância da flexibilidade no sistema produtivo, o senhor Henrique 

Shen afirma que “[...] é importante, mas quase não temos situações de precisar ser flexível 

porque nós recebemos o pedido pronto, então não há necessidade”. Todavia, devido à 
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exigência de atender a diferentes pedidos, o desafio é diminuir o tempo de montagem, 

agregando flexibilidade de mix ao sistema produtivo. 

 

 

4.15.7.5 Aspectos Organizacionais 

Em termos dos aspectos organizacionais considerados nesta pesquisa, foi possível 

observar que a empresa em enfoque se esforça para, continuamente, buscar inovação nos 

serviços e produtos oferecidos, como meio de oferecer mais alternativas que tenham o 

potencial de agregar valor aos clientes. 

 

 

4.15.8 Principais dificuldades para implementação da 
customização em massa 
 

As principais dificuldades estão associadas à divulgação dos serviços, aos aspectos 

sensoriais envolvidos no processo de compra; e ao tempo necessário para montagem dos 

itens, como explica o senhor Henrique Shen: 

[...] Acredito que a principal dificuldade não só no meu negócio como em 
todos os negócios da internet é a divulgação. No caso de bichinhos de 
pelúcia esse desafio é maior, porque não é um produto padrão como um CD 
de música ou um livro, o cliente normalmente quer tocar e sentir a qualidade 
do produto. [...] Internamente, nosso desafio é diminuir o tempo no processo 
de montagem de cada bichinho, desde o recebimento do pedido até o envio. 

 

 

O capítulo seguinte tem o objetivo de apresentar a análise cruzada dos casos 

pesquisados. 
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5  Análise cruzada dos casos 

A análise individual dos casos, realizada no capítulo anterior, permitiu não só que o 

pesquisador se familiarizasse com as características específicas de cada empresa, mas também 

contribuiu para a identificação de padrões emergentes, associados às estratégias de 

customização em massa, os quais serão discutidos no presente capítulo. 

Neste contexto, por meio da comparação entre os padrões que emergiram dos dados e 

a literatura que fundamenta o tema sobre estratégia de customização em massa, foi possível 

evidenciar oportunidades para contribuir com o desenvolvimento da teoria, melhor perceber 

particularidades da execução desta estratégia no contexto brasileiro, bem como construir um 

framework a partir das estratégias e ações implementadas pelas empresas pesquisadas. 

 

5.1  Caracterização das empresas 

Conforme se pode constatar por meio do quadro 21, a seguir, a maioria das empresas 

pertence à indústria de transformação, tendo apenas duas representantes do setor da 

construção civil. Nove empresas, por sua vez, possuem suas unidades produtivas localizadas 

no estado do Rio Grande do Sul; quatro empresas estão instaladas no Estado de São Paulo; e 

apenas uma delas está situada no estado de Santa Catarina. A empresa Y, conforme exigido, 

apresenta localização sigilosa. 

Ademais, 53% das empresas disponibilizam a totalidade dos seus produtos 

customizados para seus clientes; 40% das empresas comercializam entre 60% e 80% de 

produtos de forma customizada; e apenas 7% delas customizam menos do que 50% do 

volume total de produtos produzidos. 
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Empresa Localização Produto 
Número 

de 
empregados 

Percentual aproximado de 
produtos customizados no 
total do volume produzido

Randon S.A. 
(Divisão de 

Implementos) 
Caxias do Sul-RS 

Implementos para 
transporte rodoviário de 

carga 
2.100 60% 

Scania São Bernardo do 
Campo-SP 

Caminhões e chassis de 
ônibus 2.900 100% 

Vanbro Bombas 
Submersas Sapucaia do Sul-RS Bombas submersas e 

motores elétricos 68 100% 

Weg Jaraguá do Sul-SC Motores Elétricos 12.000 80% (motores industriais) 

Tevah Porto Alegre-RS Roupas masculinas 800 40% 

Closet São Paulo-SP Camisas 14 100% 

Capa Engenharia Porto Alegre-RS Imóveis 50 100% 
(a partir de 2004) 

Klabin Segall 
Engenharia São Paulo-SP Imóveis 60 60% 

Empresa X Município do Rio 
Grande do Sul Calçados 2.500 60% 

Felix Formas e 
Componentes Campo Bom-RS Formas para calçados 120 100% 

Killing S.A. Tintas 
e Solventes Novo Hamburgo-RS Tintas, solventes, adesivos 

e aditivos 480 70% 

Marsul Proteínas 
Ltda Monte Negro-RS Formulados proteicos 57 80% 

Empresa Y Brasil Computadores 600 100% 

Todeschini Bento Gonçalves-RS Móveis modulares 445 100% 

Happy Town São Paulo-SP Bonecos de pelúcia 3 100% 
Quadro 21 – Caracterização das Empresas 
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Observa-se também que, aproximadamente, 46,6% das empresas apresentam um 

número inferior a 150 empregados; 26,7% possuem entre 400 e 800 empregados, mesmo 

percentual também encontrado para as empresas que têm acima de 2.000 empregados. Ao se 

analisar aquelas empresas com menos de 150 empregados, por seu turno, verifica-se que 43% 

delas possuem, no máximo, 50 empregados. 

Tais resultados permitem concluir que a adoção da estratégia de customização em 

massa não é privilégio de grandes empresas, dotadas de muitos funcionários e capital para 

investimento. Micro e pequenas empresas também podem usufruir os benefícios advindos da 

customização em massa, desde que adotem métodos de gestão e ações apropriadas para o 

alcance dos seus objetivos. 

Por fim, a percepção de que certas empresas pesquisadas adotam o modelo de venda 

direta, lidam com mercados industriais, fabricam produtos usando componentes modulares, e 

possuem clientes exigentes e insatisfeitos com o desempenho dos produtos e serviços 

oferecidos no mercado de forma padronizada, por exemplo, vai ao encontro dos requisitos 

propostos por Berman (2002, p.59-60) para identificar as empresas as quais estariam mais 

aptas a adotar a estratégia de customização em massa em seus negócios. 

 

 

5.2  Fatores que motivaram as empresas a empreender 
esforços para customização dos produtos 
 

Cinco principais fatores motivaram as empresas a empreender esforços em prol da 

customização em massa: características intrínsecas do produto ofertado (Vanbro, Felix), 

aumento da concorrência e do nível de exigência dos clientes (Capa Engenharia, Klabin 

Segall), reduzir os custos e a complexidade de produção (Scania, WEG), explorar um nicho 

de mercado (Tevah, Closet, Marsul, Happy Town, Empresa Y, Killing), atender às 
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características particulares do mercado no qual atua (Randon, Scania, Empresa X, 

Todeschini). 

Observa-se, portanto, que o contexto do mercado, bem como as características do 

produto e do processo produtivo influenciam sobremaneira a decisão de customizar em massa 

os produtos ofertados. Sob a perspectiva do mercado, diversos autores (PINE; VICTOR; 

BOYTON, 1993, p.111; PINE, 1994, p.58; HART, 1995, p.38, 42; KOTHA, 1996, p.447; 

BROEKHUIZEN; ALSEM, 2002, p.321) contemplaram o papel do ambiente competitivo 

como fator impulsionador de mudanças em direção da customização em massa. 

O aumento da rivalidade e a heterogeneidade da demanda têm forçado as empresas a 

buscarem meios para diferenciar seus produtos e serviços e, com isto, tornarem-se mais 

competitivas. Apesar desta ser uma realidade comum para todas as empresas analisadas, 

outros motivos também corroboraram para o empreendimento de esforços para a 

diferenciação, conforme apresentado a seguir. 

No caso da Randon e da Scania, por exemplo, há uma imposição do mercado para a 

customização dos produtos ofertados. Diferente das montadoras de automóveis, os setores de 

implementos rodoviários e de caminhões pesados possuem a característica de oferecer aos 

seus clientes a possibilidade de adquirir um produto a partir de milhares de combinações 

possíveis, alterando, inclusive, atributos estruturais de cada modelo ofertado. 

De forma similar, o mercado no qual atua a Empresa X exige, como critério 

qualificador, a customização de produtos e serviços. Esta exigência, por sua vez, está em linha 

com a conceituação de Corrêa e Gianesi (1993, p.27), no sentido de que “os critérios 

competitivos qualificadores são aqueles nos quais a empresa deve atingir um nível mínimo de 

desempenho que vai qualificá-la a competir por um mercado”. Ainda que não seja o principal 

determinante do sucesso, a maioria das grandes fábricas de calçados trabalha com 
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customização, pois há diferenças regionais e culturais que devem ser levadas em consideração 

e serem atendidas. 

O setor de móveis modulares, semelhantemente, pressupõe que os produtos ofertados 

ofereçam uma gama de possibilidades de alternativas de montagem para cliente, a preços 

competitivos àqueles praticados pela fabricação artesanal. Neste sentido, os esforços da 

Todeschini voltados para a customização de produtos vão ao encontro dos objetivos impostos 

pela atividade econômica a qual desempenha. 

Algumas empresas, por seu turno, vislumbraram na disponibilização de produtos 

customizados uma forma de explorar um nicho de mercado e, com isto, reduzir custos e gerar 

receitas. Nesta perspectiva, duas empresas pertencentes à indústria do vestuário se destacam 

no mercado brasileiro: Tevah e Closet. 

Ambas as empresas têm em comum o fato de que, originalmente, seus fundadores 

lidavam com produtos fabricados de forma padronizada. Todavia, a percepção de que 

existiam clientes mais sofisticados e exigentes, os quais não se satisfaziam com o tratamento 

homogêneo dado à demanda, fez que com que as empresas tomassem rumos diferentes. 

No primeiro caso, a Tevah continuou a fabricar em massa seus produtos, mas começou 

a oferecer alternativas customizadas para os consumidores. Desta forma, conseguiu diminuir o 

capital de giro e praticar preços até 30% superior aos produtos oferecidos de forma 

massificada. O proprietário da Closet, por sua vez, abandonou o negócio original, focando-se 

na fabricação personalizada de camisas e vendendo as mesmas pela internet. Com isto, 

reduziu o risco envolvido nas operações de atacado e obteve maiores margens de lucro por 

produto vendido. 

Os benefícios alcançados pela empresas por meio da exploração de nichos de mercado 

estão em consonância com o apregoado por Kotler (1999, p.43; 2000, p. 279), o qual 
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enfatizou uma série de vantagens associadas ao atendimento de um pequeno grupo de clientes 

cujas necessidades não estão sendo totalmente satisfeitas. 

Reduções de custos associados a estoques de produto acabado e o ganho da lealdade 

do cliente por meio do atendimento às suas necessidades específicas, foram dois benefícios 

alcançados pela Marsul e pela Empresa Y ao adotarem estratégias de customização em massa. 

Em ambos os casos, o fator que motivou os esforços diz respeito ao preenchimento de uma 

lacuna a ser preenchida nos respectivos mercados. No caso da Marsul, a falta de produtos 

fabricados especificamente para atender às características distintas dos produtos e processos 

dos frigoríficos. No caso da Empresa Y, a inexistência de um modelo direto com o 

consumidor. 

Semelhante à Empresa Y, a Happy Town também empreendeu o modelo direto para 

venda de seus produtos. Com a idéia original (no mercado brasileiro) de oferecer bonecos de 

pelúcia personalizados, a empresa evitou custos decorrentes da necessidade de uma estrutura 

de lojas físicas, conseguindo obter altas margens de lucro em seu negócio. 

A Killing, por seu turno, impossibilitada de competir em um mercado dominado por 

empresas multinacionais de grande porte, que adotam a economia de escala para viabilizar a 

uma estratégia de liderança nos custos totais, diversificou suas atividades, oferecendo 

soluções personalizadas para seus clientes. Esta política permite que se possa obter margens 

maiores de lucro e evita que a concorrência ocorra exclusivamente com base em preços 

baixos. 

A Capa Engenharia e a Klabin Segall, representantes da indústria da construção civil, 

por sua vez, são dois bons exemplos de como um setor tradicionalmente conhecido por 

possuir um desempenho inferior comparado aos demais setores produtivos, tem se modificado 

para lidar com as transformações ocorridas no mercado imobiliário nos últimos anos. As duas 

empresas têm investido, principalmente, em tecnologia, treinamento de pessoal e revisão de 
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procedimentos operacionais, no intuito de aumentar a flexibilidade de seus processos e, com 

isto, atender às necessidades individuais dos seus clientes com a menor complexidade, tempo 

e custos possíveis. 

Por outro lado, as características dos produtos e dos processos produtivos também 

concorreram para que as empresas oferecessem produtos customizados. É o caso da Felix 

Formas e Componentes e da Vanbro. Em ambos os casos, o resultado do desempenho do uso 

dos produtos está, inexoravelmente, associado à conformidade com as especificações exigidas 

pelos clientes. 

No caso da Vanbro, o conjunto motor-bomba tem que ser fabricado de acordo com os 

parâmetros (vazão e altura manométrica) específicos do poço artesiano o qual será instalado. 

Em relação às formas e componentes fabricados pela Felix para as empresas calçadistas, o 

desempenho do calçado, em termos de design e conforto, depende do projeto da forma, o qual 

é realizado conjuntamente entre o modelista do fornecedor e um representante da empresa 

cliente. 

Ademais, os componentes e materiais utilizados para a confecção das formas também 

têm que estar em consonância com as características operacionais do processo produtivo do 

cliente, a fim de não danificar o produto em processamento (seleção de matérias-primas e 

colocação de articulados, por exemplo). 

Adotar estratégias de customização em massa, como já abordado, além de atender às 

necessidades específicas dos clientes, traz também vantagens associadas à redução de custos. 

Motivadas por estes objetivos, a Scania e a WEG implementaram suas respectivas estratégias, 

de modo a gerar produtos diferenciados e aumentar o número de alternativas de escolha para o 

cliente sem, no entanto, gerar maior complexidade para sua fabricação. 

Os benefícios expostos e decorrentes do uso apropriado das estratégias de 

customização em massa nas empresas analisadas, também foram relatados por outros estudos 
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executados por diversos autores encontrados na literatura (ZINN, 1990, p.54; KOTHA, 1995, 

p.38; DORNIER et al, 2000, p.423; KRIZNER, 2001, p.4; BERMAN, 2002, p.53; RUDDY, 

2002, p.61) 

Constata-se, assim, que a decisão das empresas em oferecer produtos customizados 

não foi aleatória. Ao contrário, os fatores que motivaram o empreendimento de esforços estão 

alicerçados na existência de uma demanda para produtos e serviços customizados (PINE, 

VICTOR, BOYTON, 1993, p.111; KOTHA, 1995, p.39; HART, 1995, p.39; LAU, 1995, p. 

19; SILVEIRA; BORENSTEIN; FLOGLIATTO, 2001, p.4; MacCARTHY; BRABAZON, 

2003, p.30-31), desde que a variação dos atributos do produto ou dos serviços oferecidos crie, 

efetivamente, valor para o cliente (SVENSSON; BARFOD, 2002, p.81). 

 

 

5.3  Estágios onde ocorrem a customização 

As empresas pesquisadas executam atividades associadas à customização dos seus 

produtos em diferentes estágios da cadeia de valor, conforme pode ser observado no quadro 

22. Constata-se, portanto, que a maioria das empresas pesquisadas oferece, pelo menos, dois 

níveis de customização para o mercado. 

Estes resultados estão em consonância com os resultados das pesquisas empreendidas 

por Amaro, Hendry e Kingsman (1999, p.357), Carmo e Gavronski (2002, p.12) e MacCarthy, 

Brabazon e Bramham (2003, p.295), os quais destacaram haver mais de um nível de 

customização proporcionado por uma empresa a seus clientes. O número de níveis de 

customização parece ser decorrente dos atributos do produto ou serviço a serem customizados 

e o grau de envolvimento do cliente no processo de personalização, a fim de não comprometer 

o desempenho do sistema produtivo. 



 335

Neste contexto, a maioria das empresas customiza nos estágios (não mutuamente 

exclusivos) de projeto, fabricação e montagem, sendo a fabricação o estágio mais comumente 

utilizado nas atividades de customização. Isto acontece porque todas as vezes que há a 

exigência de realizar a elaboração de um novo projeto ou a adequação do mesmo, ocorre a 

necessidade de também realizar atividades diferenciadas na fase de fabricação. 

 

 Estágio onde pode ocorrer a customização 
Empresa Projeto Fabricação Montagem Embalagem Distribuição 

Randon (Divisão de 
Implementos) X X X     

Scania X X X     
Vanbro X X X     
Weg X X X     
Tevah X X       
Closet X X       
Capa Engenharia X X       
Klabin Segall  X X       
Empresa X  X X X     
Felix Formas e 
Componentes X X       

Killing X X       
Marsul X X   X   
Empresa Y     X   X 
Todeschini    X X     
Happy Town     X     

Quadro 22 – Estágios onde pode ocorrer a customização 

 

Ademais, ainda que não seja obrigatória a realização de modificações no projeto, 

muitas vezes, torna-se imprescindível realizar certos ajustes (em termos dimensionais, por 

exemplo) ou modificar alguma característica do componente do produto para se atender 

adequadamente ao pedido do cliente. 

Tomem-se os casos da Vanbro e da WEG. O processo de bobinagem dos motores 

depende de parâmetros técnicos exigidos pelos clientes. Logo, não é possível realizar as 

atividades relacionadas a este processo anteriormente à especificação do pedido. 
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De forma similar, a Tevah e a Closet, ainda que utilizem modelos padrões, apenas 

podem ajustar as dimensões do vestuário a ser confeccionado na fase de fabricação, 

imediatamente anterior ao corte do tecido. O mesmo acontece com o ajuste das dimensões dos 

tampos e prateleiras lineares por parte do processo de fabricação da Todeschini. 

A Killing e a Marsul, por sua vez, combinam (em termos de volume e variedade) os 

itens constantes nas fórmulas dos seus produtos finais na fase de fabricação para atender às 

especificidades da demanda. A Empresa X, a partir de uma estrutura padrão de calçado, pode 

realizar personalizações na fase de fabricação do cabedal. 

Por seu turno, a partir da definição dos layouts das plantas arquitetônicas, hidráulicas e 

elétricas, bem como das características do acabamento, a Capa Engenharia e a Klabin Segall 

customizam seus imóveis na fase de construção (fabricação). No que tange à Scania e à 

Randon, adequações do projeto geram impacto direto nos procedimentos produtivos. 

Por sua vez, apenas uma empresa (Marsul) lida com a customização das embalagens, e 

tem como objetivo de oferecer produtos na quantidade adequada para atender às necessidades 

operacionais específicas dos processos produtivos dos clientes. Este nível de customização 

não foi, contudo, abordado por Pine (1994, p.184), nem tão pouco por Lampel e Mintzberg 

(1996, p.24) e Duray et al (2000, p.612) em seus respectivos estudos. Sob a perspectiva da 

distribuição de produtos, por sua vez, apenas a Empresa Y enfatizou a possibilidade de 

entregar os produtos em datas e horários estipulados pelos clientes. 

Além disto, diferente do que sugeriram Lampel e Mintzberg (1996, p.24), o fato de 

existir customização em determinados estágios à montante do processo não implica que as 

atividades mais próximas do cliente também sejam customizadas. Isto fica claro quando se 

constata que a Tevah, Closet, Killing, Marsul, Felix, Capa Engenharia e a Klabin Segall, por 

exemplo, não lidam com customização na fase de montagem, anda que customizem o projeto 

e no estágio de fabricação. 
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Por seu turno, o grau de envolvimento do cliente nos estágios da cadeia de valor, 

aparentemente, está relacionado ao grau de customização do produto, isto é, quanto maior a 

participação do cliente nos estágios mais próximos da fase de projeto, maior o grau de 

customização, vez que o produto oferecido pela empresa pode ser altamente customizado. 

Esta constatação corrobora os resultados dos estudos de DURAY et al (2000, p.608, 610) e 

DURAY (2002, p.316). 

Assim, como pode ser observado na figura 3, a seguir, as empresas selecionadas 

apresentam diferentes graus de customização dos produtos comercializados, os quais se 

distinguem entre si de acordo com os estágios onde são executadas as customizações. 

 

        
  Grau de Customização   
 
        

 

          Happy Town Empresa Y   Todeschini Tevah Klabin Segall Marsul Randon Empresa X 
   Closet   Scania  

   
Capa 

Engenharia   Vanbro  
   Felix   WEG  

Figura 3 – Grau de Customização das empresas selecionadas 

 

Percebe-se, portanto, que aquelas empresas que atendem às necessidades dos clientes 

apenas a partir do estágio de montagem dos produtos (Empresa Y e Happy Town), possuem 

os mais baixos graus de customização, quando comparados com empresas que oferecem a 

possibilidade de diferenciação nos estágios mais à montante do processo produtivo (como, 

por exemplo, a Todeschini). 

Empresas como a Tevah, Closet, Capa Engenharia e Felix, por seu turno, apesar de 

oferecerem a possibilidade de customização nos estágios de projeto e fabricação, 

similarmente à Klabin Segall e a Marsul, apresentam graus de customização menores do que 

AltoBaixo  
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estas últimas, porque não disponibilizam serviços adicionais de personalização para o cliente 

(Klabin Segall), nem tão pouco personalizam suas embalagens (Marsul). 

Por sua vez, a Empresa X é aquela que possui o maior grau de customização entre as 

demais analisadas, pois além de atender às necessidades dos clientes nos estágios de projeto, 

fabricação e montagem, de forma semelhante a Randon, Scania, Vanbro e Weg, ela também 

oferece, diferente destas últimas, serviços adicionais de personalização, aumentando, 

portanto, o número de alternativas de diferenciação para o mercado. 

Desta forma, a escolha a respeito do grau de customização apresenta implicações 

sobre o conjunto de atividades desempenhadas pela empresa para o atendimento dos pedidos 

dos clientes e, por conseguinte, indica quais habilidades devem ser desenvolvidas 

internamente para alcançar este objetivo. 

Por outro lado, constata-se, em consonância com Amaro, Hendry e Kingsman (1999, 

p.357), que uma mesma empresa pode possuir diferentes graus de customização. Afinal, 

devido às necessidades diferenciadas de cada cliente, os pedidos podem ser atendidos a partir 

de estágios distintos que compõem a cadeia de valor, possibilitando que uma empresa execute 

as atividades de customização apenas no estágio de distribuição (baixo grau de customização), 

ainda que tenha potencial para oferecer novos desenvolvimentos ou alterações dos projetos 

originais (alto grau de customização). 

Neste contexto, apesar de oferecer produtos que podem ser customizados desde o 

projeto, percebe-se que as empresas têm empreendido esforços para atender aos pedidos dos 

clientes, preferencialmente, nos estágios mais à jusante do processo produtivo. Isto pode 

ocorrer nas atividades envolvidas com a fabricação, montagem, embalagem ou distribuição, 

com o intuito de reduzir o tempo e a complexidade exigida, sob a perspectiva da 

customização em massa. 
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5.4  Critérios para seleção dos componentes dos produtos a 
serem customizados 
 

Os dois principais critérios citados para a seleção dos componentes dos produtos a 

serem customizados envolvem: atender às principais exigências dos clientes e viabilidade 

técnica e econômica. 

Atender às principais exigências dos clientes envolve identificar quais especificidades 

dos produtos agregam mais valor para os mesmos, são mais solicitadas pelo mercado, e 

apresentam potencial para gerar um volume de vendas (e ganhos correspondentes) que 

viabilize os custos incorridos no desenvolvimento e fabricação do componente do produto. A 

identificação dos elementos mais valorizados pelos clientes, por sua vez, foi o principal 

critério sugerido por Royer (2001, p.66) para seleção dos componentes dos produtos a serem 

customizados em sua respectiva pesquisa. 

A importância estratégica do cliente, seja porque ele é um grande comprador, 

formador de opinião ou importante para a introdução de produtos em novos mercados, 

também foi utilizada como critério para definição dos componentes a serem customizados 

para algumas empresas (Randon, Scania, WEG). 

A viabilidade técnica e econômica diz respeito, principalmente, à análise da 

complexidade operacional para fabricação de produtos customizados e seus custos associados. 

Para lidar com os problemas originados do aumento da variedade de produtos ofertados ao 

mercado, as empresas analisadas têm se esforçado para utilizar componentes e estruturas de 

produtos que já se encontram previamente configurados. 

Ademais, como fruto da análise empreendida, contata-se que a redução da 

complexidade também está relacionada à seleção de componentes que possam ser 

intercambiados ao longo das opções de configuração disponibilizadas para o mercado. 



 340

Desenvolver e produzir componentes que possam ser combinados de formas diferentes, por 

seu turno, representam a essência do conceito de modularidade (STARR, 1986, p.18). 

A utilização de componentes modulares para aumentar a eficiência na disponibilização 

das diferentes configurações de produtos demandadas pelos clientes, de forma rápida e 

econômica, é defendida por diversos autores (GUSTAVSSON, 1984, p.807; PINE, VICTOR; 

BOYNTON, 1993, p.109; PINE, 1993, p.24; LAU, 1995, p.19; BALDWIN; CLARK, 1997, 

p.85-86; FEITZINGER; LEE, 1997, p.117; DURAY et al, 2000, p.606, 608; SILVEIRA, 

BORENSTEIN, FOGLIATTO, 2001, p.4; TU et al 2004, p.161). 

Por outro lado, cinco empresas (Randon, Scania, Marsul, Capa Engenharia e Klabin 

Segall) destacaram a necessidade de obedecer a normas e regulamentações editadas pelo 

poder público no momento da seleção dos componentes dos produtos a serem customizados. 

Tal exigência está associada à natureza da atividade econômica e o respectivo produto 

confeccionado. 

Observa-se, portanto, que a existência de regulamentação em certos setores 

produtivos, em particular na construção civil, setor automobilístico e de alimentos, atua como 

limitador para a execução da customização. Esta constatação complementa a percepção de 

Pine; Victor e Boynton (1993, p.111), os quais destacaram que nos mercados de utilidades 

públicas e serviços governamentais a regulamentação poderia atuar como fator impeditivo 

para customização de produtos e serviços. 

 

 

5.5  Estratégias de customização em massa 

Ao se analisar as ações empreendidas no processo de customização dos produtos e 

serviços das empresas selecionadas, constata-se, como pode ser observado no quadro 23, que 

duas estratégias se sobressaem: modularidade e postergação da manufatura. Todavia, como já 
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discutido na seção 2.4.5, o uso de componentes modulares, sem o retardamento das atividades 

de diferenciação do produto até o recebimento do pedido do cliente, não se configura em 

customização, mas sim em uma estratégia para propiciar o aumento da variedade de opções ao 

mesmo tempo em que reduz a complexidade do produto e do processo. 

 

Empresa Estratégia de Customização em Massa 
Randon (Divisão de Implementos) Modularidade por bus; Postergação da montagem 

Scania Modularidade por bus; Postergação da fabricação e da 
montagem 

Vanbro Bombas Submersas Modularidade por compartilhamento de componentes; 
Postergação da fabricação e da montagem 

Weg Modularidade por compartilhamento de componentes; 
Postergação da fabricação e da montagem 

Tevah Modularidade por ajuste de componentes; Postergação da 
fabricação  

Closet Modularidade por ajuste de componentes; Postergação da 
fabricação  

Capa Engenharia Customização pura em conjunto com esforços associados ao 
aumento da flexibilidade do projeto e da construção 

Klabin Segall Customização pura em conjunto com esforços associados ao 
aumento da flexibilidade do projeto e da fabricação; Serviços 
adicionais 

Empresa X  Modularidade por permuta de componentes; Postergação da 
fabricação e da montagem; Serviços adicionais 

Felix Formas e Componentes Customização pura em conjunto com esforços para prover 
respostas rápidas 

Killing S. A. Tintas e Solventes Modularidade por mix; Postergação da fabricação 
Marsul Modularidade por mix; Postergação da fabricação e da 

embalagem 
Empresa Y Modularidade por permuta; Postergação da montagem; Serviços 

Adicionais 
Todeschini  Modularidade por ajuste de componentes e modularidade 

seccional; Postergação da fabricação e da montagem 
Happy Town Modularidade por permuta; Postergação da montagem; Serviços 

adicionais 
Quadro 23 – Estratégias de customização em massa 

Por outro lado, o fato de atrasar o início das tarefas de manufatura ou logística até o 

recebimento do pedido de um cliente específico, não implica, necessariamente, que uma 

empresa esteja customizando seus produtos por meio de uma estratégia de postergação. Logo, 

ambas as estratégias têm que ser adotadas, concomitantemente, pelas empresas que almejam 

executar a customização em massa. 
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O uso da produção modular difere de acordo com o tipo de modularidade empregada 

para prover produtos customizados e, por sua vez, o tipo de modularidade depende das 

características do projeto do produto. Nesta perspectiva, a análise cruzada dos casos permitiu 

identificar a existência de alguns padrões na utilização dos tipos de modularidade adotados 

pelas empresas. 

A Randon e a Scania, representantes do setor automobilístico, por exemplo, executam 

a modularização por bus, a qual é caracterizada pela existência de uma estrutura padronizada 

(neste caso o chassi) que pode receber um número de diferentes tipos de componentes que se 

conectam utilizando o mesmo tipo de interface. 

A Vanbro (fabricantes de motores e bombas) e a WEG (fabricante de motores e 

materiais elétricos) utilizam a modularidade por compartilhamento de componentes, ou seja, 

um mesmo componente pode ser utilizado ao longo de múltiplos produtos para permitir a 

produção de baixo custo de uma grande variedade de produtos. 

Tanto a Tevah quanto a Closet, devido à necessidade de ajustar as dimensões físicas 

das partes componentes dos modelos ofertados às medidas do corpo de cada cliente, adotam a 

modularidade por ajuste de componentes. Este tipo de modularidade é usado quando é exigido 

que os produtos tenham dimensões físicas únicas, e foi destacado por Pine (1994, p.219) no 

caso da customização de bicicletas realizada pela empresa japonesa National Bicycle 

Industrial Company. 

Por razões semelhantes, a Todeschini também adota a modularidade por ajuste de 

componentes, na medida em que lida com a necessidade de ajustar as dimensões (em termos 

de comprimento) dos tampos e prateleiras lineares, no estágio de fabricação, para atender às 

especificações individuais dos clientes. Além disso, no estágio de montagem, a empresa 

utiliza a modularidade seccional, possibilitando a combinação de diferentes peças (que 

compõem modelos diversos) por meio de encaixes e conexões padrões. 
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A Killing e a Marsul, por seu turno, usam a modularidade por mix, uma vez que 

quando os itens componentes são combinados, eles não se tornam mais visíveis no produto 

final. Desta forma, no caso das tintas comercializadas pela Killing, a combinação adequada de 

bases e pigmentos permite a produção de tintas com características físico-químicas 

diferenciadas. Em relação a Marsul, a partir da mistura específica de matérias-primas e 

produtos texturizados, são gerados formulados protéicos para atender às necessidades 

individuais de hidratação, emulsificação de gorduras e aumento de valor nutricional. 

A Empresa Y, Happy Town e a Empresa X têm em comum o fato de empregarem a 

modularização por permuta de componentes. Desta forma, o número de alternativas de 

configurações possíveis é decorrente do emparelhamento de componentes diferentes em um 

mesmo produto básico, que pode corresponder ao chassi do computador (Empresa Y), boneco 

de pelúcia (Happy Town) ou formas e solados (Empresa X). 

Os tipos individuais de modularidade destacados para a maioria das empresas, 

entretanto, não querem dizer que as mesmas adotem apenas uma modalidade. Ao contrário 

disto, percebe-se que as empresas utilizam um conjunto de tipos diferentes e complementares 

de modularidade. É o caso da modularidade por compartilhamento de componentes, que pode 

ser adotada por todas as empresas, com o objetivo de proporcionar economias de escopo. A 

seleção de um tipo particular para cada empresa, por sua vez, foi decorrente do grau de 

importância da respectiva modularidade para alcançar os objetivos das estratégias de 

customização em massa. 

A utilização da estratégia de modularização foi destacada por vários estudiosos do 

fenômeno da customização em massa (SPIRA, 1993; PINE, 1994; LAMPEL; MINTZBERG, 

1996; DURAY et al, 2000; ALFORD; SACKETT; NELDER, 2000; SILVEIRA; 

BORESTEIN; FOGLIATTO, 2001) em seus respectivos trabalhos. Contudo, Spira (1993, 

p.24) e Silveira; Borestein e Fogliatto (2001, p.3), por exemplo, limitaram o uso de módulos 
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às atividades de montagem dos produtos, não contemplando sua utilização no estágio de 

fabricação. 

Gilmore e Pine (1997, p.92), por seu turno, nem sequer salientaram a importância do 

uso de módulos em suas respectivas abordagens. Além disto, apenas Duray et al (2000, p.612) 

consideraram os tipos de modularidade como uma das variáveis para classificar as categorias 

da estratégia de customização em massa. 

O tipo de postergação adotado, por sua vez, varia de empresa para empresa e depende, 

principalmente, da natureza do produto e da localização do ponto de desacoplamento do 

pedido do cliente no processo produtivo. Desta forma, uma vez que a maioria das empresas 

retarda a finalização da fabricação do produto para o momento após o recebimento do pedido 

do cliente, o tipo de postergação mais comumente adotado foi a postergação da fabricação. 

Assim, além da modularidade, a postergação da fabricação foi a estratégia adotada 

pela Tevah, Closet e Killing para customização em massa dos seus produtos. Ademais, 

algumas empresas (Scania, Vanbro, Empresa X, Todeschini), não apenas utilizaram 

componentes modulares e postergaram a fabricação, como também atrasaram as atividades de 

montagem para depois da definição dos atributos do produto final pelos clientes. 

A Marsul, por outro lado, não apenas posterga a fabricação, como também adia a 

tarefa de embalar o produto até a definição das necessidades do cliente. Esta estratégia de 

customização apenas foi contemplada por Spira (1993, p.24), Gilmore e Pine (1997, p.92) e 

Silveira; Borestein e Fogliatto (2001, p.3). 

A Happy Town, Empresa Y e Randon, por sua vez, além da estratégia de 

modularização, postergam a montagem dos respectivos produtos no intuito de reduzir o tempo 

e os custos associados à customização e massa. 

Os diferentes tipos de postergação implementados pelas empresas analisadas 

(postergação da fabricação, montagem e embalagem) são contemplados por Zinn (1990, p.54) 
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e compreendidos como categorias de postergação da manufatura. A distinção entre estas 

categorias é importante, sobretudo, porque revela quais os estágios da manufatura nos quais 

ocorre a customização. 

Todavia, diversos autores (FEITZINGER; LEE, 1997, p.116; VAN HOEK; 

COMMANDEUR; VOS, 1998, p.37; PAGH; COOPER, 1998, p.16; VAN HOEK; PEELEN; 

COMMANDEUR, 1999, p.14; VAN HOEK; 2001, p.170; BOWERSOX; CLOSS, 2001, 

p.394; CARMO; GAVRONSKI, 2002, p.10; HERMANSKY; SEELMANN-EGGEBERT, 

2003, p.39; YANG; BURNS; BACKHOUSE, 2004, p.472) trataram a postergação na área 

produtiva de forma genérica, sem distinção de categorias, impossibilitando, pois, a clara 

identificação das atividades envolvidas na customização. 

Ademais, nenhum dos trabalhos (identificados e analisados nesta pesquisa) que se 

propôs delinear as possíveis abordagens para customização em massa (como por exemplo: 

SPIRA, 1993; PINE, 1994; LAMPEL; MINTZBERG, 1996; DURAY et al, 2000; ALFORD; 

SACKETT; NELDER, 2000; SILVEIRA; BORESTEIN; FOGLIATTO, 2001), contemplou a 

postergação da manufatura como uma das estratégias de customização em massa. 

Por outro lado, de forma similar ao que já havia sido constatado por Spira (1993, 

p.24), Pine (1994, p.184), e Silveira, Borestein e Fogliatto (2001, p.3) em suas respectivas 

pesquisas, quatro das empresas selecionadas disponibilizam serviços adicionais de 

customização para seus clientes como forma de complementar as estratégias de customização 

implementadas. 

Os serviços adicionais de customização envolvem: a possibilidade de anexar etiquetas 

de preços ou códigos de barras específicos para cada cliente (Empresa X); instalação de 

softwares, imagens e etiquetas de identificação (Empresa Y); bordado de caracteres, gravação 

de mensagens, cartão personalizado (Happy Town); e instalação de armários, ar-

condicionado, aquecedor, luminárias, cortinas e box (Klabin Segall). 
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A adoção de serviços adicionais, contudo, não foi contemplada nos trabalhos de alguns 

autores envolvidos com a o estudo da customização em massa (como por exemplo: PINE, 

1994; LAMPEL; MINTZBERG, 1996; FEITZINGER; LEE, 1997, p.116; VAN HOEK; 

COMMANDEUR; VOS, 1998, p.36; VAN HOEK; PEELEN; COMMANDEUR, 1999, p.4; 

DURAY et al, 2000; ALFORD; SACKETT; NELDER, 2000; VAN HOEK; 2001, p.163; 

CARMO; GAVRONSKI, 2002, p.12; BERMAN, 2002, p.55-56; HERMANSKY; 

SEELMANN-EGGEBERT, 2003, p.38; YANG; BURNS; BACKHOUSE, 2004, p.468). 

Por fim, o fato das empresas, em situações particulares, permitirem o envolvimento do 

cliente desde a fase do projeto, não implica que a adoção de estratégias de customização em 

massa contemple este nível. Afinal, customizar na fase de projeto do produto requer o 

desenvolvimento de novos produtos ou a adequação do projeto original para atender às 

necessidades específicas dos clientes. 

Ambos os casos demandam tempo e custo elevados, decorrentes das tarefas de análise 

de viabilidade técnica, mercadológica, financeira e, em certos casos, legal. Além disto, a 

customização do projeto resulta em maior complexidade para fabricação e gera forte impacto 

sobre as atividades logísticas. Como conseqüência, os volumes produzidos tendem a ser 

menores e os preços dos produtos finais são maiores. Logo, ainda que a customização, a partir 

do projeto, tenha sido contemplada por certos autores (tais como: LAMPEL; MINTZBERG, 

1996; GILMORE; PINE, 1997; DURAY et al, 2000; ALFORD; SACKETT; NELDER, 2000; 

SILVEIRA; BORESTEIN; FOGLIATTO, 2001), esta abordagem vai de encontro aos 

objetivos da customização em massa. 

 

5.6  Habilitadores da customização em massa 

A análise cruzada das ações executadas pelas empresas selecionadas permitiu 

constatar a utilização de um conjunto de práticas associadas aos sete habilitadores pré-
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selecionados, quais sejam: manufatura baseada no tempo, produção enxuta, cadeia de 

suprimentos, flexibilidade do sistema produtivo, projeto do produto, aspectos organizacionais, 

e tecnologia de informação. 

A seguir, serão discriminadas e discutidas as principais práticas adotadas, as quais 

foram agrupadas por seus respectivos habilitadores. Ressalta-se, todavia, que a alocação de 

certas práticas em determinados habilitadores tem, essencialmente, objetivo didático, vez que, 

como será possível observar, certas atividades podem fazer parte de mais de um habilitador, 

ainda que seja tratada em apenas um deles. 

 

 

5.6.1  Manufatura baseada no tempo 

Entre as diversas práticas associadas à redução do tempo necessário para a entrega de 

produtos que foram utilizadas pelas empresas analisadas, destacam-se sete delas: redução de 

setups, células de produção, participação dos empregados, confiabilidade dos fornecedores, 

gestão da qualidade, produção puxada, utilização de estoques de matéria-prima e, ou, material 

em processo. 

As seis primeiras práticas estão em consonância com os resultados da pesquisa 

realizada por Tu; Vanderembse; Ragu-Nathan (2001, p.213), os quais identificaram 

associações positivas entre o alto nível de execução das mesmas e o desempenho da 

customização em massa em um conjunto de 303 empresas manufatureiras. Entretanto, 

diferente do que concluíram os autores supracitados, apenas duas empresas (Tevah e Killing) 

destacaram a importância da manutenção preventiva para o alcance dos objetivos pretendidos. 

O fato de as demais empresas não ter salientado o uso de atividades de manutenção 

para lidarem com situações imprevisíveis (como quebra de máquinas, por exemplo) não 

implica, contudo, que as mesmas não adotem manutenções preventivas e preditivas na sua 
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rotina de trabalho. Diante do arsenal de práticas possíveis de serem utilizadas, os gestores 

parecem entender que as outras ações são mais diretamente relacionadas à diminuição dos 

tempos produtivos e, por isto, merecem mais atenção. 

Ademais, apesar do uso das práticas de manufatura baseada no tempo também 

beneficiarem a redução dos estoques (a fim de reduzir os custos associados), as empresas 

mantêm, de forma planejada, estoques de matérias-primas e de materiais em processo. 

No primeiro caso, os estoques são armazenados com o objetivo de aumentar a 

segurança no caso de atrasos e problemas de qualidade dos materiais entregues por 

fornecedores. Esta decisão reflete o baixo desempenho dos fornecedores brasileiros, e 

contribui para explicar o porquê de muitas das empresas selecionadas no presente estudo 

eleger a confiabilidade como um dos principais critérios para seleção dos fornecedores. 

Ademais, o fato de algumas matérias-primas e componentes serem fabricados por 

fornecedores localizados em outros países, exige que algumas empresas (Scania, Empresa Y, 

Tevah, Empresa X, Killing, por exemplo) mantenham um volume de estoques destes 

materiais. 

Sob a perspectiva do estoque de materiais em processo, esta é uma prática comum 

entre as empresas analisadas, não só para aumentar a velocidade do processamento e 

conseguir um fluxo uniforme (em conformidade com: OHNO, 1997, p. 42; STEVENSON, 

2001, p.515; LIKER, 2005, p.116), mas também para permitir que a diferenciação do produto 

ocorra após o recebimento do pedido do cliente (em consonância com o que apregoam VAN 

HOEK; COMMANDEUR; VOS, p.33, 1998), desacoplando a produção padronizada da 

customizada (corroborando com VAN HOEK, 2001, p.170). 

A adoção de células de produção, por seu turno, não significa que as empresas 

utilizem apenas o layout celular em seus processos. Diferente disto, foi possível observar que 

muitas operações também combinam elementos de outros diferentes layouts (orientados para 
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produtos ou processos), configurando-se, pois arranjos físicos mistos, em conformidade com 

Slack et al (1996, p.217). 

Nesta perspectiva, a constatação de que o layout celular é utilizado em conjunto com 

outros tipos de layout (por processo ou funcional, linhas de fabricação e de montagem) para a 

fabricação de produtos personalizados, vai de encontro ao que afirmaram Gaither e Frazier 

(2001, p.41, 199). 

 

 

5.6.2  Produção enxuta 

A plena adoção da filosofia da produção enxuta não está disseminada entre as 

empresas analisadas, ainda que muitas das práticas e ferramentas utilizadas para sua 

implementação sejam utilizadas pela maioria das empresas. Neste sentido, a padronização das 

operações, a atribuição de autonomia para os empregados, os esforços em prol da melhoria 

contínua e o uso da produção puxada são os elementos mais usados. 

A padronização das operações é o elemento mais comumente adotado pelas empresas 

selecionadas e constitui a base para a qualidade e a melhoria contínua. A utilização de 

procedimentos padronizados é corroborada por LIKER (2005, p.148), o qual afirma ser “[...] 

impossível melhorar qualquer processo antes que ele seja padronizado, [...] assim como não se 

pode garantir a qualidade sem procedimentos padrão para assegurar a coerência dos 

processos”. 

Ademais, em conformidade com Monden (1984, p.49), as operações padronizadas 

permitem obter alta produtividade por meio do trabalho eficiente, sem perdas, além de 

contribuir parar o balanceamento de linha entre todos os processos, em termos de tempo de 

produção. 
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Atribuir autonomia para os empregados, por seu turno, conduz à redução de perdas, 

descentralização da programação da produção, e melhoria contínua, na medida em que 

permite que os empregados tenham a oportunidade de interferir no fluxo produtivo em caso 

de anomalias e não conformidades, bem como apresentar sugestões que otimizem os 

processos. Tais benefícios são corroborados por Ghinato (1999, p.3). 

A autonomia dos empregados, somada à utilização de máquinas dotadas de 

dispositivos que permitam parar o processamento de itens sempre que for detectada qualquer 

anormalidade, compõe o conceito de autonomação, um dos pilares da produção enxuta. 

No sentido de empreender esforços para melhorar continuamente seus processos, as 

empresas têm adotado diversas ações, tais como: grupos de melhoria, programas de incentivo 

a sugestões, círculos de controle de qualidade, reuniões da qualidade, disseminação de 

melhores práticas, padronização, treinamento de pessoal, entre outras. 

Em relação à produção puxada, já contemplada na manufatura baseada no tempo, 

observa-se que menos do que reduzir o tempo de ciclo, ela é principalmente selecionada com 

o objetivo de evitar perdas por superprodução. Esta categoria de perda, associada ao excesso 

de itens estocados, costuma ser decorrente da produção além do volume programado ou 

requerido, bem como da produção realizada antes do momento necessário, e é compreendida 

por Ghinato (2000, p.35) como a mais danosa para o sistema produtivo, vez que esconde 

outros tipos de perdas, além de ser de difícil eliminação. 

A utilização da produção puxada, contudo, não implicou que as empresas adotassem 

(com exceção da Scania) o conceito de takt time para condicionar o ritmo da produção ao 

ritmo de vendas, conforme apregoado por Rother e Shook (1998, p. 40), nem tão pouco a 

utilização de Kanban (com exceção da Randon, Scania, Vanbro, Capa Engenharia) para 

controlar o fluxo e sincronizar a produção, conforme sugerido por Tubino (1999, p.85). 

Muitas delas adotaram puxadas seqüenciadas e FIFO (first in, first out), por exemplo. 
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A adoção de um fluxo contínuo, um dos princípios fundamentais no sistema de 

produção enxuta, por sua vez, é percebida internamente às células e nas linhas de montagem. 

Todavia, quando se analisam os processos produtivos de forma mais ampla, constata-se a 

fragmentação do fluxo devido à existência de pontos de desacoplamento do pedido do cliente, 

dividindo a produção padronizada e a customizada. 

A utilização de práticas e ferramentas associadas à produção enxuta para habilitar a 

implementação de estratégias de customização em massa nas empresas selecionadas, vai ao 

encontro do que Kotha (1995, p.35), Ross (1998, p.79), Mann (2000, p.16) e Silveira, 

Borenstein e Fogliatto (2001, p.6) sugeriram em seus respectivos trabalhos. 

 

 

5.6.3  Cadeia de suprimentos 

A realização de parecerias com os fornecedores, a proximidade física entre as 

instalações do fabricante e seus principais fornecedores, e a qualificação do profissional de 

vendas foram os três requisitos mais enfatizados pelas empresas em relação às características 

necessárias para a cadeia de suprimento apoiar a estratégia de customização em massa. 

Sob a perspectiva do empreendimento de parcerias, os fabricantes esperam que seus 

fornecedores se esforcem para garantir agilidade e flexibilidade no atendimento a pedidos, 

confiabilidade dos prazos de entrega, qualidade do insumo fornecido, e participem do 

desenvolvimento de novos produtos e componentes. Estes aspectos são considerados 

fundamentais para reduzir custos e abreviar os tempos compreendidos entre o recebimento do 

pedido e a finalização da fabricação de produtos que atendam às necessidades individuais dos 

clientes. 

A localização da fábrica do fornecedor junto ao cliente, por sua vez, foi contemplada 

por Kotha (1996, p.447) como uma das condições para o sucesso da estratégia de 
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customização em massa. Todavia, apesar dos benefícios associados a este requisito, certas 

empresas (Scania, Tevah, Empresa X, Happy Town e Empresa Y, por exemplo) conseguem 

empreender a customização de seus produtos adquirindo itens e componentes de fornecedores 

localizados no exterior. 

No caso da Scania, o fato de existir um produto global, cujas peças e componentes são 

fabricados em unidades produtivas localizadas em diferentes países, constitui um dos fatores 

responsáveis pela flexibilidade do sistema produtivo. A Empresa Y, por sua vez, importa 

DVDs, HDs e CDs para complementar a montagem de seus computadores. A Happy Town 

adquire todos os seus bonecos de pelúcia nos Estados Unidos. 

Assim, conclui-se que não obstante a proximidade entre as instalações físicas do 

cliente e do fornecedor contribuir para a redução de custos, tempos e aumento da 

flexibilidade, este não pode ser considerado um elemento condicional para a implementação 

da customização em massa, mas sim uma condição desejada. 

O papel do profissional de vendas (que pode ser o lojista, a concessionária, o 

representante de vendas, ou o corretor, por exemplo), responsável pela interação com os 

clientes, o envio e acompanhamento do pedido para o fabricante, e a venda dos produtos, é 

fundamental em uma estratégia de customização em massa. 

Uma vez que a estratégia de customização em massa está alicerçada no uso de itens e 

componentes modulares, o profissional de vendas tem a importante função de compreender os 

desejos e necessidades dos clientes e traduzi-los em alternativas previamente padronizadas e 

disponíveis para fabricação. 

Para isto, é fundamental que o profissional de vendas tenha um profundo 

conhecimento das características operacionais e técnicas do produto, bem como do potencial 

impacto para a área produtiva de atender a pedidos que exijam a adequação do projeto, ou 

mesmo o desenvolvimento de novos produtos. 
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Ademais, como os profissionais de vendas estão em contato direto com os clientes, 

eles também contribuem com a fábrica na identificação de oportunidades de melhoria do 

produto, novas necessidades e tendências do mercado, de modo que possam ser criadas 

opções inéditas de configuração de produtos que agreguem valor aos clientes. 

Apesar da sua relevância, a função do profissional de vendas, influenciando a decisão 

de compra do cliente em prol dos objetivos da customização em massa, não foi destacada na 

literatura sobre o tema em enfoque (como por exemplo: HART, 1995, p.41; KOTHA, 1996, 

p.447; EASTWOOD, 1996, p.173; FEITZINGER; LEE, 1997, p.117; ZIPKIN, 2001, p.82; 

SILVEIRA; BORENSTEIN; FOGLIATTO, 2001, p.4; TU, VANDEREMBSE; RAGU-

NATHAN, 2001, p.205; HERMANSKY; SEELMANN-EGGEBERT, 2003, p.38). 

Por outro lado, diferente do que sugeriram Alford; Sackett e Nelder (2000, p.107) em 

relação à utilização de subcontratados e fornecedores no lugar da produção vertical integrada, 

como resposta às restrições observadas na cadeia de suprimentos, foi possível observar que 

quatro empresas (Randon, WEG, Marsul e Tevah) adotam a integração vertical, com 

amplitudes distintas, em seus respectivos setores produtivos. 

Como resultado da integração vertical, as instalações dos fornecedores próprios 

puderam ser localizadas nas circunvizinhanças umas das outras; foi possível desenvolver 

procedimentos especializados mais eficientes para atender à demanda do fabricante; além de 

existir uma maior confiança no fornecedor para lidar com as necessidades da empresa cliente. 

Finalmente, diante da exigência da fabricação de produtos em lotes unitários para 

atender ao pedido de cada cliente específico, requer-se que os fornecedores entreguem 

matérias-primas e insumos em quantidades apropriadas para a fabricação de cada pedido. 

Todavia, percebe-se que os fornecedores brasileiros, grosso modo, ainda trabalham com a 

perspectiva de lotes econômicos de fabricação, exigindo que as empresas clientes comprem 

quantidades mínimas em suas transações. Observa-se, pois, a necessidade de mudanças nos 
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procedimentos adotados pelos fornecedores para se adequarem aos objetivos da customização 

em massa. 

 

 

5.6.4  Flexibilidade do sistema produtivo 

A exemplo do que observaram Pine (1994, p.181); Ross (1996, p.262); Ahlstrom e 

Westbrook (1999, p.271); Lee e Chen (2000, p.6); Jiao, Ma e Tseng (2001, p.2); e Zipkin 

(2001, p.82), o resultado da análise dos dados permitiu constatar que a flexibilidade do 

sistema produtivo é fundamental no contexto da customização em massa. Estes autores, 

contudo, não explicitaram quais aspectos de flexibilidade devem ser incorporados às 

características funcionais do sistema. De forma a complementar os estudos anteriores, foram 

empreendidos esforços para preencher esta lacuna. 

Neste sentido, três tipos de flexibilidade se destacaram como aqueles mais comumente 

utilizados pelas empresas analisadas: flexibilidade de mix, flexibilidade de modificação de 

produto, e flexibilidade de mão de obra. 

A flexibilidade de mix é alcançada, principalmente, por meio da utilização de 

componentes modulares (seja no estágio de fabricação ou montagem), associado à 

postergação da manufatura. Além disto, a utilização de maquinário flexível contribui 

sobremaneira para lidar com a variabilidade de saída inerente aos objetivos do sistema 

produtivo. Isto é possível porque máquinas e equipamentos que agregam automação flexível, 

devido aos baixos tempos de setup e custos associados, viabilizam o processamento de 

pequenos lotes, possibilitando a redução do nível de estoques e diminuindo o lead time. 

A flexibilidade de modificação do produto, por seu turno, é uma variante da 

flexibilidade de produto proposta por Browne et al (1984, p. 116), Azzone e Bertelè (1989, 

p.738); Sethi & Sethi (1990, p.310) e Slack (1993, p.85), pois é entendido que o processo de 
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customização (enfoque variante) demandará esforços diferenciados daqueles consumidos na 

introdução de um novo produto no mercado. Logo, torna-se inconsistente agrupá-lo sob uma 

única classificação, conforme sugerido por estes autores. 

Para sua eficiente consecução, exige-se um esforço conjunto das equipes de vendas, 

produção, marketing e finanças, além das engenharias de processo e de projeto do produto, de 

forma a analisar a viabilidade técnica, econômica e mercadológica para promover as 

adequações necessárias no projeto e sua posterior execução. 

A flexibilidade de mão de obra, por sua vez, pode ser explicitada através do grau de 

polivalência ou multifuncionalidade dos operadores, e é obtido por meio de treinamento e 

rotação do trabalho, de modo que possam operar diferentes máquinas e equipamentos, além 

de executar procedimentos distintos. 

Além de permitir maior flexibilidade ao sistema produtivo, a polivalência possibilita 

uma série de vantagens adicionais quando comparada ao sistema tradicional de trabalho 

monofuncional. Tais vantagens estão alinhadas ao que assevera Tubino (1999, p.152-153), no 

que diz respeito ao maior compromisso com os objetivos globais, à facilidade para aplicação 

de técnicas e métodos de gestão (em particular o controle de qualidade total), à redução da 

fadiga e do estresse, e à disseminação de conhecimentos. 

Por outro lado, apesar de agregarem flexibilidade ao sistema produtivo, as empresas 

analisadas não adotam Sistemas Flexíveis de Manufatura (FMS). Esta constatação vai de 

encontro ao que afirmam Pine, Victor e Boynton (1993, p.114); Lau (1995, p.19); Duray et al. 

(2000, p.608); e Berman (2002, p.56), ao indicarem que o sucesso da customização em massa 

estaria também atrelado à utilização de FMS. 

A despeito dos benefícios associados ao uso de FMS, o motivo de sua ausência parece 

estar relacionado ao fato de que, para se obter as vantagens apregoadas à flexibilidade, são 
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necessários altos investimentos em automação industrial, capacitação de pessoal, bem como 

planejamento e controle mais precisos dos processos. 

Ademais, em consonância com o que afirmam Freitas Filho e Cunha (1995, p.1475-

1480), devido ao alto grau de flexibilidade, os FMS possuem uma grande diversidade de 

possíveis estados, trazendo grandes dificuldades à tarefa de buscar boas soluções nos níveis 

de planejamento e operação. Decisões errôneas e ineficientes podem levar à baixa utilização 

de máquinas, a longos ciclos de produção e a congestionamentos, com conseqüente 

subutilização das vantagens estratégicas proporcionadas pelo potencial de flexibilidade destes 

sistemas. 

 

 

5.6.5  Projeto do produto 

Como se pôde constatar ao longo dos estudos de casos, as decisões relacionadas ao 

projeto do produto são essenciais para o alcance das vantagens competitivas associadas à 

estratégia de customização em massa. Neste sentido, modularidade, intercambialidade, 

padronização e simplificação foram os quatro principais aspectos concernentes ao projeto do 

produto adotados pelas empresas analisadas. 

A importância da adoção de módulos para os propósitos da customização em massa, é 

decorrente do potencial para conseguir economias de escala e escopo, reduzir o tempo 

requerido para fabricação do produto final, permitir a maximização do número de 

componentes padronizados usados em todos os produtos, facilitar o diagnóstico de problemas 

produtivos e aumentar a flexibilidade do sistema de manufatura. Tais aspectos estão em 

conformidade com as proposições de Pine (1994, p.210), Feitzinger e Lee (1997, p.117), e 

Dornier et al (2000, p.423). 
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A quantidade de alternativas de produtos diferenciados decorrentes do uso de 

módulos, por sua vez, está relacionada ao uso de partes e componentes que possam ser 

facilmente intercambiados em diferentes configurações de produtos, de modo a gerar tanta 

variedade de produtos quanto o número de permutações de itens permitir. Tal constatação está 

em consonância com o proposto por Starr (1986, p.23-27). Este número, entretanto, indica 

apenas a extensão das possibilidades do uso do projeto modular, vez que muitas das possíveis 

configurações não terão apelo mercadológico. 

A padronização e a redução do número de componentes necessários à fabricação de 

um determinado produto, por seu turno, possui forte relação com a modularização e a 

intercambialidade e traz uma série de benefícios, tais como: a redução de custos e do lead 

time de produção e aumento da flexibilidade, qualidade de produto mais elevada, maior 

facilidade de automação, menor investimento em estoques, aumento da produtividade, 

diminuição do tempo e do custo do treinamento de empregados. Tais benefícios estão 

alinhados com os resultados dos estudos de Gustavsson, (1984, p.807), Gaither e Frazier 

(2001, p.101) e Stevenson (2001, p.118). 

Além disto, em conformidade com o que afirma alguns autores (tais como: SHINGO, 

1996, p.83; TUBINO, 1999, p.131), a utilização de itens componentes dos produtos 

padronizados e em menor número, permite reduzir a necessidade de troca de ferramentas, 

diminuindo, por conseguinte, os tempos de setups. 

A simplificação, por fim, está associada à idéia de projeto orientado para 

manufaturabilidade, que, por sua vez, está em linha com a conceituação de Stevenson (2001, 

p.113), no sentido de que se refere à “facilidade com que as características do projeto 

conseguem ser executadas pela área de produção”. Logo, este conceito contempla a 

padronização e a intercambialidade de peças para conseguir os benefícios da redução de 
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custos, aumento da produtividade e da qualidade, por meio da redução da complexidade e do 

número de peças do produto. 

 

 

5.6.6  Aspectos organizacionais 

Os principais aspectos organizacionais implementados pelas empresas dizem respeito 

à qualificação de pessoal, compartilhamento de informações, integração entre as áreas, 

orientação para o cliente e a existência de uma cultura organizacional que estimule a 

inovação. 

Uma empresa que lida com a customização em massa precisa que a sua mão de obra 

possua habilidade para fabricar continuamente diferentes produtos, tenha uma visão ampla de 

todo o processo, capacidade para entender e atender às necessidades dos clientes, facilidade 

de se adaptar às mudanças, e conhecimento sobre tecnologias avançadas de produção e 

sistemas de informação. 

Ademais, empregados preparados e comprometidos se tornam mais aptos para sugerir 

e promover melhorias continuamente, trabalhar em grupo, e ter autonomia para tomar 

decisões em seu ambiente de trabalho. Desta forma, a qualificação de pessoal é fundamental 

para os alcances destes objetivos. Neste contexto, a importância apregoada pelas empresas ao 

treinamento e desenvolvimento de sua mão de obra para o sucesso da estratégia de 

customização em massa, foi enfatizada por certos estudiosos em suas respectivas pesquisas, 

incluindo Lau (1995, p.19), Kotha (1996, p.445), Lee e Chen (2000, p.7). 

Por outro lado, disponibilizar produtos customizados requer que a empresa possua um 

rápido fluxo de informações entre os clientes, a área de vendas, e as demais áreas envolvidas 

internamente à empresa. No caso de produtos previamente configurados, as informações 

normalmente fluem diretamente da área de vendas para a produção. 



 359

Todavia, caso haja necessidade de adequações de projeto ou desenvolvimento de 

novos produtos, há a interação entre as áreas de marketing, projeto do produto e do processo, 

produção e finanças, as quais, em conjunto, analisarão a viabilidade de atender ao pedido 

específico. Ademais, caso haja itens componentes do novo produto que não sejam atendidos 

pelos fornecedores já existentes, a área de compras irá desenvolver novos fornecedores para 

cada componente necessário à fabricação ou montagem do produto final. 

Observa-se, pois, que o compartilhamento de informações e a integração entre as áreas 

envolvidas com as decisões para customização dos produtos são essenciais para o sucesso da 

estratégia e estão em consonância com o proposto por Starr (1986, p.30), Feitzinger; Lee 

(1997, p.117) e Silveira; Borenstein e Fogliatto (2001, p.4). 

Além disto, conforme evidenciado, customizar produtos implica que a empresa opta 

por um modelo de gestão orientado para o cliente. Assim, diferente das empresas orientadas 

para o produto (as quais enfatizam o esforço em produzir bons produtos e melhorá-los ao 

longo do tempo) ou para a produção (as quais buscam atingir alta eficiência produtiva e ampla 

cobertura de distribuição), as empresas orientadas para o cliente enfatizam o esforço de todos 

os seus integrantes em entender as necessidades dos clientes para melhor satisfazê-los.  

Isto significa, por exemplo, que o corpo técnico, o qual tradicionalmente não lidava 

diretamente com os clientes, tem agora que se empenhar para se por no lugar do consumidor, 

procurando compreender suas necessidades. Além disto, por meio da interação com o cliente, 

empreende-se o monitoramento de sua percepção, cujo resultado servirá de insumo para 

novos produtos e ações de melhoria. 

Em relação à inovação, as empresas têm se esforçado para desenvolver e 

disponibilizar, periodicamente, novos produtos e alternativas de diferenciação para os 

clientes, bem como investido em novas tecnologias. Esta atitude corrobora com a premissa de 

certos autores (tais como: PORTER, 1998, p.146; HILL; JONES, 1998, p.134) de que a 
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vantagem competitiva está fundamentada nas ações de inovação. As novas opções de 

produtos, todavia, apenas são oferecidas ao mercado a partir da constatação de que as mesmas 

têm potencial para agregar valor para os clientes. 

Para inovar, as empresas contam com uma cultura organizacional que estimula os 

empregados a questionarem os padrões existentes. Além da busca por vantagens competitivas, 

o objetivo é evitar a instauração de uma inércia organizacional que possa impedir o 

desenvolvimento da organização, seja devido a não identificação de ameaças, exploração de 

oportunidades ou melhorias contínuas. 

Os investimentos em inovação por empresas que executam estratégias de 

customização em massa, por seu turno, foram contemplados por Pine (1994, p.50), o qual 

destacou que “a inovação tecnológica representa uma regra vital no sistema da Customização 

Maciça”. 

 

 

5.6.7  Tecnologia de informação 

A análise dos casos selecionados permitiu constatar que o uso da tecnologia de 

informação (TI), nos processos das empresas que customizam seus produtos em massa para os 

clientes, não se dá de maneira uniforme. Apesar da TI ser, de maneira geral, considerada um 

importante habilitador para o sucesso da estratégia de customização em massa, seu grau de 

utilização depende, principalmente, do estágio na cadeia de valor onde ocorre a customização 

e do modelo adotado para venda dos produtos e interação com os clientes. 

No caso de empresas que lidam com a customização desde o projeto do produto, 

desenvolvendo novos produtos ou adequando suas especificações para atender às 

necessidades individuais dos clientes, observa-se o uso intensivo de sistemas CAD. Tais 

sistemas, em conformidade com o que apregoam Heizer e Render (2001, p.197), aumentam a 
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produtividade dos projetistas e reduzem custos operacionais, na medida em que os parâmetros 

dos projetos podem ser manipulados, analisados e modificados mais rapidamente, tornando 

possível a revisão de numerosas opções antes que as decisões finais sejam tomadas. 

Além disto, corroborando com as afirmações de Gaither e Frazier (2001, p.152), o 

CAD permite melhorar a qualidade dos projetos e criar um banco de dados de manufatura. A 

importância da aplicação de sistemas CAD nas indústrias automobilística, de calçados, 

vestuário, e mecânica, as quais possuem representantes entre as empresas selecionadas, foi 

também enfatizada por Dantas, Gonçalves e Carvalho (1995, p.115). 

A utilização de máquinas CNC, por seu turno, também foi mencionada pelas empresas 

que necessitam customizar os produtos na fase de fabricação. Entre os principais benefícios 

associados ao uso desta tecnologia, destaca-se a redução de perdas, o aumento da 

confiabilidade, produtividade, flexibilidade (devido à redução dos tempos de setup) e 

qualidade do produto. Tais vantagens estão em consonância com o que foi divulgado por 

Heizer e Render (2001, p.198). 

Ademais, em acordo com o que foi publicado por um conjunto de pesquisadores (tais 

como: SPIRA, 1993, p.24; KOTHA, 1995, p.28; KOTHA, 1996, p.444; SILVEIRA; 

BORENSTEIN; FOGLIATTO, 2001, p.8), constatou-se que a utilização integrada de 

CAD/CAM, devido à redução dos tempos e custos produtivos, tem contribuído para viabilizar 

a fabricação de produtos personalizados em grandes volumes. 

Para os produtos que são customizados, essencialmente, no estágio de montagem, 

todavia, as tecnologias CAD e CAM não são consideradas fundamentais para o sucesso da 

estratégia de customização em massa. Resultado semelhante foi obtido por Duray et al (2000, 

p.621), que identificaram uma baixa utilização de tais tecnologias em empresas categorizadas 

como montadoras. Neste caso, a existência de banco de dados, sistemas de informação e 

softwares MRP, parece ser mais importante. 
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A existência de bancos de dados com bibliotecas virtuais de componentes já 

projetados de produtos, permite armazenar e agilizar a busca por características que mais se 

aproximam das variáveis do pedido solicitado pelo cliente, contribuindo para o aumento da 

velocidade e redução da complexidade de fabricação. 

Neste sentido, para aquelas empresas que lidam com milhares de itens diferentes de 

produtos em seu processo produtivo, uma alternativa para otimizar as atividades de 

customização envolve a adoção de um software Configurador de Produto, o qual é utilizado 

pela Randon, WEG, Scania e, de certa forma, pela Todeschini (por meio do software 

Promob). 

Recuperar rapidamente os dados referentes às características de produtos já 

configurados, contudo, não é o suficiente para garantir o bom desempenho do sistema 

produtivo. Para isto, também se faz necessário o uso de ferramentas para gerenciamento e 

controle de informações, conforme destacado pelos gestores da WEG. 

Uma vez que as atividades de customização apenas se iniciam depois de recebido o 

pedido do cliente, o emprego de sistemas de informações flexíveis e que possibilitem a rápida 

integração entre o setor de vendas e as demais áreas envolvidas com a customização dos 

produtos na empresa é fundamental. 

Nesta perspectiva, o investimento em sistemas informatizados de gestão empresarial 

tem permitido agilizar o fluxo de informações para rápida tomada de decisões, sendo adotados 

pela Todeschini, WEG, Empresa X, Killing, Randon, Capa Engenharia e Marsul, por 

exemplo. A importância da adoção de sistemas de informação é corroborada por vários 

estudiosos sobre o tema da customização em massa (destacando-se: LAU, 1995, p.19; ROSS, 

1996, p.262; BYRD, 2001, p.35; SILVEIRA; BORENSTEIN; FOGLIATTO, 2001, p.7). 

Diante do grande volume de materiais, suprimentos e componentes que fazem parte do 

sistema produtivo, instabilidade da demanda, complexidade das estruturas dos produtos 
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disponibilizados, e devido à velocidade que as empresas necessitam para reagir às mudanças, 

muitas empresas (Randon, Scania, WEG, Empresa X, Killing e Todeschini), por sua vez, 

utilizam o software MRP, a fim de prover o suporte para o planejamento e controle das 

necessidades de materiais. A aplicação do MRP em sistemas de manufatura que apresentam 

as características supracitadas é defendida por Davis, Aquilano e Chase (2001, p.505-506). 

A relevância da utilização da internet na estratégia de customização em massa, por 

fim, apenas foi destacado pelas empresas que a utilizam para interagir diretamente com seus 

clientes, tais como a Empresa Y, Closet e Happy Town. 

 

 

5.7  Principais dificuldades para implementação da 
customização em massa 
 

Ao se analisar as dificuldades destacadas para implementação da customização em 

massa, não se percebe fatores comuns a todos os casos. Todavia, apesar dos desafios 

particularidades a serem vencidos por cada empresa, constata-se que certos problemas são 

semelhantes entre muitas delas, independente da atividade econômica desempenhada. 

Assim, as principais dificuldades constatadas decorrem da falta de qualificação dos 

fornecedores para lidarem com os objetivos de desempenho da customização em massa 

(Scania, Tevah, Empresa X, Empresa Y); atrito entre as áreas envolvidas na comercialização e 

desenvolvimento de produto com a área industrial (Capa Engenharia, Killing, Todeschini, 

Empresa X); falta de hábito do consumidor para adquirir produtos pela internet (Closet, 

Empresa Y, Happy Town); não cumprimento de prazos pelos clientes e complexidade da 

gestão das atividades de customização (Capa Engenharia e Klabin Segall); acesso à tecnologia 

(Closet, Tevah); criação e manutenção de uma cultura orientada para o cliente (Tevah; Felix); 
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necessidade de constantes adequações do projeto do produto (WEG, Randon); resistência às 

mudanças (Vanbro). 

O baixo desempenho dos fornecedores, em particular no que diz respeito à agilidade, 

confiabilidade e flexibilidade para atender a pedidos personalizados, incorre em maiores 

custos para as empresas-cliente executarem, com sucesso, suas estratégias de customização 

em massa, e vai ao encontro dos resultados da pesquisa realizada por Oliveira Junior e Borini 

(2003, p.11). 

O atrito existente entre o pessoal envolvido com a produção e a área comercial, por 

sua vez, pode vir a ser explicado pela falta (ou fragilidade) de uma cultura orientada para o 

cliente, a qual também corresponde a uma das principais dificuldades enfrentadas pelas 

empresas. 

O fato é que, em um contexto de produção em massa, onde os produtos são 

padronizados e a demanda tratada de forma homogênea, a função manufatura 

tradicionalmente tem priorizado o aumento da eficiência (principalmente nos custos) dos 

processos produtivos, muitas vezes dissociada da satisfação das necessidades dos clientes. 

No entanto, para alcançar os objetivos das estratégias de customização em massa, 

todos os integrantes da empresa têm que se esforçar para compreender e atender aos desejos 

específicos dos clientes. Além disto, é fundamental a interação entre as principais áreas 

envolvidas com o processo de customização. 

A falta de hábito do consumidor para adquirir produtos por meio da internet, por seu 

turno, impacta especificamente nas vendas daquelas empresas que adotaram a web para 

interagir e comercializar seus produtos. Por outro lado, aspectos intrínsecos aos produtos 

parecem também contribuir para o baixo nível de transações on-line. 

No caso da Closet, vez que as camisas são fabricadas de acordo com a estrutura física 

do comprador, faz-se necessário que este se responsabilize pela adequada medição de uma 
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série de características dimensionais do seu corpo, caso contrário, o produto pode não atender 

às condições básicas de caimento e ajuste. 

Em relação aos bonecos de pelúcia vendidos pela Happy Town, existe o aspecto 

sensorial, vez que muitos clientes querem tocar e sentir a qualidade do produto antes de se 

decidir pela compra. No que diz respeito aos computadores montados pela Empresa Y, vez 

que os mesmos exigem um valor elevado (para os padrões brasileiros) para sua aquisição, 

muitos consumidores ainda relutam em adquiri-los sem, ao menos, testá-los previamente (e 

comparar seu desempenho com outros concorrentes) para saber se atendem às suas 

necessidades particulares. 

Por sua vez, no que diz respeito ao setor da construção civil, o não cumprimento, pelos 

clientes, dos prazos estabelecidos para decisão das especificações dos imóveis (em termos de 

layout e materiais para acabamento, por exemplo), gera custos decorrentes de revisões de 

atividades de planejamento, controle e execução, podendo mesmo comprometer a data final 

de entrega do empreendimento. 

Somado a isto, quanto maior o número de unidades residenciais a serem customizadas, 

e o número de atributos disponibilizados para a customização, maior a complexidade para 

controlar materiais, orçamentos, e projetos específicos para cada cliente. Ademais, muitas 

vezes, tem-se que lidar com fornecedores que nunca trabalharam com a empresa e 

desconhecem a política adotada. 

O investimento requerido para ter acesso à tecnologia (principalmente tecnologia de 

processo) corresponde uma outra dificuldade destacada, particularmente por empresas de 

menor porte e que customizam, também, seus produtos na fase de fabricação. É o caso, por 

exemplo, da Closet, a qual, por não possuir capital para investir em sistemas CAD/CAM, 

apresenta uma certa restrição à fabricação de produtos personalizados em grandes volumes. 
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Esta evidência vai ao encontro dos resultados da pesquisa realizada pela Fundação de Amparo 

a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, 2005). 

O aumento percebido da freqüência de pedidos que exigem a realização de adequações 

do projeto do produto para atender às tendências do mercado e às necessidades cada vez mais 

mutáveis dos clientes, sem, no entanto, aumentar a complexidade, os custos das operações e a 

necessidade de investimentos no sistema produtivo, por sua vez, corresponde a um grande 

desafio a ser vencido por empresas que lidam com a customização desde o projeto do produto. 

Finalmente, a capacidade da empresa de lidar com as intensas transformações que 

ocorrem em seu ambiente externo, possuindo profissionais que se adaptem rapidamente à 

cultura organizacional e à heterogeneidade de atividades operacionais, sendo, portanto, menos 

resistentes a potenciais mudanças, também representa uma séria dificuldade a ser transposta. 

 

 

5.8  Apresentação do framework 

A partir dos resultados obtidos por meio da análise cruzada dos casos, foi possível a 

elaboração de um framework (figura 4) que tem como principal objetivo servir de referência 

para a implementação da customização em massa. A decisão para empreender uma estratégia 

de customização em massa, por sua vez, é decorrente de certos fatores associados ao contexto 

do mercado, bem como às características do produto e do processo produtivo. 

Após a identificação dos fatores motivadores, são apresentadas duas estratégias para 

execução da customização em massa: modularização e postergação da manufatura. Em 

seguida, o framework apresenta os critérios a serem adotados para seleção dos componentes 

dos produtos a serem customizados. 
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Fatores que motivam as empresas a 
implementar estratégias de customização em 
massa: 
a) características intrínsecas do produto 
ofertado 
b) aumento da concorrência e do nível de 
exigência dos clientes 
c) reduzir os custos e a complexidade de 
produção 
d) explorar um nicho de mercado 
e) atender às características particulares do 
mercado no qual atua 

Estratégias de Customização em Massa 
a) Modularização 
b) Postergação da Manufatura 

Critérios para seleção dos 
componentes dos produtos a 
serem customizados: 
a) atender às principais 
exigências dos clientes 
b) viabilidade técnica e 
econômica 

Velocidade Custo Variedade Volume 

redução de setup 
células de produção 
participação dos 
empregados 
gestão da qualidade 
estoques planejados 
de matéria-prima e 
produto em processo

padronização 
autonomia 
melhoria contínua 
produção puxada 

Flexibilidade do 
Sistema 

Produtivo 

Projeto do 
Produto 

Manufatura 
Baseada no 

Tempo 

Produção 
Enxuta 

flexibilidade de mix 
flexibilidade de 
modificação de produto
flexibilidade de mão de 
obra 

modularidade 
intercambialidade 
padronização 
simplificação 

qualificação de 
pessoal 
compartilhamento  
de informações 
integração entre as 
áreas 
orientação para o 
cliente 
cultura de inovação 

Aspectos 
Organizacionais

Tecnologia de 
Informação 

Cadeia de 
Suprimentos 

Aspectos 
Organizacionais

proximidade física 
qualificação do  
profissional de vendas 
parcerias com os 
fornecedores para 
desenvolvimento em 
conjunto de produtos e 
componentes, 
confiabilidade, agilidade 
flexibilidade, qualidade 

CAD/CAM 
máquinas CNC 
banco de dados 
sistemas de informação 
internet 
MRP 
ERP 
configurador de produto 

Figura 4 – Framework para implementação da Customização em Massa
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Uma vez que a customização em massa diz respeito à capacidade de satisfazer as 

necessidades individuais dos clientes, por meio da rápida disponibilização de bens e serviços, 

a custos baixos e em grande escala, observa-se que há quatro dimensões (ou objetivos) de 

desempenho a serem, concomitantemente, satisfeitas: custo, volume, variedade (em termos de 

opções para personalização), e velocidade (em relação ao tempo compreendido entre o pedido 

e a entrega do produto para o cliente). 

Para alcançar estes objetivos de desempenho, é necessário desenvolver e promover a 

interação entre um conjunto de sete habilitadores, quais sejam: manufatura baseada no tempo, 

produção enxuta, cadeia de suprimentos, projeto do produto, aspectos organizacionais, 

flexibilidade do sistema produtivo, e tecnologia de informação. Cada habilitador, por seu 

turno, apresenta uma série de práticas a serem executadas, as quais foram selecionadas de 

acordo com o nível de utilização pelas empresas pesquisadas. 

Como observado anteriormente, uma vez que certas práticas podem fazer parte de 

mais de um habilitador, a fim de não haver repetição, foi escolhido apenas um deles para 

abrigar uma determinada prática. Foi o caso da produção puxada e da confiabilidade de prazo 

para fornecedores, as quais, apesar de serem enfatizadas, também, no habilitador manufatura 

baseada no tempo, eles foram alocados nos habilitadores de produção enxuta e cadeia de 

suprimentos, respectivamente, devido à maior aproximação das mesmas com os propósitos 

destes últimos. 

Assim, o framework provê meios para que se possa identificar: quais os principais 

fatores que motivam as empresas a empreender a estratégia de customização em massa em 

seus negócios; as estratégias de customização em massa adotadas; quais critérios para seleção 

dos componentes dos produtos a serem customizados; quais habilitadores devem ser 

enfatizados para a consecução dos objetivos de desempenho da customização em massa; e as 

principais práticas para a execução dos habilitadores selecionados. 
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A seguir, no próximo capítulo, são apresentadas as conclusões da pesquisa. 
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6  Conclusões 

Por meio da análise dos casos, conclui-se que a adoção da estratégia de customização 

em massa não é privilégio de grandes empresas, dotadas de muitos funcionários e capital para 

investimento. Micro e pequenas empresas também podem usufruir os benefícios advindos da 

customização em massa, desde que adotem métodos de gestão e ações apropriadas para o 

alcance dos seus objetivos. 

O contexto do mercado, bem como as características do produto e do processo 

produtivo, por seu turno, influenciam sobremaneira a decisão de customizar em massa os 

produtos ofertados. Observa-se, pois, existência de demanda para produtos customizados em 

massa no mercado brasileiro. No primeiro caso, a customização pode ser uma imposição do 

mercado, um critério qualificador para atingir um nível mínimo de desempenho para competir 

por um mercado, ou um meio para explorar nichos de mercado. 

Ademais, em ambientes marcados pela intensa rivalidade entre os concorrentes e 

aumento do nível de exigência dos clientes, a customização tem o papel de contribuir para o 

alcance de vantagens competitivas por meio da diferenciação dos produtos e serviços 

ofertados a custos competitivos. 

Sob a perspectiva das características do produto e do processo, a possibilidade de lidar 

com produtos que possam ser configurados, rapidamente e a baixos custos, a partir de ajustes 

ou combinações de componentes padronizados, por sua vez, permite obter economias de 

escala e escopo, fundamentais para o objetivo da estratégia de customização em massa. 

Além disto, certos produtos (como formas para calçados, motores e bombas para 

poços artesianos, por exemplo) têm seu desempenho rigidamente atrelado à conformidade 

com as especificações exigidas pelos clientes. Desta forma, apenas podem vir a ser fabricados 
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após o recebimento do pedido, sob a pena de não operacionalizarem as tarefas pelas quais 

foram exigidos. 

No que diz respeito ao processo de fabricação, a existência de pontos de 

desacoplamento do pedido do cliente (customer order decoupling point), decorrentes da 

divisão do processo produtivo em, pelo menos, dois estágios (primário e secundário), também 

é essencial para os propósitos da customização em massa. Neste sentido, o estágio primário 

seria responsável pela produção de componentes padronizados, enquanto o estágio secundário 

seria responsável pelas tarefas de diferenciação do produto para atender às necessidades 

individuais de cada cliente. 

Em relação à identificação da extensão da customização em massa, primeiro objetivo 

específico proposto, evidenciou-se que a maioria das empresas pesquisadas executa suas 

atividades de customização em diferentes estágios da cadeia de valor, oferecendo, pelo 

menos, dois níveis de customização para o mercado. O número de níveis de customização, por 

seu turno, parece ser decorrente dos atributos do produto ou serviço a serem customizados e o 

grau de envolvimento do cliente no processo de personalização, a fim de não comprometer o 

desempenho do sistema produtivo. 

Por meio da análise do grau de envolvimento do cliente nas atividades que compõem a 

cadeia de valor de cada empresa, foi possível elaborar um continuum representando as 

diferenças entre o grau de customização de cada empresa analisada. Desta forma, evidenciou-

se que a maioria das empresas apresenta graus de customização diferentes. 

O exame do processo implementado para a execução da customização em massa pelas 

empresas selecionadas, segundo objetivo específico da pesquisa, contribuiu para compreender 

as ações empreendidas e identificar as diferenças entre as estratégias de customização 

adotadas. Nesta perspectiva, duas estratégias se sobressaíram: modularidade e postergação da 

manufatura. Constatou-se, ainda, que o alcance dos objetivos da diferenciação a custos baixos 
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é decorrente da utilização combinada das duas estratégias e não apenas a execução de uma 

delas em particular. 

O uso da produção modular, por sua vez, difere de acordo com o tipo de modularidade 

empregada para prover produtos customizados, e o tipo de modularidade depende das 

características do projeto do produto. Percebeu-se, também, que as empresas utilizam um 

conjunto de tipos diferentes e complementares de modularidade para lidar com as 

necessidades operacionais específicas para disponibilização de seus produtos. Ademais, o uso 

do conceito de modularidade pode não apenas ser usado no estágio de montagem, mas 

também, anteriormente, na fabricação. 

O tipo de postergação adotado, por seu turno, varia de empresa para empresa e 

depende, principalmente, da natureza do produto e da localização do ponto de 

desacoplamento do pedido do cliente no processo produtivo. Desta forma, uma vez que a 

maioria das empresas retarda a finalização da fabricação do produto para o momento após o 

recebimento do pedido do cliente, o tipo de postergação mais comumente adotado foi a 

postergação da fabricação. 

Como forma de complementar os esforços para a customização em massa dos 

produtos, além das estratégias implementadas, quatro das empresas selecionadas (Empresa X, 

Empresa Y, Happy Town e Klabin Segall) disponibilizam serviços adicionais de 

customização para seus clientes. 

Após a investigação dos critérios adotados para seleção dos componentes dos produtos 

a serem customizados, terceiro objetivo específico da pesquisa, contatou-se que o atendimento 

às principais exigências dos clientes, e a existência de viabilidade técnica e econômica para o 

atendimento do pedido, são os principais critérios citados pelas empresas analisadas. 

O primeiro caso envolve identificar quais especificidades dos produtos agregam mais 

valor para os clientes, são mais solicitadas pelo mercado, e apresentam potencial para gerar 
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volume de vendas. A análise de viabilidade, por seu turno, diz respeito ao exame da 

complexidade operacional para fabricação de produtos customizados e seus custos associados. 

Para contornar os problemas oriundos do aumento da variedade dos produtos e da 

complexidade para sua fabricação, as empresas têm se esforçado para utilizar componentes e 

estruturas previamente configurados, bem como selecionar componentes que possam ser 

intercambiados ao longo das opções de configuração disponibilizadas para o mercado. 

Por outro lado, os resultados da análise permitiram concluir que a existência de 

regulamentação em certos setores produtivos, em particular na construção civil, no setor 

automobilístico, e de alimentos, atua como limitador para a execução da customização. 

O exame dos habilitadores da estratégia de customização em massa, quarto e último 

objetivo específico, possibilitou identificar a utilização de um conjunto de práticas associadas 

aos sete habilitadores pré-selecionados, quais sejam: manufatura baseada no tempo, produção 

enxuta, cadeia de suprimentos, flexibilidade do sistema produtivo, projeto do produto, 

aspectos organizacionais e tecnologia de informação. 

Neste sentido, em relação às práticas adotadas pela manufatura baseada no tempo, 

destacam-se: redução de setups, células de produção, participação dos empregados, 

confiabilidade dos fornecedores, gestão da qualidade, produção puxada, utilização de estoques 

de matéria-prima e, ou, material em processo. 

No que diz respeito à produção enxuta, ainda que a plena adoção desta filosofia não 

esteja disseminada entre as empresas analisadas, a padronização das operações, a atribuição 

de autonomia para os empregados, os esforços em prol da melhoria contínua e o uso da 

produção puxada são os elementos mais usados. 

A realização de parecerias com os fornecedores (objetivando agilidade, flexibilidade, 

qualidade, confiabilidade e desenvolvimento conjunto de produtos), a proximidade física 

entre as instalações do fabricante e seus principais fornecedores, e a qualificação do 
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profissional de vendas, foram os três requisitos mais enfatizados pelas empresas em relação às 

características necessárias para a cadeia de suprimento apoiar a estratégia de customização em 

massa. 

Os três tipos de flexibilidade mais comumente utilizados pelas empresas analisadas 

dizem respeito à flexibilidade de mix, flexibilidade de modificação de produto, e flexibilidade 

de mão de obra. Por outro lado, apesar da importância da flexibilidade do sistema produtivo 

para implementação da estratégia de customização em massa, as empresas pesquisadas não 

utilizam Sistemas Flexíveis de Manufatura. 

As decisões relacionadas ao projeto do produto, por sua vez, são essenciais para o 

alcance das vantagens competitivas associadas à estratégia de customização em massa. Neste 

sentido, modularidade, intercambialidade, padronização e simplificação foram os quatro 

principais aspectos concernentes ao projeto do produto adotados pelas empresas analisadas. 

Os principais aspectos organizacionais implementados pelas empresas, por seu turno, 

dizem respeito à qualificação de pessoal, compartilhamento de informações, integração entre 

as áreas, orientação para o cliente, e a existência de uma cultura organizacional que estimule a 

inovação. 

A análise dos casos selecionados permitiu também constatar que o uso da tecnologia 

de informação, nos processos das empresas que customizam seus produtos em massa para os 

clientes, não se dá de maneira uniforme, isto é, seu grau de utilização depende, 

principalmente, do estágio na cadeia de valor onde ocorre a customização e do modelo 

adotado para venda dos produtos e interação com os clientes. 

Ademais, para as empresas que ofertam uma extensa variedade de alternativas de 

customização para o mercado e lidam com uma grande quantidade e diversidade de itens em 

seu processo produtivo, a utilização de um software Configurador de Produto contribui, 

sobremaneira, para aumentar a eficiência da estratégia de customização em massa. 
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As principais dificuldades constatadas para o sucesso da estratégia de customização 

em massa dizem respeito à falta de qualificação dos fornecedores para lidar com os objetivos 

de desempenho da customização em massa, atrito entre as áreas envolvidas na 

comercialização e desenvolvimento de produto com a área industrial, falta de hábito do 

consumidor para adquirir produtos pela internet, não cumprimento de prazos pelos clientes 

para definir as especificações customizadas, complexidade da gestão das atividades de 

customização, acesso à tecnologia, criação e manutenção de uma cultura orientada para o 

cliente, necessidade de constantes adequações do projeto do produto, e resistência às 

mudanças. 

Ao se analisar as dificuldades destacadas, entretanto, não se percebem fatores comuns 

a todos os casos, mas sim desafios particulares a serem vencidos pelas empresas 

individualmente, na maioria dos casos, independentes da atividade econômica desempenhada. 

Ademais, constata-se que certos empecilhos, como falta de qualificação de fornecedores e de 

hábito para aquisição de produtos pela internet, parecem ser próprios do contexto brasileiro. 

Como resultado da análise cruzado dos casos, e em resposta ao problema de pesquisa, 

foi possível elaborar um framework, o qual permite identificar: quais os principais fatores que 

motivam as empresas a empreender a estratégia de customização em massa em seus negócios; 

as estratégias de customização em massa adotadas; quais critérios para seleção dos 

componentes dos produtos a serem customizados; quais habilitadores devem ser enfatizados 

para a consecução dos objetivos de desempenho da customização em massa; as principais 

práticas para a execução dos habilitadores selecionados. 

Os principais benefícios associados à estratégia de customização nas empresas 

pesquisadas dizem respeito ao aumento da satisfação dos clientes, redução de custos 

operacionais, penetração em novos mercados e aumento das receitas (provenientes da venda 

de produtos customizados). 
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Por meio dos resultados da análise da interação entre os habilitadores de customização 

em massa, é possível concluir que a existência de elos entre as diversas atividades 

empreendidas no âmbito da cadeia de valor de cada empresa contribui sobremaneira para o 

sucesso da estratégia de customização em massa. O projeto orientado para 

manufaturabilidade, por exemplo, permite que sejam obtidas reduções de custos de produção 

e no tempo para entrega do produto demandado. 

Nesta perspectiva, a vantagem competitiva associada à estratégia de customização em 

massa está, de certa forma, alicerçada na existência de compatibilidades entre as atividades. 

Evidencia-se, por sua vez, que a compatibilidade está relacionada não apenas ao alinhamento 

entre as decisões tomadas internamente (e suas respectivas ações) e a estratégia, mas também 

ao reforço mútuo entre as atividades inerentes a cada habilitador, e à otimização dos esforços 

por meio do compartilhamento de informações, difusão de melhores práticas, e parceria com 

os fornecedores. 

O investimento em tecnologia, treinamento de pessoal e revisão de procedimentos 

operacionais, em conjunto com esforços para orientação para o cliente, por sua vez, tem 

permitido que certas empresas pertencentes ao setor da construção civil consigam ganhos de 

flexibilidade em seus processos e, com isto, capacitem-se para atender às necessidades 

individuais dos clientes no menor tempo e custo possíveis, diferenciando-se dos demais 

concorrentes. 

Por fim, contatou-se que a adoção de uma estratégia de customização em massa e uma 

estratégia de produção em massa pode ocorrer, simultaneamente e de forma viável, em uma 

mesma empresa que atua em diferentes segmentos de mercado de um mesmo setor. É o que se 

depreende da análise das atividades executadas pelas empresas Tevah e WEG. 

Em ambos os casos, os benefícios da utilização das duas estratégias estão relacionados 

ao intercâmbio de informações, conhecimento, experiência e insumos entre as linhas de 
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produtos. Todavia, há diferenças em relação à identificação de produtos que serão 

customizados ou padronizados. No caso da Tevah, a seleção dos produtos a serem 

customizados é suportada por meio da observação e análise da linha de produtos 

padronizados. No caso da WEG, a análise da demanda por produtos customizados é que irá 

subsidiar a decisão para a inclusão dos mesmos às linhas de produtos padronizados. 

 

 

6.1  Sugestões para futuras pesquisas 

Os resultados da presente pesquisa permitiram melhor compreender diversos aspectos 

associados à implementação das estratégias de customização em massa, tais como a 

motivação, a extensão e o grau de customização, os critérios adotados para a seleção dos 

componentes dos produtos a serem customizados, as funções, habilitadores e as atividades 

envolvidas (bem como as formas de sua interação) para o alcance dos objetivos da estratégia, 

as potenciais sinergias entre sistemas de produção em massa e customização em massa, as 

dificuldades encontradas, entre outros. 

O entendimento mais acurado das estratégias de customização em massa, por sua vez, 

permitiu identificar uma série de oportunidades para o empreendimento de futuras pesquisas, 

as quais teriam o intuito de também contribuir para o desenvolvimento da teoria que envolve 

o tema, e cujas sugestões serão listadas a seguir. 

a) Analisar as estratégias de customização em massa e suas associações com o 

desempenho empresarial; 

b) Analisar as relações associativas entre o grau de customização e o desempenho 

empresarial; 
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c) Identificar e analisar as estratégias de customização em massa que estão sendo 

executadas por empresas de outras atividades econômicas (pertencentes à indústria de 

transformação) não contempladas na presente pesquisa; 

d) Realizar um estudo sobre as estratégias de customização em massa que estão sendo 

implementadas por um conjunto de empresas pertencentes a apenas uma atividade econômica; 

e) Identificar e analisar as estratégias de customização em massa que estão sendo 

adotadas por empresas pertencentes ao setor de serviços; 

f) Realizar um estudo longitudinal, buscando identificar as transformações ocorridas 

por empresas que iniciaram suas atividades adotando um sistema de produção em massa e 

migraram para um sistema de customização em massa; 

g) Analisar os custos associados à implementação da estratégia de customização em 

massa; 

h) Testar o framework ora construído de forma mais ampla em empresas de diferentes 

setores produtivos. 

 

 

6.2  Limitações da pesquisa 

Apesar dos esforços empreendidos em prol da validade interna da pesquisa, devido a 

restrições de acesso impostas ao pesquisador em relação a documentos, registros, e pessoas, 

não foi possível examinar determinadas evidências, bem como entrevistar um maior número 

de integrantes de diferentes áreas funcionais de cada empresa selecionada. Logo, os dados 

coletados por meio de entrevistas sofreram, como usual, influência da percepção dos 

entrevistados sobre as questões elaboradas. Ademais, o resultado da análise dos dados é 

também influenciado pelas crenças e a visão do mundo que guia o pesquisador. 
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A quantidade de casos selecionados, por sua vez, foi restringida pelo acesso a recursos 

financeiros, à aceitação de certas empresas de participar da pesquisa, bem como pela 

dificuldade de identificar empresas localizadas no país que potencialmente adotassem 

estratégias de customização em massa em suas operações. Por outro lado, os procedimentos 

adotados para seleção das empresas não levaram em consideração a constituição do capital 

controlador, representando, portanto, uma amostra heterogênea. 

Embora a identificação dos custos associados às estratégias de customização em massa 

seja importante para a análise de viabilidade e do desempenho de sua implementação, ela não 

foi alvo desta pesquisa. Além disto, de modo a manter a consistência na análise empreendida, 

não foram consideradas empresas do setor de serviços. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista 
 

I- As questões, a seguir, têm o propósito de investigar as características da estratégia de 
customização em massa implementada pela empresa. 
1- Quais fatores motivaram a empresa a empreender esforços para customização dos seus 

produtos? 
2- Dentre as atividades executadas pela empresa, em quais delas ocorre a customização 

de produtos? 
3- Como as atividades desempenhadas pela empresa se relacionam entre si para dar apoio 

à customização? 
4- Em relação as atividades onde ocorre(m) a customização, explique, por favor: 

a) como ocorre a personalização em cada atividade? 
b) existe(m) ponto(s), em cada atividade, onde há o desacoplamento entre o 

processo de produção em massa para o processo personalizado? Fale-me, por 
favor, sobre ele(s)? 

5- Quais os critérios adotados para seleção dos componentes de produtos a serem 
customizados? 

 
II- A capacidade da empresa para customizar depende da adoção de certas práticas, 
métodos e ferramentas que habilitarão a empresa a implementar a estratégia de 
customização em massa. Nesta perspectiva, as próximas perguntas têm a intenção de 
identificar e compreender o uso destes habilitadores. 
 
6- Quais os principais elementos que são necessários implementar para a execução da 

customização em massa? 
7- Explique, por favor, o papel da tecnologia para a estratégia de customização em 

massa. 
8- Quais as principais tecnologias e como são utilizadas? (Ex: Interação e 

acompanhamento eficientes do cliente, compartilhamento de informações entre os elos 
da cadeia de suprimentos, provisão de suporte adequado para aumentar a flexibilidade 
da manufatura, maximizar a colaboração de equipes de projeto, flexibilidade de 
sistemas de informação). 

9- Explique, de forma específica, o papel do fornecedor no processo de customização? 
(Ex: Sistema logístico integrado com os fornecedores e distribuidores, flexibilidade 
dos fornecedores, participação dos fornecedores no projeto de novos produtos, 
parceria, proximidade física entre a empresa e seus principais fornecedores). 

10- Explique, de forma específica, o papel do distribuidor no processo de customização? 
11- Explique, de forma específica, o papel do cliente no processo de customização? Como 

ocorre sua participação ao longo das atividades de customização? 
12- Explique, por favor, o papel da flexibilidade do sistema produtivo para a estratégia de 

customização em massa. (Ex: Flexibilidade para contornar problemas internos e 
externos ao processo, uso de FMS, multifuncionalidade dos empregados) 

13- Quais esforços são empreendidos para aumentar a flexibilidade do sistema produtivo? 
14- Quais as técnicas adotadas para reduzir o tempo de resposta às necessidades do cliente 

em cada estágio produtivo? (Ex: Gerenciamento pela qualidade total, participação dos 
empregados, redução do setup, manutenção preventiva, desempenho dos fornecedores) 

15- Como estão sendo implementadas? 
16- São adotadas algumas técnicas para reduzir as perdas no processo produtivo? Se sim, 

quais são elas? (Ex: Produção puxada, layout celular, takt time, fluxo contínuo, 
autonomação, padronização, kaizen) 
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17- Como estão sendo implementadas? 
18- Como é realizada a administração de estoques ao longo do processo produtivo? 
19- Explique, por favor, o papel do projeto do produto para o sucesso da estratégia de 

customização em massa. 
20- Explique, por favor, os principais aspectos associados ao projeto do produto que 

devem ser contemplados para o sucesso da estratégia de customização em massa. (Ex: 
especificação; simplificação, padronização, modulação). 

21- Explique, por favor, o papel da cultura organizacional (crenças, valores, padrões de 
comportamento que são aceitos e praticados pelos membros da organização) para o 
sucesso da estratégia de customização em massa. 

22- Ainda em relação à cultura, há valores que estimulem a aprendizagem; a inovação; o 
livre fluxo de informações e seu compartilhamento? Explique, por favor. 

23- Em relação à organização, explique, por favor, as características concernentes aos 
seguintes atributos: níveis hierárquicos; autonomia para tomar decisões; formas de 
avaliação do desempenho; formas de controle/supervisão; padronização das tarefas; 
integração entre as áreas funcionais. 

24- Existem diferenças entre a qualificação exigida dos profissionais que trabalham em 
uma empresa que customiza produtos em massa, daquelas que fabricam em massa? 
Explique, por favor. 

25- Quais as principais dificuldades para a implementação da estratégia de customização 
em massa? 
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APÊNDICE B – Carta de Apresentação 
 
Prezado(a) Senhor(a) 

 
 
Sou Professor da Universidade Católica de Pernambuco e Doutorando do Programa de 

Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco e o tema da minha 
tese é Estratégias de Customização em Massa: evidências teórico-empíricas e proposição de 
um framework. 

A estratégia de customização em massa diz respeito à capacidade de oferecer 
rapidamente bens ou serviços personalizados, em grandes volumes, a custos similares aos de 
produtos padronizados e disponibilizados por meio da produção em massa. 

Neste contexto, o objetivo central do estudo empreendido é examinar as estratégias de 
customização em massa implementadas por empresas brasileiras. 

No sentido de viabilizar os esforços para coleta de dados, e diante da importância 
desta empresa como caso a ser analisado em minha pesquisa de doutorado, tenho grande 
interesse em entrevistar pessoas que ocupem cargos-chave em diferentes áreas desta 
organização (industrial, marketing, logística, desenvolvimento de produto e engenharia), a fim 
de propiciar uma compreensão abrangente do fenômeno em estudo. 

Além disto, de modo a complementar a coleta de dados por meio das entrevistas, caso 
seja possível, será também importante observar o funcionamento dos processos a fim de 
melhor entender as ações implementadas. 

Assim, será de extrema importância a participação desta empresa neste trabalho de 
pesquisa, por meio da prestação de informações que propicie o entendimento adequado sobre 
a estratégia de customização em massa. 

As informações prestadas por ocasião da entrevista terão caráter exclusivamente 
acadêmico, sendo assegurado o absoluto sigilo das mesmas. Além disto, caso seja exigido, os 
dados referentes ao nome da empresa e dos seus respondentes serão codificados. 

No intuito de validar os dados coletados, o pesquisador se compromete em enviar um 
relatório abrangendo os resultados da análise empreendida, de modo que a empresa possa 
verificar a conformidade do texto às informações prestadas. Nesta oportunidade, a empresa 
terá a liberdade para fazer comentários, suprimir ou incluir novas informações ao texto 
original. 

Apenas após a aprovação do texto pela empresa é que o mesmo será incluído na tese 
de doutorado em elaboração. 

Ao término do trabalho de elaboração da tese, e sendo de interesse da empresa, serão 
disponibilizadas as conclusões da pesquisa. 

Certo de sua contribuição, agradeço antecipadamente a atenção e o apoio. 
Atenciosamente, 
 
André Gustavo Carvalho Machado 
Universidade Católica de Pernambuco/Departamento de Economia e Administração 
Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPE 
(81) 3426 0607 
(81) 8804 1341 
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APÊNDICE C – Questionário de Informações Básicas do 
Executivo e da Empresa 

 
 

1- Nome do entrevistado:____________________________________________________ 

2- Telefone para contato:_______________________e-mail:_______________________ 

3- Cargo que ocupa na empresa:______________________________________________ 

4. Tempo em que ocupa este cargo:____________________________________________ 

5- Nome da empresa:_______________________________________________________ 

6- Número de funcionários:__________________________________________________ 

7- Lead time médio de processamento de pedidos:________________________________ 

8- Volume de produção:_____________________________________________________ 

9- % do volume de produtos customizados em relação ao total produzido:_____________ 

10- Número de opções de produtos disponibilizadas para o cliente (mix de produção):____ 

11- O(A) senhor(a) deseja receber as conclusões deste estudo?       Sim(    )    Não(    ) 
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APÊNDICE D – Carta de Avaliação da Análise 
Empreendida 

 
 
Prezado(a) senhor (a) (nome do entrevistado) 
(Cargo) 
 
 
 

Durante as semanas que se seguiram a nossa entrevista, e com base nas informações 
gentilmente disponibilizadas pelo(a) senhor(a), elaborei um relatório que teve como objetivo 
específicos analisar a extensão e o processo de customização em massa implementado, os 
critérios para seleção dos componentes dos produtos ou serviços disponibilizados, e os 
habilitadores da estratégia de customização em massa nesta empresa. 

No intuito de validar o trabalho desenvolvido, e conforme combinado no momento da 
entrevista, venho, nesta oportunidade, solicitar que o(a) senhor (a) avalie o texto elaborado 
com o propósito de verificar a conformidade dos resultados da análise à realidade observada 
nesta empresa. Fique à vontade para corrigir ou acrescentar quaisquer informações no 
trabalho. 

Os resultados desta pesquisa irão servir como insumo para a elaboração da minha tese 
de doutorado em Administração junto ao Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Federal de Pernambuco, cujo título é o seguinte: Estratégias de Customização 
em Massa: evidências teórico-empíricas e proposição de um framework. 

A aprovação do relatório ora disponibilizado e os possíveis comentários realizados 
podem ser enviados por meio de e-mail, correio ou fax, para os endereços discriminados logo 
mais abaixo. 

No breve aguardo das minhas solicitações, agradeço imensamente a atenção 
dispensada, ficando à disposição para quaisquer dúvidas ou explicações sobre a pesquisa 
empreendida. 

 
 
Atenciosamente, 
 
André Gustavo Carvalho Machado 
Departamento de Economia e Administração – DEA 
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP 
Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de 

Pernambuco - PROPAD/UFPE 
 
Endereço para correspondência: 
Rua Vigário Barreto, 127, apt. 502, Graças 
Recife, Pernambuco. CEP 52020-140 
 
Tel/fax: (81) 3426.0607 
Cel: (81) 8804.1341 
e-mail: andregcm@terra.com.br 

 


